
Kā šķirot atkritumus,
izmantojot depozīta sistēmu?



Kā šos ābolus varētu sašķirot?



Kāpēc vispār šķirot?

30 sekundes



Noskaties video par depozīta sistēmu, apdomā, 
cik daudz par to jau zināji pirms tam!

https://youtu.be/qfHdFrl77j4

https://youtu.be/qfHdFrl77j4


Zinu, kas ir depozīta sistēma. 

Protu atšķirt depozīta iepakojumu no
citiem iepakojumiem.

Varu nosaukt vismaz divus iemeslus,
lai pārliecinātu arī citus izmantot
depozīta sistēmu. 

Stundas sasniedzamie rezultāti:



Depozīta sistēma ir veids, kā izlietotos iepakojumus varam nevis 
 izmest atkritumos, bet nodot tos pārstrādei, tā palīdzot tiem sākt
jaunu dzīvi jaunā veidolā. Latvijas depozīta sistēmā var nodot trīs  
dzērienu iepakojumu veidus: plastmasas un stikla pudeles, kā arī
alumīnija skārdenes. Ja veikalā redzi dzērienu ar depozīta zīmi,
tad zini, ka šo iepakojumu varēsi nodot taromātā  jeb veikala
pieņemšanas punktā. Par katru nopirkto dzērienu depozīta
iepakojumā mēs iemaksājam 0.10 EUR depozīta maksu, ko pēc
tam varam atgūt. Pēc tam, kad iepakojums nodots depozīta
punktā, tas uzsāk savu ceļojumu uz šķirošanas centru. 

1. uzdevums. Kas ir depozīta sistēma?



2. uzdevums. Kādam jābūt iepakojumam, lai
to varētu nodot depozīta sistēmā?

Nesaplacinātam

Pilnībā iztukšotam

Ar salasāmu
etiķeti

Materiālam jābūt no
stikla, plastmasas vai

alumīnija

Ar Latvijas
depozīta zīmi



Noteikumi un iemesli, kāpēc būtiski tos ievērot!

Jo tas uzlabo
materiāla kvalitāti un
ļauj taromātam preci

atpazīt

A
Iepakojumam jābūt tukšam,
nesaspiestam un jāieņem tā

sākotnējā forma.

C
Nododot tukšos depozīta
iepakojumus taromātā, tie

jāievieto pa vienam ar
apakšējo daļu pa priekšu

B
Etiķetēm uz iepakojuma jābūt

neskartām un ar skaidri nolasāmu
svītru kodu.

Jo tas ļauj taromātam
preci atpazīt un
pieņemt tikai tos

iepakojumus, par ko ir
samaksāta depozīta

maksa

Jo tā taromāta
tehnoloģija visu var

uztvert precīzi, kā tajā
ir ieprogrammēts



2.

3.
4.

1.
Esmu iegādājies dzērienu, kura

cenā ir iekļauta depozīta maksa. 

Kad iepakojums ir pilnībā
iztukšots, es to

nesaplacinu, saudzēju
etiķeti un … 

..aiznesu uz sev tuvāko vai
ērtāko depozīta punktu.Saņemu kuponu ar savu

depozītā iemaksāto
naudiņu!

 

3. uzdevums. “Mans ceļš uz depozīta punktu”



4. uzdevums. Kādi ir depozīta sistēmas ieguvumi?



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Es _______________ _______________ (vārds, uzvārds) noklausījos skolēna
_______________ _______________ (vārds, uzvārds) nosauktos divus
depozīta sistēmas ieguvumus, kuri bija:

1.

2.

Skolēna nosauktie ieguvumi izmantot depozīta sistēmu mani 
(apvilkt nepieciešamo) pārliecināja / daļēji pārliecināja / nepārliecināja,
jo ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

Informācija par mājasdarbu

MĀJAS DARBA ANKETA



Zinu, kas ir depozīta sistēma. 

Zinu, kā atkritumus šķirot atbilstoši
depozīta sistēmas prasībām.

Varu nosaukt vismaz divus iemeslus,
lai pārliecinātu arī citus izmantot
depozīta sistēmu. 

Cik lielā mērā sasniedzi šos rezultātus?


