
 

Apstiprināts:  

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs  

Jānis Mūrnieks 

 

 

SIA “Preiļu saimnieks” stikla iepakojuma šķirošanas akcijas nolikums 

 

Akciju organizē: SIA “Preiļu saimnieks” 

 

Akcijas mērķis: Veicināt stikla iepakojuma šķirošanu Preiļu novadā 

 

Akcijas norises laiks: 2018. gada 16. aprīlis – 2018. gada 30. aprīlis.   

 

Akcijas dalībnieki: Preiļu novada iedzīvotāji. Akcijā nevar piedalīties SIA “Preiļu 

saimnieks” darbinieki un to ģimenes pārstāvji.  

 

Akcijas norises kārtība: Lai piedalītos akcijā, SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu 

šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, jānogādā otrreizējai pārstrādei derīgs stikla 

iepakojums – burkas un stikla pudeles (var būt saplīsušas). Tām jābūt tukšām un 

izskalotām, bez vāciņiem un korķiem. SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki sašķiroto 

stiklu pieņem, nosver un izsniedz akcijas dalībnieka kartiņu. Nodotā stikla svars tiek 

ierakstīts dalībnieka kartiņā un SIA “Preiļu saimnieks” uzskaites žurnālā. Stiklu var 

nodot vairākas reizes akcijas norises laikā, katru nodošanas reizi svars tiks ierakstīts 

dalībnieka kartiņā un SIA “Preiļu saimnieks” uzskaites žurnālā, noslēgumā nodotais 

stikla svars summējas. Viens akcijas dalībnieks saņem vienu akcijas dalībnieka 

kartiņu. Nesakritības gadījumā par patiesu tiek uzskatīts SIA “Preiļu saimnieks” 

uzskaites žurnālā ierakstītais nodotā stikla svars. Atkritumu šķirošanas laukuma darba 

laiks – darbdienās plkst. 8.00-12.00 un plkst. 13.00-17.00.  

 

Balvu fonds: 1.-3. vietas ieguvējiem tiek pasniegtas naudas balvas. 1. vietas 

ieguvējam – 100 eiro, 2. vietas ieguvējam – 70 eiro, 3. vietas ieguvējam – 30 eiro.  

 

Uzvarētāju noteikšana: Uzvarētājus nosaka līdz 4. maijam pēc lielākā nodotā 

sašķirotā stikla iepakojuma svara. Dalībnieks ar lielāko nodotā stikla iepakojuma 

svaru iegūst 1. vietu, dalībnieks ar 2. lielāko nodotā stikla iepakojuma svaru iegūst 2. 

vietu, dalībnieks ar 3. lielāko nodotā stikla iepakojuma svaru iegūst 3. vietu. 

Uzvarētāji par rezultātiem tiek informēti telefoniski. 

  

Balvu pasniegšanas kārtība: balvas 1.-3. vietas ieguvējiem pasniedz klātienē SIA 

“Preiļu saimnieks” pārstāvji, iepriekš telefoniski vienojoties ar uzvarētājiem.  

 

Publicitāte: Uzvarētāju apbalvošana tiks fotografēta. Pirmo trīs vietu ieguvēju vārdi, 

uzvārdi un pirmās vietas ieguvēja foto tiks publicēti www.preilusaimnieks.lv, 

www.preili.lv, izdevumā “Saimnieka vārds”. Par akcijas norisi tiks informēti masu 

mediji.  

   

Kontaktinformācija: SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste Ilona 

Vilcāne (tālr. 29222199, e-pasts ilona.vilcane@preili.lv) vai Atkritumu 

apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece (tālr. 29420721, e-pasts 

vineta.igolniece@preili.lv)  
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