2016.gada 28.septembrī

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSA
“TĪRAI LATVIJAI!”
2016./2017.m.g.

NOLIKUMS
1. KONKURSA RĪKOTĀJI
“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R”, SIA “AP Kaudzītes”, AS
“Latvijas valsts meži” un Valsts izglītības satura centru (VISC).
2. KONKURSA MĒRĶIS
 Veidot izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu.
 Parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas;
 Veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot jauniešos
atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām.
3. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
3.1. Makulatūras vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!” (turpmāk – Konkurss) tiek
izsludināts 2016.gada 28.septembrī.
3.2. Konkursa nolikums tiek publicēts: makulatūras vākšanas konkursa (turpmāk –
Konkurss) mājas lapās: “Zaļā josta” zalajosta.lv; lzj.lv; SIA “Līgatnes papīrs”
makulatura.lv; AS “Latvijas valsts meži” lvm.lv; mammadaba.lv; VISC visc.gov.lv;
Rīgas skolu vortāls e-skola.lv; vortāls par atkritumiem un atkritumu šķirošanu
atkritumi.lv, EKO medijs “Tīrai Latvijai” tirailatvijai.lv, SIA “Clean R” cleanr.lv; SIA
“AP Kaudzītes” kaudzites.lv.
4. MĒRĶAUDITORIJA
Dalībai Konkursā var pieteikties:
 pirmsskolas izglītības iestādes;
 vispārējās izglītības iestādes;
 profesionālās izglītības iestādes;
 interešu izglītības iestādes.
5. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM
Konkursa Dalībniekam jāreģistrējas līdz 2016.gada 20.decembrim izveidojot savu Profilu
(turpmāk – Profils) – www.zalajosta.lv. sadaļā “Makulatūras vākšanas konkurss”
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elektroniskā datu bāzē, precīzi norādot nepieciešamo informāciju. Turpmāk Konkursa gaitā
šo informāciju precīzi (kā reģistrēts) norādīt, piesakot makulatūras izvešanu, noskaidrojot
nodotās makulatūras daudzumu u.c. jautājumos.
6. MAKULATŪRAS VĀKŠANA
6.1. Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas
(arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas,
klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). Turpmāk – “makulatūra”.
6.2. Žurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot.
6.3. Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru
makulatūru.
6.4. Makulatūra tiek izvesta no visas Latvijas – arī vistālākajiem novadiem, ja uzkrāts
nepieciešamais daudzums.
7. MAKULATŪRAS UZSKAITE UN IZVEŠANA
(Lūdzu pievērst uzmanību makulatūras uzskaites un izvešanas jaunajai kārtībai!)
7.1.

Konkursa dalībniekiem no:


Pilsētas – Rīga, Jelgava, Bauska, Jūrmala un Ogre;



Novadi – Ādažu, Carnikavas, Babītes, Baldones, Iecavas, Ikšķiles, Garkalnes,
Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Salaspils, Saulkrastu, Stopiņu, Vecumnieku.

7.1.1. Minimālais izvešanas apjoms 100 kg.
7.1.2. Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida kastēs,
maisos vai sasietai saiņos (ietilpībā līdz 30 kg).
7.1.3. Makulatūru var nodot, tiklīdz savākts vismaz minimālais makulatūras apjoms –
100 kg (Konkursa norises laikā to var darīt atkārtoti).
7.1.4. Makulatūras izvešana tiks veikta, ja Dalībnieks izveidotajā Profilā būs veicis
ierakstu par savākto makulatūras daudzumu (vismaz 100 kg).
7.1.5. Dalībnieka kontaktpersonai, kura norādīta kā atbildīgā (piesakoties konkursā),
obligāti jāpiesaka makulatūras izvešana, informējot SIA “LĪGATNES PAPĪRS”
kontaktpersonu, zvanot pa tālr. 28328248 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
7.1.6. Piesakot SIA “LĪGATNES PAPĪRS” makulatūras izvešanu, jānorāda mācību
iestādes pilns nosaukums, tās adrese, makulatūras atrašanās vieta (ja tā atšķiras no
iestādes adreses) un uzkrātais makulatūras daudzums (kg, m3, kastu, maisu skaits
un izmērs u.tml.).
7.1.7. Konkursa Dalībnieks līdz 2017.gada 13.martam (Konkursa noslēguma datums)
reģistrē savākto provizorisko daudzumu savā Profilā. Vēlāk reģistrētie dati netiks
ņemti vērā, nosakot Konkursa rezultātus.
7.1.8. Makulatūras izvešanu nodrošinās līdz 2017.gada 17.aprīlim.
7.1.9. Katram Konkursa Dalībniekam izvešanas datums un laiks tiks paziņots, SIA
“LĪGATNES PAPĪRS”, sazinoties ar Izglītības iestādes kontaktpersonu, kura
norādīta Dalībnieka Profilā.
7.1.10. Makulatūras izvešanu un svara uzskaiti nodrošinās SIA “LĪGATNES PAPĪRS”.
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7.2.

Konkursa Dalībniekiem no:
 Daugavpils pilsētas


Daugavpils novada (Vecsalienas, Tabores, Biķernieku, Višķu pagastiem
un Dagdas, Vārkavas pašvaldībām)

7.2.1. Minimālais makulatūras izvešanas apjoms 100 kg (viens konteiners).
7.2.2. Detalizēta informācija par makulatūras savākšanas aprīkojumu un izvešanu tiks
nosūtīta katram Dalībniekam uz e-pastu, kas norādīta Dalībnieka Profilā, 5 darba
dienu laikā no dienas, kad tiks apstiprināta dalība Konkursā. Makulatūras izvešana
tiks veikta ar konteineriem (0.66 m3). Gadījumā, ja izglītības iestādei nav iespējas
pie sevis novietot konteineri, SIA “CLEAN R” nodrošinās izglītības iestādi ar
šķirošanas somām (110 l) makulatūras vākšanai iekštelpās.
7.2.3. Ja ir nepieciešams konteiners/i, vai savākšanas somas – par to papildus ir
jāpaziņo SIA “CLEAN R” kontaktpersonai Beātei Mesijai, zvanot pa tālr.
26854584, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 un jāvienojas par nepieciešamo
konteineru piegādes dienu. Par konteinera saņemšanu tiek parakstīts pieņemšanas
– nodošanas akts.
7.2.4. Savāktais makulatūras daudzums jāreģistrē Dalībnieka Profilā.
7.2.5. Pilno konteineru izvešana jāpiesaka zvanot uz SIA “CLEAN R” klientu centra
tālr. 67111001 (no plkst. 8:00-17:00), vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv norādot
mācību iestādes reģistrēto nosaukumu, adresi un to, ka izglītības iestādē piedalās
konkursā “Tīrai Latvijai!”
7.2.6. Izglītības iestāde telefoniski tiks informēta par izvešanas datumu un aptuveno
izvešanas laiku. Izvešana tiks nodrošināta dienas laikā, pirms izvešanas sazvanot
izglītības iestādes norādīto kontaktpersonu. Izvešanas laikā konteiners tiks nosvērts
un izglītības iestādei tiks iedots akts par izvesto makulatūras daudzumu. Ne vēlāk
kā nedēļas laikā pēc makulatūras izvešanas SIA “CLEAN R” atbilstoši aktam
veiks izvestā makulatūras daudzuma datu ievadi izglītības iestādes profilā.
7.2.7. Konkursa Dalībnieks līdz 2017.gada 13.martam (Konkursa noslēguma datums)
reģistrē savākto provizorisko daudzumu savā Profilā. Vēlāk reģistrētie dati netiks
ņemti vērā, nosakot Konkursa rezultātus.
7.2.8. Makulatūras izvešanu nodrošinās līdz 2017.gada 17.aprīlim.
7.2.9. Makulatūras izvešanu un svara uzskaiti nodrošinās SIA “CLEAN R”.
7.3.

Konkursa Dalībniekiem no:
Novadi – Alūksnes, Apes, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Lubānas, Cesvaines,
Gulbenes.
7.3.1. Minimālais makulatūras izvešanas apjoms 600 kg
7.3.2. Detalizēta informācija par makulatūras savākšanas aprīkojumu un izvešanu tiks
nosūtīta katram Dalībniekam uz e-pastu, kas norādīta Dalībnieka Profilā, 5 darba
dienu laikā no dienas, kad tiks apstiprināta dalība Konkursā. Kurjers informēs par
savu ierašanās datumu, lai piegādātu konteineru, (līdz ~ plkst. 18.00), makulatūras
izvešanai. Konteiners jātur vietā, kur tai viegli var piekļūt ar lielu auto un
mehānisko pacēlāju.
7.3.3. Savāktais minimālais (600kg) makulatūras daudzums jāreģistrē Dalībnieka Profilā.
7.3.4. Makulatūras izvešana tiks veikta, ja Dalībnieks Profilā būs veicis ierakstu par
savākto makulatūras daudzumu un salicis makulatūru konteinerā.
7.3.5. Dalībnieka kontaktpersonai obligāti jāpaziņo SIA “AP KAUDZĪTES”
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7.3.6.
7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.
7.3.10.

kontaktpersonai Mudītei Punānei, zvanot pa tālruni 64474145, 25132381, darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 un jāvienojas par nepieciešamo tukšo konteineru
piegādes dienu un pilno konteineru izvešanas dienu, norādot mācību iestādes
reģistrēto nosaukumu.
Kurjers piegadās papildu konteinerus, ja tiks savākts vairāk par norādītajiem
600kg.
Par nodotās makulatūras precīzu svaru var uzzināt, piezvanot ar konkrētu
jautājumu SIA “AP KAUDZĪTES” kontaktpersonai, ja tas vēl nav norādīts “Zaļā
josta” datu bāzē www.zalajosta.lv sadaļā “Makulatūras vākšanas konkurss”.
Konkursa Dalībnieks līdz 2017.gada 13.martam (Konkursa noslēguma datums)
reģistrē savākto provizorisko daudzumu savā Profilā. Vēlāk reģistrētie dati netiks
ņemti vērā, nosakot Konkursa rezultātus.
Makulatūras izvešanu nodrošinās līdz 2017.gada 17.aprīlim.
Makulatūras izvešanu un svara uzskaiti nodrošinās SIA “AP KAUDZĪTES”.

7.4. Dalībniekiem no pārējiem Latvijas novadiem, kuri nav norādīti
7.1.; 7.2. un 7.3. punktos
7.4.1. Minimālais makulatūras izvešanas apjoms 600 kg (viena palete).
7.4.2. Detalizēta informācija par makulatūras savākšanas aprīkojumu un izvešanu tiks
nosūtīta katram Dalībniekam uz e-pastu, kas norādīta Dalībnieka Profilā, 5 darba
dienu laikā no dienas, kad tiks apstiprināta dalība Konkursā. Kurjers informēs par
savu ierašanās datumu, lai piegādātu koka paleti ar bortiem, (līdz ~ plkst. 18.00),
kura, saliekot kopā (tas jādara pasūtītājam, nevis kurjeram), veidos kasti ar
izmēriem 80x120x150 cm (ietilpība ~600kg), paletes svars 100kg, makulatūras
izvešanai. Palete jātur ārā – vietā, kur tai viegli var piekļūt ar lielu auto un
mehānisko pacēlāju.
7.4.3. Savāktais minimālais (600kg) makulatūras daudzums jāreģistrē Dalībnieka Profilā.
7.4.4. Makulatūras izvešana tiks veikta, ja Dalībnieks Profilā būs veicis ierakstu par
savākto makulatūras daudzumu un salicis makulatūru uz paletes/ēm.
7.4.5. Dalībnieka kontaktpersonai obligāti jāpaziņo SIA “LĪGATNES PAPĪRS”
kontaktpersonai zvanot pa tālruni 28328248 darba dienās no plkst. 8.30 līdz
17.00 un jāvienojas par nepieciešamo tukšo paletes/šu piegādes dienu un pilno
paletes/šu izvešanas dienu, norādot mācību iestādes reģistrēto nosaukumu.
7.4.6. Kurjers piegadās papildu paletes, ja tiks savākts vairāk par norādītajiem 600 kg.
7.4.7. Par nodotās makulatūras precīzu svaru var uzzināt, piezvanot ar konkrētu
jautājumu SIA “LĪGATNES PAPĪRS” kontaktpersonai, ja tas vēl nav norādīts
“Zaļā josta” datu bāzē www.zalajosta.lv sadaļā “Makulatūras vākšanas konkurss”.
8. KONKURSA STARPPOSMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
8.1.
2016.gada 19.decembrī nosaka un izziņo Konkursa starpposma uzvarētāju – izglītības
iestādi, no kuras līdz 2016.gada 09.decembrim (ieskaitot) izvests visvairāk savāktais
makulatūras daudzums.
8.2.
Starpposma uzvarētāji saņem vērtīgu un īpašu pārsteiguma balvu no konkursa
rīkotājiem.
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9. AKTĪVĀKĀ AUDZĒKŅA REĢISTRĒŠANA
9.1. Konkursa Dalībniekam ir iespēja reģistrēt vienu aktīvāko audzēkni no mācību iestādes
makulatūras vākšanā individuālās balvas nominācijai (skatīt – Nolikuma 16.punktu
“Individuālās balvas”).
9.2. Aktīvākā audzēkņa reģistrēšana jāveic Dalībnieka izveidotajā Profilā (vārds, uzvārds
un savāktais makulatūras daudzums (kg)).
9.3. Aktīvākā audzēkņa reģistrēšanās jāveic līdz 2017.gada 13.martam.
10. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
10.1. Uzvarētāji tiek noteikti divās kategorijās:
 Pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma uz vienu izglītības iestādes
audzēkni;
 Pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma izglītības iestādē.
10.2. Kategorijā – pēc visvairāk savāktās makulatūras daudzuma uz vienu izglītības
iestādes audzēkni, Dalībniekam savā Profilā jānorāda oficiālie dati par audzēkņu
skaitu izglītības iestādē.
10.3. Izglītības iestādes iesūtītie dati par audzēkņu skaitu tiks salīdzināti ar Izglītības un
zinātnes Ministrijas (turpmāk Ministrija) datiem. Gadījumā, ja dati par audzēkņu
skaitu izglītības iestādē atšķirsies ar Ministrijas oficiālajiem datiem, par pamatu tiks
ņemti Ministrijas dati, vai arī mācību iestādes vadītāja apstiprināta izziņa.
11. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
11.1. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.zalajosta.lv sadaļā “Makulatūras vākšanas
konkurss” elektroniskā datu bāzē.
11.2. Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: zalajosta.lv, lzj.lv, atkritumi.lv,
makulatura.lv, tirailatvijai.lv, cleanr.lv un kaudzītes.lv.
11.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2017.gada 08.maijā.
12. KONKURSA NORISES LAIKA GRAFIKS
Aktivitāte

Norises laiks

2016.gada 28.septembris

Konkursa izsludināšana

2016.gada 28.septembris
līdz 24.marts

Sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju radošais papīra pārstrādes
konkurss “PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA
PAPĪRS” (Skat. Nolikuma 17.punktu)

2016.gada 09.decembris

Starpposma uzvarētāja noteikšana.

2016.gada 19.decembris

Starpposma uzvarētāja izziņošana.

Līdz 2016.gada
20.decembrim

Beidzas iestāžu pieteikšanās Konkursam: www.zalajosta.lv
sadaļā “Makulatūras vākšanas konkurss” elektroniskā datu
bāzē, izveidojot savu Dalībnieka Profilu.

Līdz 2017. gada 13.martam

Beigu termiņš makulatūras vākšanai.
Savāktās makulatūras reģistrēšana dalībnieka profilā

Līdz 2017. gada 13.martam

Aktīvākā audzēkņa reģistrēšanas (vārds, uzvārds, savāktais
makulatūras daudzums) beigu termiņš Dalībnieka Profilā.

Līdz 2017.gada 17.aprīlim

Makulatūras izvešana no izglītības iestādēm,
pieteikušas izvešanu līdz 2017.gada 13.martam.

2017.gada 8.maijā

Konkursa rezultātu paziņošana

kuras
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2017.gada maija beigas

Konkursa uzvarētāju apbalvošana (norises vieta un laiks tiks
precizēti).

13. BALVAS
13.1. Visi Konkursa Dalībnieki par katru savākto tonnu makulatūras saņem 5 kg biroja
vai zīmēšanas papīra (pēc izglītības iestādes ieskatiem)*.
Sīkāka informācija par papīra saņemšanu var iegūt:
 7.1 un 7.4. punktos norādīto novadu Izglītības iestādes kontaktpersonai, kura
reģistrēta Dalībnieka Profilā pēc konkursa rezultātu paziņošanas – 2017.gada
08.maijā – sazinoties ar SIA “LĪGATNES PAPĪRS” pārstāvi pa tālruni
28328248.
 Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada Izglītības iestādes kontaktpersonai,
kura reģistrēta Dalībnieka Profilā, pēc konkursa rezultātu paziņošanas –
2017.gada 08.maijā – sazinoties ar SIA “CLEAN R” pārstāvi pa tālruni
26854584.
 7.3. punktā norādīto novadu Izglītības iestāžu kontaktpersonai, kuras reģistrētas
Dalībnieka Profilā, pēc konkursa rezultātu paziņošanas – 2017.gada 08.maijā –
sazinoties ar SIA “AP KAUDZĪTES” pārstāvi pa tālruni 64474145.
13.2. Visi Konkursa Dalībnieki tiks apbalvoti ar pateicības rakstiem par dalību Konkursā,
kas tiks nosūtīti katram Dalībniekam uz pasta adresi, kas norādīta Dalībnieka Profilā.
14. BALVAS NOMINĀCIJĀ – visvairāk savāktais makulatūras daudzums uz vienu
audzēkni:
Balvu fondu nodrošina konkursa rīkotāji un atbalstītāji:
1. vieta – naudas balva 400.00 EUR
2. vieta – naudas balva 300.00 EUR
3. vieta – naudas balva 200.00 EUR
15. BALVAS NOMINĀCIJĀ – visvairāk savāktais makulatūras daudzums izglītības
iestādē:
Balvu fondu nodrošina AS “Latvijas valsts meži”:
1.vieta –

2.vieta –
3.vieta –

“Izzini mežu” ekskursija LVM dabas parkā Tērvetē (līdz 40 pers., t.sk.
ieejas biļetes, vilcieniņš, autobusa noma, vides izglītības speciālista
pakalpojumi).
LVM Meža ekspedīcija – izzinošs pārgājiens dabā kopā ar meža
ekspertiem (līdz 40 pers., t.sk., autobusa noma, izdales materiāli).
LVM Skābekļa diena – ekskursija LVM kokaudzētavā (līdz 40 pers.,
autobusa noma, LVM eksperta klātbūtne un izglītojošs stāsts).

16. INDIVIDUĀLĀS BALVAS:
Balvu fondu nodrošina konkursa rīkotāji un atbalstītāji:
16.1. Desmit aktīvākie audzēkņi – individuālie makulatūras vācēji saņems pārsteiguma
balvas no konkursa atbalstītājiem.
16.2. Desmit uzvarētāji tiek noteikti kopā no visu izglītības iestāžu reģistrēto audzēkņu
saraksta pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma.

*****
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17. RADOŠAIS PAPĪRA PĀRSTRĀDES KONKURSS
“PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA PAPĪRS”
17.1.

Sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju “Zaļā josta” rīko radošo konkursu, kurā
kampaņas “TĪRAI LATVIJAI!” dalībniekiem ir iespēja piedalīties papildu aktivitātē
– radošā papīra pārstrādes konkursā “PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA
PAPĪRS”

17.2.

Norises laiks: no 2016.gada 28.septembra līdz 2017.gada 24.martam (pasta zīmogs).

17.3.

Mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka no sašķirotas makulatūras var
izgatavot jaunu papīru

17.4.

Darba uzdevums: no makulatūras materiāla – izlietotā papīra izgatavot paštaisītu,
jaunu DIZAINA PAPĪRU*, uz kura uzzīmēt, uzrakstīt, aplicēt vai citādi radoši
iestrādāt savu VĒSTĪJUMU “TĪRAI LATVIJAI!”.
Darba izmērs – līdz A4 lapas izmēram; darba radošais formāts nav ierobežots.

* Dizaina papīrs – dekoratīvs papīrs ar dažādiem iestrādātiem elementiem un radoši risinātiem vizuāliem un
stilistiskiem uzlabojumiem.

17.5.

Darbi jāiesūta pa pastu vai jānogādā biedrības “Latvijas Zaļās Jostas” birojā līdz
2017.gada 24.martam (pasta zīmogs). Adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004 (bijusī
Mūkusalas iela 41b)

17.6.

Apbalošana:
17.6.1. Interesantāko konkursu dalībnieku darbi tiks izstādīti Dabas muzeja telpās.
17.6.2. Pirmo divpadsmit vietu ieguvēju darbi tiks ievietoti “Zaļā josta” 2018.gada
kalendārā
17.6.3. Trīs labāko darbu autori saņem “Zvaigzne ABC” dāvanu kartes:
1. vieta – 50.00 EUR vērtībā
2. vieta – 35.00 EUR vērtībā
3. vieta – 25.00 EUR vērtībā

17.7.

Radošā konkursa darbus izvērtēs žūrijas komisija:
 Diāna Meiere – Dabas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja;
 Sabīne Koklačova – Latvijas dizaineru savienības priekšsēdētāja vietniece,
Korporatīvā dizaina studijas “Bungala” vadītāja;
 Ilze Liepa-Balode – biedrības “Latvijas Zaļā Josta” projektu direktore;
 Laima Kubliņa – SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja.

17.8.

Radošā konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2017.gada 10.aprīlī.
*****

Visa aktuālā informācija par Konkursa norisi un tā rezultātiem tiks publicēta
www.zalajosta.lv, www.lzj.lv, www.makulatura.lv, www.lvm.lv, www.mammadaba.lv un
www.tirailatvijai.lv u.c.
Piezīme:
Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja konkursa norises laikā
rodas šāda nepieciešamība (piemēram, makulatūras izvešanas termiņa pagarināšana u.tml.).
Visi veiktie grozījumi tiks publicēti “Zaļā josta” mājas lapās www.zalajosta.lv, www.lzj.lv,
kā arī tiks nosūtīti Konkursa Dalībniekiem uz norādīto e-pasta adresi.
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KONTAKT INFORMĀCIJA:
 Par Konkursa norisi - e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808321; mob.tālr.
27042534
 Par makulatūras izvešanu, uzskaiti un papīra saņemšanu 7.1. un 7.4. punktā norādīto
novadu Izglītības iestādēm: e-pasts: riga@ligatnepaper.lv, mob. tālr.28328248
 Par makulatūras izvešanu Daugavpilī un Daugavpils novadā (7.2. punkts), e-pasts:
kc@cleanr.lv, tālrunis: 67111001. Par uzskaiti un papīra saņemšanu: e-pasts:
beate.mesija@cleanr.lv.
 Par makulatūras izvešanu, uzskaiti un papīra saņemšanu 7.3. punktā norādīto novadu
Izglītības iestādēm: alba55@inbox.lv.,mob.tālr. 64474145, 25132381

INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI:
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