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Atkritumu pētī�anas protokols 
 

Atkritumi mājās 
 
1. Ko mēs darām ar atkritumiem? 
2. Pajautā 10 pieaugu�ajiem, kā viņi �ķiro atkritumus savās mājās, un apkopo atbildes. 
Rezultātus ieraksti tabulā. Cik daudz no aptaujātajiem cilvēkiem �ķiro  minētos 
atkritumus un atdod tos pārstrādei vai otrreizējai izmanto�anai? (Iespējamas vairākas 
atbildes.) 
  
Person
a 

Atkritumi, kas tiek �ķiroti pārstrādei vai otrreizējai izmanto�anai 

 Kompostējamie 
atkritumi 

Papīrs Stikls Plastmasa Metāls Audums Bīstamie 
atkritumi 

1.        
2.        
3.        
        
        
        
Kopā:        

 
 
Atkritumi skolā 
W2 BALTIC. Kā tavā skolā �ķiro atkritumus (minēt vienu vai vairākus variantus)?  
  
      koks ٱ       metāls ٱ      stikls ٱ      papīrs ٱ
     plastmasa ٱ 
 kompostējamie atkritumi ٱ      bīstamie atkritumi ٱ
 
3. Vai kaut kas paliek pāri tradicionālajai atkritumu likvidē�anai 
(izgā�anai/dedzinā�anai)? Pamēģini noteikt procentuāli � cik daudz atkritumu �ķiro 
pārstrādei/otrreizējai lieto�anai un cik daudz ved uz izgāztuvi vai ne�ķirotus 
sadedzina? 
 
Atkārtotai izmanto�anai _____%   Izgā�anai/dedzinā�anai _____ % 
 
4. Cik kubikmetru atkritumu skola aizved uz izgāztuvi vai sadedzina gada laikā?  
_____ kubikmetri 
 
5. Cik tālu �os atkritumus ved sadedzināt vai uz izgāztuvi? 
_____ kilometrus 
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Atkritumi mūsu apkārtnē 
 
W6 BALTIC. Intervē cilvēkus, kas strādā ar atkritumiem vai pieņem lēmumus, kā tos 
apsaimniekot. Atkritumus, kurus nodod pārstrādei/otrreizējai izmanto�anai, var 
apstrādāt vairākos veidos. Ko dara ar sa�ķirotajiem atkritumiem jūsu apkārtnē? 
Mēģini precīzi noskaidrot, kas notiek ar sa�ķirotajiem un nesa�ķirotajiem 
atkritumiem. Piedāvātie atslēgas vārdi palīdzēs tev izveidot jautājumus. Uzraksti 
ziņojumu un publicē to (ne vairāk kā 2 lappuses). Mēs būsim pateicīgi, ja ziņojumu 
kopiju nosūtīsiet Dabas vērotāju koordinatoram uz Bērnu Vides skolu. 
 
Atslēgas vārdi: 
pirms 30 gadiem, papīrs, metāls, stikls, plastmasa, bīstamie atkritumi, ne�ķiroti 
atkritumi, komposts, privātpersona/ uzņēmumi/ pa�valdība, izgāztuvju radītais ūdeņu 
piesārņojums, likumi, sadedzinā�ana, atbildība, nākotnes plāni. 
 
Atkritumu daudzuma samazinā�anas darba novērtējums 
 
Tagad mēģināsim izvērtēt mūsu darbu atkritumu samazinā�anas jomā. Cik liela ir 
mūsu apņēmība, lai tie�ām panāktu pārmaiņas? 
•Apņem�anās radīt pēc iespējas mazāk atkritumu. 
•Apņem�anās ra�ot pēc iespējas vairāk otrreiz izmantojamas un pārstrādājamas lietas. 
•Apņem�anās paaugstināt iedzīvotāju atbildību un videi draudzīgāku darbību. 
 
Uz da�iem jautājumiem tev nebūs atbildes. Centies pēc iespējas objektīvi novērtēt tos, 
par kuriem tev ir ko teikt. Salīdzini sava protokola rezultātus ar pārējiem un kopīgi 
izvērtējiet situāciju. Vērtējums jāattiecina gan uz iedzīvotāju, gan uz vietējo 
pa�valdību, gan uz tās pakļautībā eso�o iestā�u paveikto. Atzīmēm jābūt no 1 līdz 5. 
 
Atzīme 5 = Mēs esam labi informēti un aktīvi strādājam pie �iem jautājumiem. 
Atzīme 1 = Mums nav iespējas rīkoties un strādāt pie �iem jautājumiem. 
 
W7 BALTIC. Mana darba vērtējums______  
Pamatojums: 
_____________________________________________________________________
_____ 
 
Ja jūs neliekat �5�, tad iesakiet, kas būtu jādara, lai iegūtu �ādu vērtējumu. Jūsu 
priek�likumi. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 


	Atkritumi skola

