Rīcības dienas Vecumnieku vidusskolā.
“NĒ vienreizlietojamai plastmasai!”

Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja vides kampaņa Latvijā, kurā aicināta piedalīties ikviena
Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mainīt priekšstatus un paradumus veselākas vides
vārdā. Šogad kampaņa notiks no 29. oktobra līdz 4. novembrim un vienos vairāk nekā 43 600 skolēnu
un 5200 pedagogu.
Šogad Rīcības dienas ir veltītas Vides izglītības fondam un arī Eiropas Savienībā īpaši svarīgai tēmai –
plastmasas piesārņojumam. Ievērojot, ka plastmasa ir arī būtisks Baltijas jūras piesārņojuma avots,
kampaņas kopējā tēma ir “NĒ vienreizlietojamai plastmasai!”. Vairāk nekā 150 skolu ieplānojušas
aktivitātes visas nedēļas garumā. Tiks rīkotas gan izglītojošas nodarbības, gan praktiskas darbnīcas
ikdienā noderīgu ilgtspējīgu priekšmetu radīšanai, gan arī veiktas sociālas aptaujas un motivējošas akcijas
videi draudzīgākiem ieradumiem.
“Septembrī mēs ar Ekoskolu palīdzību Piekrastes Tīrrades kampaņā savācām 750 maisus ar plastmasas
atkritumiem, kas citādi būtu apdraudējuši Baltijas jūras ekosistēmu vēl simtiem gadu. Nesen arī
uzzinājām, ka atbalstu guvis Eiropas Komisijas priekšlikums aizliegt vienreizlietojamu plastmasas
priekšmetu apriti Eiropas Savienības tirgū, sākot ar 2021. gadu. Kamēr Eiropas Parlaments vēl panāk
vienošanos ar dalībvalstīm, Ekoskolas sāk šo lielisko ideju īstenot dzīvē. Ticu, ka tieši izglītība, skolu un
jauniešu aktīvisms ir spēcīgākais dzinulis pārmaiņām,” uzskata Daniels Trukšāns, Ekoskolu programmas
koordinators Latvijā.
Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa ir starptautiska iniciatīva, kurā Latvijas skolas piedalās jau septīto gadu,
uzrunājot ne tikai skolu kolektīvus, bet arī ģimenes, vietējos iedzīvotājus un pašvaldības.
Vecumnieku vidusskolas skolēni šajā nedēļā – apmeklēs ilgstpējīgas modes darbnīcu “Getliņi Eko”
kopā ar ekodizaineri Velgu Code. Aizsāksim makulatūras un bateriju vākšanas kampaņas, lai
atkritumos nenonāk materiāli, ko var pārstrādāt. Piedalīsimies Koknese fonda rīkotajā konkursā
“Lielākā novada svece” atdosim vecās sveces, la izlietu simtgades lielāko sveci. Kā arī vēlreiz
pievērsīsim uzmanību milzīgajiem atkritumu kalniem, kas paliek ikdienā aiz mums, aicinot skolēnu
ģimenes, sabiedrību aizdomāties par ikviena ikdienas paradumiem, kas atstāj ietekmi uz vidi.
Aizsāksim dažas apņemšanās - klases ballītēs un ģimenes svētkos neizmanot vienreizlietojamās
plastmasas traukus. Trešdien sakopsim skolas apkārtni, grābjot rudens lapas, lai novembra notikumi
pie mums atnāk tīrā, sakoptā vidē.
Lai mums visiem “zaļi” dzīvojas tīrā Latvijā!
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