
Noslēgusies “Zaļā josta” organizētā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai 

Latvijai” 2019./2020. mācību gada sezona. Bateriju vākšanā iesaistījās 78 817 bērni 

no 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 30,531 tonnas 

izlietotu bateriju.  

 

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” kļuvis par nozīmīgu ikgadēju 

vides projektu, kurā ar katru gadu iesaistās aizvien vairāk skolu. Šogad bateriju vākšanai pieteicās vairāk nekā 

par trešdaļu vairāk dalībnieku nekā pērn, kā rezultātā pārstrādei izdevies nogādāt par 44% jeb 9,4 tonnām 

bateriju vairāk nekā pagājušā mācību gadā. Šogad “Zaļā josta” bateriju vākšanai skolas apvieno jau 14. reizi. 

 

Apkopojot konkursa rezultātus, noteikti uzvarētāji divās nominācijās – pēc savāktā bateriju apjoma uz vienu 

izglītības iestādes audzēkni un pēc savāktā apjoma uz visu mācību iestādi kopumā.  

 

Pēc visvairāk savāktā izlietoto bateriju daudzuma izglītības iestādē pirmo vietu izcīna Liepājas Liedaga 

vidusskolas audzēkņi, kas pārstrādei nogādāja 1 t 301 kg izlietotu bateriju. Otro vietu iegūst Ogres 1. vidusskolas 

audzēkņi par savāktu 1 t 264 kg izlietoto bateriju. Savukārt trešo vietu ieņem Draudzīgā aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5. vidusskolas audzēkņi par savāktu 1 t 50 kg izlietotu bateriju. 

 

Pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē pirmo vietu iegūst Latvijas Sarkanā Krusta 

Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas biedri, kuri vidēji savākuši 21,67 kg bateriju 

katrs. Otro vietu iegūst Kruķu sākumskolas audzēkņi, savācot vidēji katrs 19,23 kg bateriju. Savukārt trešo vietu 

valsts mērogā ieņem Gaiķu pamatskolas audzēkņi, kuri savākuši vidēji 17,34 kg bateriju katrs. 

 

Aktīvākie bateriju vācēji Zemgales reģionā ir Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 

“Zīlīte”, kuras audzēkņi kopā ar ģimenēm savākuši 394 kg bateriju. Lieliski sasniegumi konkursā ir Pļaviņu 

novada ģimnāzijai, savācot 319 kg bateriju, kā arī Misas vidusskolas audzēkņiem, kas pārstrādei nogādāja 240 

kg izlietotu bateriju. 

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizēja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts 

izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju. 

Mūsu skolā tika savākti 319.00 kg izlietoto bateriju. 

 

Vislielāko izlietoto bateriju daudzumu nodeva: 

2. b klase – 124.00 kg 

8. a klase – 51.50 kg 

4. b klase – 37.90 kg 

 

Paldies visiem par aktīvu dalību 

konkursā! 
 

Ekopadome 

Klase Baterijas (kg) 

1. a 7.50 

1. b 5.30 

2. a 24.90 

2. b 124.00 

3. a 1.80 

3. b 4.00 

4. a 0.90 

4. b 37.90 

5. a 5.40 

5. b 3.30 

6. a 3.70 

6. b 0.80 

7. a 4.10 

7. b 16.60 

8. a 51.50 

8.b 23.70 

9. a 2.80 

9.b 0.80 


