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Noslēgusies dalībnieku reģistrācija “Zaļā josta” rīkotajai izlietoto bateriju vākšanas kampaņai “Tīrai 

Latvijai!”. Šajā mācību gadā izlietoto bateriju vākšanai pieteicās 210 izglītības iestādes, kuru 

audzēkņiem provizoriski ir izdevies savākt pārstrādei 17 tonnas videi kaitīgu atkritumu - izlietoto 

bateriju. Aprīlī norisināsies savākto otrreizējo izejvielu izvešana no mācību iestādēm. Konkursa 

faktiskie rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti maijā. 

Mūsu skolā tika savākti 240.00 kg izlietoto bateriju. 

Vislielāko izlietoto bateriju daudzumu nodeva: 

3. b klase – 72.00 kg 

1. b klase – 55.00 kg 

3. a klase – 26.00 kg 

Aktīvākā izlietoto bateriju vācēja ir 3. b klases skolniece A. Andersone ar savāktajiem 45.00 kg 

bateriju. Šogad ir divas otrās vietas – 1. b klases skolniekam A. Vaniņam un 3.b klases skolniecei 

M. Dzelmei – 22.00 kg, trešo vietu ir ieguvis 1. b klases skolēns H. E. Birkāns ar savāktajiem  

15.00 kg izlietoto bateriju.  

Otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai!” ietvaros jau 15. reizi “Zaļā josta” iesaistīja 

bērnus un jauniešus makulatūras vākšanā. Ir savākts liels makulatūras daudzums – provizoriski  

496,59 tonnas. Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc savāktā makulatūras apjoma uz vienu izglītības 

iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā makulatūras apjoma. Konkursa rezultāti 

tiks apkopti un paziņoti 2019. gada 6. maijā, noskaidrojot, kuras skolas tiks pie vērtīgām balvām no 

“Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – izklaides parka “Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides 

serviss”, kā arī vērtīgajām vides izziņas ekskursijām, ko uzvarētājiem sarūpējusi AS “Latvijas valsts 

meži”. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus – aktīvākos 

makulatūras vācējus. Katra skola, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu 

saņems 5 kg jauna papīra. 

 Mūsu skolā tika savākti 6980 kg makulatūras. 

 Vislielāko makulatūras daudzumu nodeva: 

7. a klase – 1291.00 kg 

1. b klase – 1134.50 kg 

9. b klase – 1041.00 kg 

Aktīvākā makulatūras vācēja ir U. Pupiņa no 9.b klases ar savāktajiem 850.00 kg makulatūras, otra 

aktīvākā ir Viviāna Jaudzema no 5. a klases ar savāktajiem 431.50 kg makulatūras un trešais ir  

1. b klases skolēns Daniels Brašus ar savāktajiem 391.50 kg makulatūras. 

 
Paldies visiem par aktīvu dalību konkursos! 

Ekopadome 

 


