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"Zaļā josta"
EKO zīmes: 
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Lietošanas tiesības 1.

www.zalajosta.lv

izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un
piederumu apsaimniekošanu;
videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu;

Uzņēmumam, kas ir noslēdzis sadarbības līgumu ar SIA "Zaļā
josta" par:

ir tiesības bez maksas izvietot EKO zīmi „Zaļā josta” uz savas
produkcijas iepakojuma. 



2.Nozīme 

www.zalajosta.lv

apliecina, ka uzņēmums ir atbildīgs par savas darbības procesā radītā
iepakojuma vai videi kaitīgo preču potenciālo kaitējumu apkārtējai videi;
uzskatāmi parāda, ka uzņēmums ir iesaistījies atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā, rūpējoties, lai izlietotais iepakojums vai vienreiz
lietojamie galda trauki un piederumi un/vai videi kaitīgās preces pēc
izlietošanas tiktu savāktas, pārstrādātas un nogādātas otrreizējā apritē,
tādējādi nodrošinot pilnu atkritumu reģenerācijas ciklu.

EKO zīme “Zaļā josta” :

SIA “Zaļā josta” aicina iedzīvotājus izvēlēties to uzņēmumu ražojumus, kas uz
savas produkcijas ir izvietojuši EKO zīmi. 



3.Ieguvumi 
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esat atbildīgs un videi draudzīgs uzņēmums;
nodrošināt darbības atbilstību vides aizsardzības normatīvajiem aktiem un vides
politikai valstī;
sekmējat iepakojuma un/vai videi kaitīgu preču atkārtotu izmantošanu;
veicināt un nodrošināt izlietotā iepakojuma un/vai videi kaitīgu preču
reģenerāciju;
veidojat iedzīvotāju un industrijas saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi;
optimizējat izlietotā iepakojuma un/vai videi kaitīgu preču apsaimniekošanas
izmaksas;
veicināt iepakojuma un/vai videi kaitīgu preču materiālietilpības samazināšanos.

EKO zīme „Zaļā josta” uz Jūsu produkcijas pircējiem apliecinās, ka Jūs:



4.Izvietošanas iespējas 
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Iestrādāt EKO zīmi produkcijas iepakojuma maketā, pārveidojot iepakojuma
maketu;
Atsevišķas uzlīmes veidā uzlīmēt uz esošā produkcijas iepakojuma, nemainot
tā maketu;
Ja neiepakojat preces (esat importētājs vai izplatītājs), EKO zīmi varat izvietot uz
importētāja/izplatītāja informatīvās uzlīmes, kas tiek līmēta uz preces
iepakojuma;
Izvietot EKO zīmi uzlīmes veidā sava uzņēmuma tirdzniecības vietā;
Izvietot EKO zīmi uzņēmuma mājas lapā.

EKO zīmi “Zaļā josta” uz uzņēmuma produkcijas izvietot ir iespējams piecos dažādos
veidos.
Katrs SIA “Zaļā josta” līgumpartneris var izvēlēties ērtāko no tiem:



5.EKO zīmes “Zaļā josta” 
 makets



6.Izvietošanas norādījumi



Lai saņemtu papildus informāciju par EKO zīmi
“Zaļā josta”, lūgums sazināties ar SIA “Zaļā josta”

mārketinga vadītāju Laimu Kubliņu pa tālruni
67808294 vai rakstot uz e-pastu

laima.kubliņa@zalajosta.lv.
 

Ieskatieties SIA “Zaļā josta” mājas lapas
www.zalajosta.lv sadaļā EKO zīme un uzziniet

vairāk!
 


