Izlietoto bateriju vākšanas konkurss

“TĪRAI LATVIJAI!”
2022./2023. mācību gads
Rīga
1. KONKURSA RĪKOTĀJI UN ATBALSTĪTĀJI

2022.gada 1.oktobrī

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.
2. KONKURSA MĒRĶIS
✓ Veicināt audzēkņu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi.
✓ Rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar
videi bīstamiem atkritumiem.
3. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
3.1. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!” (turpmāk – Konkurss) tiek
izsludināts 2022.gada 1.oktobrī.
3.2. Konkursa nolikums tiek publicēts: www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv, www.bao.lv,
www.atkritumi.lv, www.visc.gov.lv
4. DALĪBNIEKI
Dalībai Konkursā var pieteikties:
✓ pirmsskolas izglītības iestādes;
✓ vispārējās izglītības iestādes;
✓ profesionālās izglītības iestādes;
✓ interešu izglītības iestādes.
5. PIETEIKŠANĀS KONKURSĀ
Konkursa Dalībniekam jāizveido lietotāja profils www.tirailatvijai.lv līdz 2023.gada
15.martam. Reģistrēšanās gaita:
1. Dalībnieks piereģistrējas vietnē www.tirailatvijai.lv, izveidojot lietotāja profilu (lapas
augšdaļā Reģistrēties); (Ar izveidoto profilu dalībnieks var pieteikties arī citiem
konkursiem);
2. Dalībnieks piesakās konkursam “Bateriju vākšanas konkurss”, sadaļā “Pieteikšanās”
un ievada visu nepieciešamo informāciju (Kontaktpersona, konktaktpersonas telefons,
epasts, audzēkņu skaits iestādē) un nospiež pogu “Pieteikties konkursam”;
3. Konkursa gaitā dalībnieks informē organizatorus par savākto bateriju apjomu, norādot
mācību iestādē savākto provizorisko bateriju daudzumu (kg), ierakstot to profila sadaļā
“Datu reģistrs”. Savākto bateriju daudzumu dalībnieks var papildināt vairākas reizes
konkursa norises gaitā, bet ne vēlāk kā līdz 15.03.2023.
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6. IZLIETOTO BATERIJU VĀKŠANA, UZSKAITE UN IZVEŠANA
6.1.

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas dažādas baterijas un
akumulatorus (no mobilajiem telefoniem un citām ierīcēm), kas vairs nav derīgi lietošanā,
un kas nesatur skābi.
Bērnu veselības drošības apsvērumu dēļ, skolu audzēkņi netiek aicinām vākt un nodot
pārstrādei automašīnu akumulatorus, kas satur skābi, sevišķi izlietotiem, jo bojājumu
rezultātā var rasties sērskābes noplūde, tādēļ jābūt piesardzīgiem, jo akumulatorā esošais
šķidrums ir bīstams, taču tie joprojām ir bīstami videi un nododami kopā ar pārējiem
bīstamajiem atkritumiem. Sazinoties ar mūsu sadarbības partneri izlietoto bateriju
savākšanā AS “BAO”, ir iespēja informēt un vienoties par šādu akumulatoru nodošanu,
taču ne konkursa ietvaros, lai neizraisītu jebkādus risku audzēkņu veselībai.

Konkursa norises laiks ir n tā izsludināšanas brīža līdz beigu termiņam - 2023.gada
15.martam, kad Konkursa dalībnieks paziņo par savākto provizorisko izlietoto bateriju
daudzumu tirailatvijai.lv datu reģistrā (reģistrētais bateriju daudzums kalpo tikai kā
pamatinformācija, lai nodrošinātu to izvešanu).
6.1.1.
Pēc 2023.gada 15.marta izglītības iestāžu reģistrētie bateriju daudzumi netiks
ieskaitīti konkursa rezultātā.
6.1.2.
Konkursa rezultātu noteikšanai par pamatu kalpo faktiski savāktais bateriju
daudzums, ko izved un uzskaita A/S “BAO” pēc bateriju nosvēršanas un
izvešanas.
6.2. Minimālais savākto bateriju daudzums, lai piedalītos konkursā un tiktu nodrošināta to
izvešana, ir 30 kg (ja Dalībnieka savāktais bateriju daudzums ir mazāks par 30 kg, tad
bateriju izvešana var tikt nodrošināta pēc konkursa norises laika, sazinoties ar AS “BAO”
pa telefonu 67612259, vai nododot tuvākajā tirdzniecības vietā, kur ir uzstādīts speciālais
bateriju vākšanas konteiners).
6.3. Izlietoto bateriju izvešana no izglītības iestādēm notiek tikai vienu reizi – sākot no
2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 21.aprīlim (konkrētais izvešanas laiks tiks
paziņots katram Dalībniekam atsevišķi).
6.4. Izlietoto bateriju vākšana notiek iepriekšējo konkursu laikā uzstādītajos konteineros.
6.4.1.
Ja izglītības iestādē iepriekšējo konkursu laikā nav uzstādīts speciāls konteiners
izlietotām baterijām, tad bateriju savākšanai var izmantot pašu sarūpētas kastes vai
maisus.
6.4.2.
Speciālā izlietoto bateriju konteinera nepieciešamību dalībnieks piesaka dienā,
kad vienojas ar A/S “BAO” par bateriju izvešanu. Konteiners konkursa
dalībniekam tiks nogādāts vienlaikus ar savākto bateriju izvešanu.
6.5. Bateriju izvešanu un faktiski savākto bateriju daudzuma uzskaiti nodrošina AS “BAO”.
7. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Konkursā Dalībnieki sacenšas divās kategorijās:
✓ pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni;
✓ pēc visvairāk savāktā bateriju daudzuma izglītības iestādē.
7.2.
Kategorijā – pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni:
7.2.1.
Dalībnieks reģistrēšanās anketā norāda oficiālos datus par audzēkņu skaitu
izglītības iestādē.
7.2.2.
Izglītības iestādes iesūtītie dati par audzēkņu skaitu tiks salīdzināti ar Izglītības un
zinātnes ministrijas (turpmāk Ministrijas) datiem. Gadījumā, ja dati par audzēkņu
skaitu izglītības iestādē atšķirsies ar Ministrijas oficiālajiem datiem, tad par
pareiziem tiks uzskatīti Ministrijas dati vai arī mācību iestādes vadītāja
apstiprināta izziņa.
7.1.
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8. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
8.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023.gada 09.maijā.
8.2. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.tirailatvijai.lv
8.3.

Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: www.tirailatvijai, www.zalajosta.lv,
www.bao.lv,
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9. KONKURSA NORISES LAIKA GRAFIKS
Norises laiks
2022.gada 20.septembris

Aktivitāte
Konkursa izsludināšana

Līdz 2023.gada 15.martam

Reģistrēšanās Konkursam: www.tirailatvijai.lv aizpildot
reģistrēšanās anketu.

2023.gada 15.marts

Beidzamais termiņš, kad konkursa dalībnieks paziņo
savākto bateriju daudzumu www.tirailatvijai.lv savā
piereģistrētajā bateriju vākšanas konkursa profilā

2023.gada 15.marta līdz 21.aprīlim

Savākto bateriju izvešana no izglītības iestādēm

2023.gada 09.maijā

Konkursa rezultātu paziņošana

2023.gada maijs – jūnijs

Konkursa uzvarētāju apbalvošana (informācija tiks
precizēta)

10. KONKURSA BALVU FONDS
10.1. Visi Konkursa Dalībnieki saņem pateicības rakstu par piedalīšanos Konkursā, kas tiks
nosūtīti katram Dalībniekam uz reģistrēšanās anketā norādīto pasta adresi.
10.2. Dalībnieki tiek nominēti divās kategorijās:
10.2.1. Pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē:
Balvu fondu nodrošina konkursa organizētāji un atbalstītāji
1. vieta – naudas balva 400.00 EUR
2. vieta – naudas balva 300.00 EUR
3. vieta – naudas balva 200.00 EUR
10.2.2. Pēc visvairāk savāktā bateriju daudzuma izglītības iestādē:
Balvu fondu nodrošina konkursa organizētāji un atbalstītāji
1. vieta – naudas balva 400.00 EUR
2. vieta – naudas balva 300.00 EUR
3. vieta – naudas balva 200.00 EUR
*****
Piezīme:
Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja konkursa norises laikā rodas šāda
nepieciešamība (piemēram, bateriju izvešanas termiņa pagarināšana u.tml.).
Visi veiktie grozījumi tiks publicēti “Zaļā josta” mājas lapās www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv
Papildus informācija par Konkursu
Kontaktpersona: Aija Caune
e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112.
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