Ekoskolu Rīcības dienu konkursā 2018 mūsu skola ir ieguvusi 1. vietu konkursa grupu
balsojumā sociālajos tīklos.
Esam saņēmuši īpašas pārsteiguma balvas no uzņēmuma SIA NMS RIGA, kurš ir oficiālais
LUCART zīmola pārstāvis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kompānija CARTIERA LUCCHESE
S.p.A., kas ir LUCART zīmola turētājs, ir viens no lielākajiem MG papīra, AFH papīra un
patērētājiem paredzētās papīra produkcijas ražotājiem Eiropā. LUCART produkcijas
sortiments iekļauj gan mājsaimniecībā lietojamos papīrus, gan profesionālai lietošanai
paredzēto papīra produkciju. NMS RIGA veiksmīgi sadarbojas ar lielākajiem profesionālajai
lietošanai paredzētā papīra lietotājiem (pārtikas pārstrādes uzņēmumi, sociālās aprūpes
iestādes, medicīnas iestādes, izglītības iestādes u.c.), piegādājot tualetes papīrus, roku dvieļus,
salvetes u.c. produktus. LUCART zīmols ir viens no pirmajiem, kas Eiropas Savienībā ieguva
EN ISO 9001:2000 kvalitātes sertifikātu papīra produkcijas ražošanā, kā arī EN ISO 14001
sertifikātu par kvalitātes vadības sistēmas atbilstību apkārtējās vides aizsardzības jomā.
LUCART zīmols ir viens no retajiem ražotājiem Eiropas Savienībā, kas ir ieguvis
ekomarķējumu (ekopuķīti) savam produktu klāstām ar apakšzīmolu ECOLUCART.
4. janvārī SIA NMS RIGA produktu grupas vadītājs Salvis Rostoks skolas otrā un trešā stāva
meiteņu tualetēs uzstādīja ekoloģiskus, inovatīvus tualetes papīra un papīra dvieļu padevējus,
piepildītus ar EcoNatural papīra produkciju, dozatorus šķidrajām ziepēm un atkritumu tvertnes.
Gan papīra produkcija, gan papīra turētāji un atkritumu tvertnes ir ražoti no dzērienu kartona
pakām, kaut gan vizuāli izskatās kā plastmasa.
EcoNatural ir inovatīva sistēma PAPĪRS + TURĒTĀJS, kas pārstrādā visus materiālus no
kartona pakām. Produkcija tiek ražota pēc cirkulārās ekonomijas modeļa, kas pievieno vērtību
izmantotajām dzērienu kartona pakām, pārvēršot tās divos jaunos izejmateriālos. Visi
EcoNatural produkti veicina reālu rezultātu sasniegšanu vides ilgtspējīguma jomā. Piemēram,
ar Z-veida locījuma EcoNatural rokas dvieļu 576 paciņām mēs palīdzēsim Lucart pārstrādāt
12,240 dzērienu kartona pakas, glābt 5,12 vidēja izmēra kokus un samazināt 320 kg CO₂e
izmešus.
Otru LUCAR piešķirto balvu – Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka 3 stundu izklaidi “Taka
kokos” izmantosim pavasarī.
Liels paldies SIA NMS RIGA un personīgi Salvim Rostokam par lieliskajām balvām!
Ekoskolas koordinators Ingrīda Bērziņa

