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Audzēkņi no 44 Latgales reģiona mācību iestādēm
pārstrādei nodod 3,146 tonnas izlietotu bateriju
Latgales skolas iegūst divas godalgas Vislatvijas bateriju vākšanas konkursā
Noslēdzies “Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”,
kurā aizvadītajā mācību gadā piedalījās 335 izglītības iestādes no visas Latvijas.
Kopumā konkursā savāktas 35,3 tonnas bateriju. Latgales reģionu konkursā
pārstāvēja 44 izglītības iestādes, kopumā savācot 3,146 tonnas izlietotu bateriju.
Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupa un Zilupes
pirmsskolas izglītības iestāde iegūst attiecīgi 2. un 3. vietu valsts mērogā pēc
savāktā bateriju daudzuma uz vienu iestādes audzēkni.
2017./2018. mācību gada ietvaros, bateriju vākšanā iesaistoties 7 674 bērniem un
jauniešiem no 44 Latgales reģiona mācību iestādēm, pārstrādei otrreizējās izejvielās
izdevies nogādāt 3,146 tonnas bateriju, kas veido apmēram 9% no visa konkursa
“Tīrai Latvijai!” ietvaros savāktā bateriju apjoma Latvijā.
Aktīvākais novads izlietotu bateriju vākšanā Latgales reģionā ir Daugavpils novads un
Daugavpils pilsēta. Piedaloties 3 615 bērniem un jauniešiem no 15 izglītības
iestādēm, savākti un pārstrādei nogādāti 572 kg bateriju.
Lai arī Latgales reģiona mācību iestāžu kopējais pienesums izlietoto bateriju
pārstrādes apjomu palielināšanā šajā mācību gadā nav iespaidīgs, tomēr ir uzskatāmi
redzams, ka Latgalē mācās čakli un vides jautājumos ieinteresēti bērni – katra
konkursa dalībnieka kopējais ieguldījums videi kaitīgo atkritumu šķirošanā ir
ievērojams.
Lieliski sasniegumi izlietoto bateriju vākšanā jau otro gadu pēc kārtas ir Tilžas
vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupai, kas šogad izcīnījusi 2. vietu
valsts mērogā pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni.
Vidēji katrs bērns ir pārstrādei nogādājis 16,58 kg izlietotu bateriju. Pagājušajā
mācību gadā Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupas audzēkņi
konkursa ietvaros savākuši vidēji 13,4 kg izlietotu bateriju katrs, izcīnot 3. vietu valsts
mērogā. Šogad izdevies rezultātu kāpināt par ceturto daļu, pakāpjoties kopvērtējumā
par vietu.
Zilupes novadu konkursā pārstāvēja Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde, kuras
audzēkņi, savācot 826 kg bateriju, ieguvuši 3. vietu valsts mērogā pēc savāktā bateriju
daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Katrs Zilupes PII audzēknis vidēji
pārstrādei nodevis 11,634 kg izlietotu bateriju, uzskatāmi apliecinot, ka “Zaļā josta”
rīkotais konkurss spēj iesaistīt atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu nogādē
pārstrādei visu ģimeni.

Laureātu sveikšana, kā arī grandiozs pateicības pasākums visiem konkursa
dalībniekiem norisināsies ZAĻĀS JOSTAS VIDES SVĒTKOS, kas notiks š.g. 25.
maijā LVM dabas parka Tērvetē jaunatklātajā “Kurbada zemē”.
Plašāka informācija par izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!”
rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju saraksts atrodams “Zaļā
josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.
Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizē “Zaļā josta” sadarbībā
ar AS “BAO”, izklaides parku “Avārijas brigāde” un Valsts izglītības satura centru.
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