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“Zaļā josta” darbība 
 

 

 

 

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču 
apsaimniekošana visā Latvijā 

 

Nozīmīgs ieguldījums sabiedrības vides 
izglītībā 

 

Rūpes par tīru Latviju 
 

 

 



Konkursi izglītības iestādēm 

- Makulatūras vākšanas konkurss  

«Tīrai Latvijai!»  

 

- Bateriju vākšanas konkurss  

«Tīrai Latvijai!»  

 

- Žurnālistikas rakstu konkurss  

«Zaļā ziņa» 

 

- Kustība «Zaļākai Latvijai»  



Makulatūras vākšanas konkurss  

«Tīrai Latvijai!» 

 

Dalībnieki: 

• Pirmsskolas izglītības iestādes; 

• Vispārējās izglītības iestādes; 

• Profesionālās izglītības iestādes; 

• Interešu izglītības iestādes. 

 

 

Pieteikšanās:  

Līdz 2014. gada 15. janvārim 

SIA «Zaļā josta» mājas lapā:  

http://zalajosta.lv/lat/makulatura/ 

Jāpiereģistrē izglītības iestāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zalajosta.lv/lat/makulatura/


Makulatūras vākšanas konkurss  

«Tīrai Latvijai!» 

Konkursā tiek pieņemta šāda makulatūra: 

• Papīrs – kopējamais, piezīmju, zīmēšanas; 

• Grāmatas; 

• Avīzes un žurnāli; 

• Bukleti, katalogi, klades; 

• Kartona izstrādājumi. 

 

Makulatūru vāc līdz: 

2014. gada 14. martam 

 

Balvas: 

Naudas balvas 400 EUR, 300 EUR un 150 EUR vērtībā; 

Vides izziņas ekskursijas; 

Individuālas balvas. 

 

Plašāka informācija: http://zalajosta.lv/lat/makulatura/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zalajosta.lv/lat/makulatura/


Izlietoto bateriju vākšanas konkurss  

«Tīrai Latvijai!» 

Dalībnieki: 

Pirmsskolas izglītības iestādes; 

Vispārējās izglītības iestādes; 

Profesionālās izglītības iestādes; 

Interešu izglītības iestādes. 

 

Pieteikšanās:  

Līdz 2013. gada 31. decembrim 

SIA «Zaļā josta» mājas lapā:  

http://zalajosta.lv/lat/baterijas/ 

Jāpiereģistrē izglītības iestāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zalajosta.lv/lat/baterijas/


Izlietoto bateriju vākšanas konkurss  

«Tīrai Latvijai!» 

 

Konkursā iespējams nodot: 

Tikai izlietotas baterijas!!! 

 

Baterijas vāc līdz: 

2014. gada 28. februārim 

Izved tikai 1 reizi! 

 

 

Balvas: 

Naudas balvas 400, 300 un 150 EUR vērtībā; 

Individuālas balvas. 

 

 

Plašāka informācija: 

http://zalajosta.lv/lat/baterijas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zalajosta.lv/lat/baterijas/


Žurnālistikas rakstu konkurss 

«Zaļā ziņa» 
Dalībnieki: 

9.-12. klašu skolēni 

Darbu veic individuāli 

Uzdevums: 

Raksts + ilustratīvi materiāli 

Atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes: 

• Jaunākās tehnoloģijas; 

• Atklājumi; 

• Situācijas novērtējums / monitorings; 

• Eksperiments / pētījums;  

• Pasākuma reportāža. 

Pieteikšanās:  

Līdz 2013. gada 25. oktobrim 

Nosūtot uz e-pastu laima.kublina@zalajosta.lv 

 

Plašāka informācija: http://zalajosta.lv/lat/?doc=2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laima.kublina@zalajosta.lv
http://zalajosta.lv/lat/?doc=2563


Kustība 

«Zaļākai Latvijai» 

Paveic labu darbu vides labā un reģistrē to kartē līdz 01.10.2013. 

Publiskā balsošana līdz 01.11.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plašāka informācija:  

http://www.tirailatvijai.lv/zalakai-latvijai/2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tirailatvijai.lv/zalakai-latvijai/2/
http://www.tirailatvijai.lv/zalakai-latvijai/2/
http://www.tirailatvijai.lv/zalakai-latvijai/2/


Paldies par uzmanību! 

Sekojiet līdzi informācijai 

www.zalajosta.lv  

http://www.zalajosta.lv/

