Izlietoto bateriju vākšanas konkurss

“TĪRAI LATVIJAI!”
2018./2019. mācību gads
Rīga

2018.gada 15.novembrī

1. KONKURSA RĪKOTĀJI UN ATBALSTĪTĀJI
“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.
2. KONKURSA MĒRĶIS
 Veicināt audzēkņu un skolēnu 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 2018.gada 15.novembrī.
3.2. Konkursa nolikums tiek publicēts: www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv, www.lzj.lv,
www.bao.lv, www.atkritumi.lv, www.visc.gov.lv un www.e-skola.lv.
4. DALĪBNIEKI
Dalībai Konkursā var pieteikties:
 pirmsskolas izglītības iestādes;
 vispārējās izglītības iestādes;
 profesionālās izglītības iestādes;
 interešu izglītības iestādes.
5. PIETEIKŠANĀS KONKURSĀ
Konkursam Dalībnieks reģistrējas līdz 2018.gada 29.decembrim, izveidojot savu profilu
(turpmāk – Profils) elektroniskajā datu bāzē www.tirailatvijai.lv bateriju vākšanas konkurss,
norādot precīzu kontaktinformāciju (pilnu izglītības iestādes nosaukumu, pasta adresi,
kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi).
6. IZLIETOTO BATERIJU UZSKAITE UN IZVEŠANA
6.1.

Konkursa norises beigu termiņš 2019.gada 28.februāris, kad Konkursa dalībnieks
reģistrē savākto provizorisko izlietoto bateriju daudzumu savā Profilā (reģistrētais
bateriju daudzums kalpo tikai kā pamatinformācija, lai nodrošinātu to izvešanu).
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Pēc 2019.gada 28.februāra izglītības iestāžu reģistrētie bateriju daudzumi netiks
ieskaitīti konkursa rezultātā.
6.1.2.
Konkursa rezultātu noteikšanai par pamatu kalpo faktiski savāktais bateriju
daudzums, ko ieraksta dalībnieka profilā konkursa organizētāji 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
2019.gada 04.marta līdz 2019.gada 26.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 reģistrē
izveidotajā Profilā. Konteiners konkursa dalībniekam tiks nogādāts reizē ar savākto
bateriju izvešanu.
6.5. Bateriju izvešanu un faktiski savākto bateriju daudzuma uzskaiti nodrošina AS “BAO”.
6.1.1.

7. AKTĪVĀKĀ AUDZĒKŅA REĢISTRĒŠANA
7.1.
7.2.
7.3.

Dalībnieks var reģistrēt vienu aktīvāko audzēkni no mācību iestādes bateriju vākšanā
individuālās balvas nominācijai (skat. – Nolikuma punktu 11.3. “Individuālās balvas”).
Aktīvākā audzēkņa reģistrēšana jāveic Dalībnieka izveidotajā Profilā norādot – vārds,
uzvārds un savāktais bateriju daudzums kilogramos (kg).
Aktīvākā audzēkņa reģistrēšanās jāveic līdz 2019.gada 28.februārim.

8. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Konkursā Dalībnieki sacenšas divās kategorijās:
 pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni;
 pēc visvairāk savāktā bateriju daudzuma izglītības iestādē.
8.2.
Kategorijā – pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni:
8.2.1.
Dalībnieks savā Profilā, norāda oficiālos datus par audzēkņu skaitu izglītības
iestādē.
8.2.2.
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.
8.1.

9. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
9.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019.gada 06.maijā.
9.2. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.tirailatvijai.lv elektroniskā datu bāzē.
9.3.

Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: www.tirailatvijai, www.zalajosta.lv,
www.bao.lv, www.lzj.lv un www.atkritumi.lv.
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10. KONKURSA NORISES LAIKA GRAFIKS
Aktivitāte

Norises laiks
2018.gada 15.novembris

Konkursa izsludināšana

Līdz 2018.gada 29.decembrim

Reģistrēšanās Konkursam: www.tirailatvijai.lv sadaļas
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss datu bāzē

2019.gada 28.februāris

Beidzamais termiņš, kad konkursa dalībnieks reģistrē
savākto bateriju daudzumu savā profilā

2019.gada 28.februāris

Aktīvākā audzēkņa reģistrēšana (vārds, uzvārds un
savāktais bateriju daudzums) Dalībnieka Profilā

2019.gada 4.marta līdz 26.aprīlim

Savākto bateriju izvešana no izglītības iestādēm

2019.gada 06.maijā

Konkursa rezultātu paziņošana

2019.gada maijs – jūnijs

Konkursa uzvarētāju apbalvošana (norises vieta un
laiks tiks precizēti)

11. KONKURSA BALVU FONDS
11.1. Visi Konkursa Dalībnieki saņem pateicības rakstu par piedalīšanos Konkursā, kas tiks
nosūtīti katram Dalībniekam uz profilā norādīto pasta adresi.
11.2. Dalībnieki tiek nominēti divās kategorijās:
11.2.1. 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
11.2.2. 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
11.3.
Individuālās balvas
Balvu fondu nodrošina konkursa organizētāji un atbalstītāji
11.3.1. Desmit aktīvākie audzēkņi – individuālie bateriju vācēji saņems pārsteiguma
balvas no konkursa rīkotājiem un atbalstītājiem.
11.3.2. Uzvarētāji tiek noteikti no kopējā visu izglītības iestāžu reģistrēto audzēkņu
saraksta pēc visvairāk savāktā bateriju apjoma.

*****
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, www.lzj.lv, kā arī tiks nosūtīti Konkursa Dalībniekiem uz norādīto e-pasta
adresi.
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Papildus informācija par Konkursu
e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112; mob. tālr.: 29277035.
ATBALSTĪTĀJI:
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