
4. Iesaku 

 

Izaicinājuma laikā esi guvis daudzveidīgu pieredzi, gan meklējot iespējamos 

teorētiskos risinājumus, kā iespējams samazināt radīto iepakojuma atkritumu 

daudzumu, gan arī izmēģinājis teoriju praksē, lai secinātu, kuri ieteikumi tiešām sniedz 

reālus uzlabojumus, bet kuri ieteikumi galīgi nav piemēroti tavai konkrētajai situācijai. 

Pārrunā ar savu komandu, kā jūs vērtējat jūsu komandas kopējos sasniegumus 

izaicinājumā. Vai ir izdevies visiem kopā sasniegt izvirzīto mērķi? Ieraksti komandas 

kopējos secinājumus darba tabulā. 

 

!!! Izklaidei !!! 

Rūpes par vidi ir modes tendence. Tad kāpēc gan nesarīkot modernu klases ballīti eko 

tematikā? Iesaki savai komandai rīkot tematiskos klases vakarus, piemēram: 

- Auduma maisiņu šūšanas meistardarbnīca. Būs nepieciešamas šujmašīnas, 

nevajadzīgi auduma gabali, piemēram, vecie palagi, nolietotās drēbes utt. 

- Bišu vaska ietinamo drāniņu pagatavošanas darbnīca. Sagriežot kokvilnas audumus 

(piemēram, vecos palagus) taisnstūra gabalos, ar gludekļa palīdzību sasūcini tos ar 

izkausētu bišu vasku. Pirms tam apskati video pamācību Youtube un neaizmirsti lietot 

cepamo papīru, lai nesabojātu gludekli. 

- Ziepju vārīšanas meistarklase. Aicini bērnus paņemt no mājām interesantas formiņas 

– derēs gan izēsto jogurtu trauciņi, gan mazo brāļu smilškastes formiņas. Uz elektriskās 

plītiņas izkausējot eko ziepju bāzi, bērni var pievienot ēteriskās eļļas, pārtikas 

krāsvielas, kaltētus augus pēc saviem ieskatiem, darinot oriģinālas ziepes pašu 

lietošanai vai dāvināšanai. Idejas var smelties Youtube vai Pinterest vietnēs. 

 

Kas, pēc komandas domām, ir bijis sarežģītākais izaicinājuma laikā? Vai tā bija pašu 

ikdienas paradumu maiņa? Iespējams tavus centienus neatbalstīja kāds no veikalu 

pārstāvjiem? Varbūt secināji, ka tavas dzīvesvietas tuvumā ir ļoti ierobežots tirgotāju 

klāsts, kas piedāvā iegādāties preces bez iepakojuma? Dalies pieredzē ar citiem un 

atspoguļo komandas piedzīvotas grūtības darba tabulā. 

Rezumējot visus par un pret, apkopo komandas galvenos ieteikumus radītā atkritumu 

daudzuma samazināšanai. Atkarībā no katra komandas dalībnieka dzīvesvietas, 

mājsaimniecības lieluma, ikdienas paradumiem, darba tabulā ieraksti galvenos 

secinājumus radītā atkritumu daudzuma samazināšanai. 

Dalies ar savu pieredzi ar citiem! Apspriedies ar komandas dalībniekiem un būtiskākos 

ierosinājumus atkritumu daudzuma samazināšanai iemūžiniet 1-3 minūšu garā video! 

Video būs publiski pieejams un kalpos par iedvesmas materiālu ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam videi draudzīga dzīvesveida uzsākšanai un radītā atkritumu apjoma 

samazināšanai.  

Centies pārsteigt citus ar oriģinālu video un oriģinālām idejām. Ja trūkst iedvesmas kā 

grandioza tapšanai, videomateriālā komanda var sniegt interesantas atbildes, piemēram, 

uz šādiem jautājumiem: 

1. Kāpēc komandas dalībniekiem personīgi ir svarīgas rūpes par vidi un atkritumu 

daudzuma samazināšana; 

2. Kā vērtē, cik viegli ir samazināt radīto atkritumu apjomu; 

3. Kas ir 3-5 svarīgākie ieteikumi, ko ņemt vērā, lai samazinātu atkritumu apjomu; 

4. Kāds ir galvenais ieteikums, kā visefektīvāk uzsākt videi draudzīgu 

dzīvesveidu. 



Augšupielādē komandas video Youtube vai Vimeo platformā un darba tabulā iekopē 

video embed kodu!  

 

Kā ielādēt video Youtube vietnē, skaties šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=klVWGHtRTuE 

 

Kā iegūt embed kodu video iegulšanai darba tabulā, skaties šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=PqFFQB64JS8 

 

Dalies ar saviem sasniegumiem ar draugiem! Veido domubiedru grupas, aicinot pēc 

iespējas vairāk cilvēku aizdomāties par vides jautājumiem un iespēju robežās samazināt 

radīto atkritumu apjomu! 

Dalies ar savas komandas video sociālajos tīklos, publicē to skolas mājaslapā, uzrunā 

vietējos preses pārstāvjus, aicinot atspoguļot šo informāciju sabiedrībai. 

Lieto mirkļabirkas (#hashtag) sava ieraksta atzīmēšanai: #AtkritumiemNĒ ; #ZaļāJosta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klVWGHtRTuE
https://www.youtube.com/watch?v=PqFFQB64JS8

