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Valmierieši bateriju akcijā savāc 480,5 kg  

 
 
28. aprīlī Valmierā Projekts Pēdas apkopoja akcijas “Baterijas kastē liec – uz 
slidotavu barā triec!” rezultātus. Pilsētas galerijā “Valleta”, kur notika akcijas 
noslēguma pasākums, iegriezās 21 komandu pārstāvis ar savāktajām baterijām. 
Visvairāk videi kaitīgās elektroierīces savāca Rūjienas vidusskolas 3.b klase – 
131 kg bateriju. 
 
Pasākuma laikā Projekts Pēdas sagaidīja lielu pulku ar dalībniekiem, kuri viens pēc 
otra lika uz svariem divus mēnešus krātās baterijas. Vākumu masa svārstījās no 3 kg 
līdz pat 131 kg, ko savāca Rūjienas vidusskolas 3. b klase. Otrie labākie izrādījās 
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.c klase (51 kg), savukārt trešie 
palika Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12. a klase (37 kg).  
Savukārt no bērnudārzu grupām aktīvākie šajā reizē bija Valmieras 8.p.i.i 
„Vālodzītes” 4.grupiņa (32 kg), Valmieras 9.p.i.i „Krācītes” 3.grupa (29 kg) un 
Valmieras 3.p.i.i „Sprīdītis” grupiņa „Mākonīši” (20 kg). 
Uzvarētāji un citi aktīvākie dalībnieki saņems slidošanas brīvbiļetes Vidzemes 
Olimpiskajā centrā un piemiņas balvas no Projekta Pēdas. Kopā pavisam tika savākti 
480,5 kg bateriju.  
 
Akcijas dalībnieki pārsvarā bija pirmskolas izglītības iestāžu grupiņas un skolu klašu 
komandas. Visaktīvāk un spilgtāk sevi parādīja tieši jaunākie akcijas dalībnieki. 
Piemēram, Valmieras pilsētas pirmskolas izglītības iestādes “Krācītes” 3. grupiņa 
“Rūķu namiņš” bez savāktajām baterijām speciāli Projektam Pēdas bija izgatavojuši 
gleznu ar bērnu vārdiem un pašportretiem. Savukārt Rūjienas pilsētas pirmskolas 
izglītības iestādes “Vārpiņa” grupiņa “Kamenīte” bija atnesuši līdzi arī bildes, kurās 
uzņemts, kā bērni vāc un skaita baterijas. Kopā sanākušas 537.  
 
Pēc noslēguma pasākuma savāktās baterijas tika nogādātas uz SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācijas” EKO laukumu Cempu ielā.  

 
Vēlam un ceram, ka arī pēc šīs akcijas bērni, jaunieši, viņu vecāki, draugi, 

kaimiņi un radi turpinās krāt baterijas un tās nodot, kur pēc tam baterijas tiek 
pārstrādātas vai noglabātas speciāli iekārtotos bīstamo atkritumu poligonos.  

Tas mums ir jādara, lai pasargātu sevi un citus no bateriju ķīmiskā sastāva, kas 
izmetot bateriju vidē var nonākt, piemēram, caur ūdeni atpakaļ pie mums pašiem, 
nodarot postošu darbību mūsu organismā. Pat iespēju saslimt ar vēzi! 
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Valmieras Projekts „Pēdas” rīkotās akcijas „Baterijas kastē liec-
uz slidotavu barā bliez!” dalībnieki un savākto bateriju kopskaits 

 
• Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 12.a klase (37 kg) 
• Valmieras pamatskola 4.a.klase (19 kg) 
• Valmieras 5.p.i.i. „Vālodzīte” 4.grupiņa (6 kg) 
• Valmieras pilsētas 8.p.i.i „Pienenīte” sagatavošanas grupiņa (32 kg) 
• Zilā kalna sākumskola 5-6 gadīgo grupiņa (24 kg) 
• Tija Ārgale, Lauma Ozoliņa (6 kg) 
• Valmieras 5.p.i.i. „Vālodzīte” grupiņa „Zaķēni” (14 kg) 
• Rūjienas vidusskolas 3.b.klase (131 kg) 
• Valmieras 3.p.i.i. „Sprīdītis” grupiņa „Mākonīši” (20 kg) 
• Valmieras Valsts ģimnāzija 9.d.klase (21 kg) 
• Rūjienas pilsētas s.p.i.i. „Vārpiņa” grupiņa „Kamenīte” (19 kg) 
• Valmieras pilsētas 9.p.i.i. „Krācītes” 3.grupiņa (29 kg) 
• Valmieras pilsētas 9.p.i.i. „Krācītes” 4.grupiņa (1 kg) 
• Valmieras pilsētas 9.p.i.i. „Krācītes” 5.grupiņa (11 kg) 
• Valmieras pilsētas 9.p.i.i. „Krācītes” 6.grupiņa (6 kg) 
• Matīšu pamatskola 4.klase (27 kg) 
• Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (51 kg) 
• Valmieras pamatskola 3.b.klase (12 kg) 
• Valmieras Pēdu darba grupas pārstāvji (14,50 kg) 
 
Kopā: 480,50 kg izlietoto bateriju! Gandrīz pus tonna! 
 
 
 

 
Lielu paldies par atbalstu sakām: Vidzemes Olimpiskajam centram, Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācijai un PG Valleta! 
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