Vides izglītības projekta “Atkritumiem Nē!” rezultāti
Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” jau trešo gadu organizē izaicinājumu skolēniem
“Atkritumiem NĒ!”. Tā ietvaros skolēnu komandām mēneša laikā bija jāuzlabo savi un savas
ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu.
Izaicinājums tika balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus,
kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu.
Skolēni sagatavojuši video ar ieteikumiem dabai draudzīgākam dzīvesveidam. Šie video
papildinās iepriekšējos gados radīto video krājumu un sniegs ieguldījumu izpratnes veidošanai
par ikdienas paradumu maiņu un atkritumu daudzuma samazināšanu.
Būtiskākie jauniešu ieteikumi iepakojuma atkritumu apjoma samazināšanai ikdienā:












Uz veikalu doties ar savu papīra vai auduma iepirkuma maisiņu, lai nebūtu jāņem ik
reizi jauns plastmasas maisiņš.
Ielikt rezerves iepirkumu maisiņus mašīnā, uz velosipēda bagāžnieka un somā, lai
neaizmirstu maisiņu mājās.
Pārdomāti veikt pirkumus un sagatavoties veikala apmeklējumam, paņemot līdzi
daudzkārt lietojamus trauciņus un auduma maisiņus, kur ievietot nepieciešamās preces,
vai arī izvēlēties preci bez iepakojuma, lai nebūtu jālieto vienreizlietojamie iesaiņojuma
materiāli.
Iepirkties tirgū vai beziepakojuma veikalā un gatavot mājās.
Nedzert sulas no tetrapakām, bet labāk izspiest svaigu.
Izvēlēties stikla traukus plastmasas trauku vietā.
Atteikties no vienreizlietojamo izstrādājumu lietošanas, piemēram, vienreizlietojamo
ūdens pudeli aizstāt ar daudzkārt lietojamu, lietot savu termokrūzi karstajiem
dzērieniem.
Ja nav iespējams izvairīties no vienreiz lietojamiem traukiem, izvēlēties tādus, kas dabā
sadalās – no papīra vai no dažādiem bioloģiskiem materiāliem gatavotu.
Izmantot radušos izlietoto iepakojumu atkārtoti, darinot jaunas lietas, piemēram, no
maizes maisiņiem var pagatavot iepirkumu somu, no konservu kārbas – lukturīti, bet no
kompaktdiskiem – stilīgu somu nieciņiem.
Pareizi šķirot jau radušos atkritumus, izmantot depozīta sistēmu un nodot iepakojumu
ar depozīta zīmi, lai to varētu izmantot atkārtoti.

Ieteikumu autori – skolēnu komandas no Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas, Tukuma 3.
pamatskolas un Cesvaines vidusskolas.
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https://www.tirailatvijai.lv/izaicinajums-atkritumiem-ne-2021 sadaļā rezultāti. Aicinām skolu
komandas turpināt iesākto darbu atkritumu daudzuma samazināšanā!
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