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Vides izglītības projekta “Atkritumiem Nē!” rezultāti  

Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” 2019./2020. mācību gadā 

organizēja 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. Izaicinājumā veiksmīgi finišēja 12 komandas, sagatavojot atskaiti 

par paveikto, kā arī uzfilmējot video ar ieteikumiem dabai draudzīgākam 

dzīvesveidam. 

Projekta organizatori ir gandarīti, ka skolēni un skolotāji spēja rast risinājumu 

projekta veiksmīgai realizēšanai attālināti, tomēr vienojoties par kopīgiem 

ieteikumiem un pat izveidot kopīgu video. Cerams, ka, sekojot jauniešu 

ieteikumiem, vismaz nedaudz izdosies samazināt radīto atkritumu daudzumu. 

Būtiskākie jauniešu ieteikumi iepakojuma atkritumu apjoma samazināšanai 

ikdienā: 

 Uz veikalu doties ar savu iepirkuma somiņu, lai nebūtu jāņem ik reizi 

jauns plastmasas maisiņš; 

 Pārdomāti veikt pirkumus un sagatavoties veikala apmeklējumam, 

paņemot līdzi stikla burciņas un auduma maisiņus, kur ievietot 

nepieciešamās preces, lai nebūtu jālieto vienreizlietojamie iesaiņojamie 

materiāli; 

 Doties uz veikalu ar sarakstu, lai nepirktu vairāk produktus, nekā ir 

nepieciešams; 

 Izmantot radušos izlietoto iepakojumu atkārtoti, darinot jaunas lietas, 

piemēram, no olu kastītēm darināt dēstu trauciņus, vai tukšos maizes 

maisiņus sakausēt par vaskadrānām galda aizsardzībai radošiem 

procesiem; 

 Atteikties no vienreizlietojamo izstrādājumu lietošanas, piemēram, 

vienreizlietojamo kafijas krūzi aizstāt ar personīgo termokrūzi, papīra 

kabatlakatiņus aizstāt ar auduma mutautiņiem,  

 Samazināt patērēto plastmasas apjomu vannas istabā, aizstājot ierastos 

produktus plastmasas iepakojumā ar ekoloģiskām alternatīvām, 

piemēram, lietojot bambusa zobu birsti, cieto šampūnu, gabalziepes utt. 



Īpašs uzsvars likts arī uz esošā atkritumu daudzuma pareizu utilizāciju, šķirojot 

atkritumus un nogādājot tos uz dalītās vākšanas konteineriem. Izskanējuši arī 

aicinājumi piedalīties vides sakopošanas talkās. 

Ieteikumu autori ir skolēnu komandas no Skrundas vidusskolas, Ventspils 

Pārventas pamatskolas, Trikātas pamatskolas, Dagdas vidusskolas, Ventspils 4. 

vidusskolas, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”, 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Rīgas Jauno tehniķu centra Dabaszinību 

skolas, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Ogres 1. vidusskolas, 

Staiceles pamatskolas, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un 

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” struktūrvienības 

“Krācītes”.  

Plašāks ieskats izaicinājuma dalībnieku veikumos atrodams vietnē 

www.tirailatvijai.lv  sadaļā Izaicinājums “Atkritumiem NĒ!”. Aicinām skolu 

komandas turpināt iesākto darbu atkritumu daudzuma samazināšanā, kā arī 

uzrunājam jaunas komandas iedvesmoties no izveidotajiem video un iesaistīties 

izaicinājumā nākamajā gadā!  

http://www.tirailatvijai.lv/

