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No Zemgales reģiona skolām izvestas 3,938 t
izlietotu bateriju
Date : 16/05/2019
Noslēgusies “Zaļā josta” organizētā izlietoto bateriju vākšanas kampaņas “Tīrai
Latvijai” 2018/2019. mācību gada sezona. Kampaņas ietvaros “Zaļā josta”,
piedaloties vairāk nekā 55 tūkstošiem bērnu un jauniešu no 233 skolām un
pirmsskolas izglītības iestādēm, pārstrādei nogādāja 21,14 tonnas izlietotu bateriju.
Zemgales reģionu konkursā pārstāvēja 47 izglītības iestādes, savācot 3,938 tonnas
izlietotu bateriju.
Izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” skolu un pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem tika rīkota jau 13. reizi, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu vides
izglītības un atkritumu šķirošanas kultūras pilnveidei mācību iestādēs.
2018./2019. mācību gada ietvaros, bateriju vākšanā iesaistoties 8540 bērniem un
jauniešiem no 47 Zemgales reģiona mācību iestādēm, pārstrādei otrreizējās
izejvielās izdevies nogādāt 3,938 tonnas izlietotu bateriju, kas veido gandrīz
piektdaļu no visa konkursa “Tīrai Latvijai!” ietvaros savāktā bateriju apjoma Latvijā.
Līdzīgi kā pērn, arī šajā mācību gadā aktīvākā izlietoto bateriju vācēju pilsēta
Zemgalē ir Jelgava. Piedaloties 12 izglītības iestādēm, no Jelgavas pilsētas un
novada konkursa ietvaros savāktas un pārstrādei nogādātas 1,144 tonnas bateriju.
Aktīvākā no tām Jelgavas 3. sākumskola, kuras audzēkņi kopumā pārstrādei savāca
343,20 kg bateriju. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
"Vārpiņa" konkursa “Tīrai Latvijai” ietvaros savāca 258 kg bateriju, Jelgavas
4.vidusskola savāca 160 kg izlietotu bateriju.
No Vecumnieku novada bateriju vākšanā iesaistījās vien 2 izglītības iestādes, taču
izdevies savākt otro lielāko apjomu no Zemgales novadiem kopā - 713 kg izlietotu
bateriju. Vecumnieku vidusskola, nododot pārstrādei 596 kg bateriju, iegūst 1. vietu
starp mācību iestādēm Zemgales reģionā un 6. vietu valsts mērogā.
Labi sasniegumi bateriju vākšanā ir arī Kokneses pilsētas un novada mācību
iestādēm. Piedaloties 4 mācību iestādēm, savākti 345 kg izlietotu bateriju. Aktīvākā
no tām – Kokneses Mūzikas skola, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 200 kg
bateriju.
Rēķinot pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu mācību iestādes audzēkni,
labākie sasniegumi Zemgales reģionā ir Daudzeses pagasta pirmsskolas izglītības
iestādei “Čiekuriņš” (savākti 2,789 kg bateriju uz vienu audzēkni), Kokneses
Mūzikas skolai (savākti 2,439 kg bateriju uz vienu audzēkni), Annas Brigaderes
pamatskolai (savākti 1,674 kg bateriju uz vienu audzēkni).
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Dignājas pamatskolai izdevās savākt 35 kg bateriju, 0,897 kg uz vienu
audzēkni.
Kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībnieku sveikšana norisināsies 2019. gada 24. maijā
Tērvetē, kur “Latvijas meža dienu 2019” ietvaros tiks rīkoti gadskārtējie “Zaļās
jostas” Vides svētki. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā nominācijā no konkursa
organizētājiem un atbalstītājiem saņems balvas 400 EUR, 300 EUR un 200 EUR
vērtībā. Savukārt čaklākos izlietoto bateriju vācējus gaida pārsteiguma balvas no
konkursa atbalstītājiem. Visiem kampaņas dalībniekiem par godu pasākuma dienā
uzstāsies jauniešu iemīļoti mūziķi un tiks dāvāta bezmaksas iespēja iesaistīties
daudzveidīgās vides spēlēs un radošajās darbnīcās.
Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizē “Zaļā josta” sadarbībā
ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.
Laima Kubliņa,
“Zaļā josta”

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

