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Skolēni darinās videi draudzīgus maisiņus un somas kā ilgtspējīgu 

alternatīvu plastmasas iepirkuma maisiem 

 

Veicinot plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanu, “Zaļā josta” iesaista Latvijas 

izglītības iestāžu audzēkņus radošā konkursā “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”. 

Konkursa laikā bērni un jaunieši tiek aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas 

iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un 

līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās 

gatavoti no otrreizējām izejvielām. 

Atsaucoties uz lielo pieteikumu skaitu, ir pagarināta konkursa “Es sāku ar sevi – Tīrai 

Latvijai!” dalībnieku reģistrācija līdz šī gada 18. martam. Darbu iesūtīšana norisināsies 

līdz 25. martam. Reģistrācija un plašāka informācija vietnē www.tirailatvijai.lv. 

Konkursam “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties komandas no Latvijas 

vispārējām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Konkursa uzdevums ir izstrādāt videi 

draudzīga un stilīga iepirkuma maisiņa vai somas dizainu, pašrocīgi izgatavot šo maisiņu, kā 

arī prezentēt savu veikumu mācību iestādē, mudinot pārējos ikdienā aizstāt plastmasas 

maisiņus ar videi draudzīgām alternatīvām.  

Atbilstoši Eiropas Savienības datiem, viens iedzīvotājs gada laikā atkritumos izmet vidēji 31 

kg plastmasas iepakojumu, kas kopā visā Eiropas Savienībā sastāda 15,8 miljonus tonnu 

plastmasas atkritumu gadā. Latvijā vidējais radītais plastmasas iepakojuma apjoms gadā ir 35 

900 tonnas, no kurām pārstrādātas tiek aptuveni 14 493 tonnas jeb 40,9%. Viens Eiropas 

Savienības (ES) iedzīvotājs patērē apmēram 200 vienreizlietojamos iepirkuma plastmasas 

maisiņus gadā. Kopā ES iedzīvotāji patērē 100 miljardus maisiņu gadā. Latvijas rādītāji ir 

tuvu ES vidējam līmenim - katrs Latvijas iedzīvotājs vidēji gadā patērē apmēram 190 

vienreizējos plastmasas maisiņus. 

“Plastmasas maisiņu patēriņš ik gadu pieaug, radot vides piesārņojumu un draudus dzīvajai 

dabai. Lai arī kopš šī gada 1. janvāra tirdzniecības vietās stājušies spēkā plastmasas maisiņu 

bezmaksas izplatīšanas ierobežojumi, vides ieguvums ir nepietiekams - ir būtiski sniegt 

sabiedrībai videi draudzīgas un ilgtspējīgas alternatīvas,” skaidro “Zaļā josta” vadītājs Jānis 

Lapsa. 

Konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības 

satura centru, Modes un Izklaides centru “Rīga Plaza”, Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās 

mākslas un dizaina muzeju, Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts” un videi 

draudzīgu somu ražotāju Zigi Bags. 

 

Plašāka informācija: 
Laima Kubliņa | 26710793 | laima.kublina@zalajosta.lv | www.zalajosta.lv | www.tirailatvijai.lv  

http://www.tirailatvijai.lv/
mailto:laima.kublina@zalajosta.lv
http://www.zalajosta.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/

