
Kokneses pamatskolas- attīstības centra 

2. kursa audzēkņa(nes)   

vārds, uzvārds_____________________________________ 

pārbaudes darbs mācību priekšmetā  

“Vides aizsardzība”,  

tēma “Atkritumu veidi, to šķirošanas nozīme”. 

 

1. Uzraksti, kāpēc ir nepieciešana atkritumu šķirošana? (1 p.) 

 

 

2. Ko mēs varam izdarīt šķirojot atkritumus? Atzīmē pareizās atbildes. (4 

p.) 

 Atkritumus pārvēršam par vērtīgām otrreizējām izejvielām 

 Palielinam izmešu daudzumu vidē 

 Ietaupām vietu atkritumu poligonos 

 Vairāk sadedzinām atkritumus 

 Saudzējam vidi un ekoloģiju 

 Padarām dabu ap mums skaistāku 

 

3. Kāds ir visvienkāršākais atkritumu šķirošanas veids? Atzīmē pareizās 

atbildes. (1 p.) 

 Metam visu vienā konteinerā 

 Atkritumus vienkārši vākt atsevišķos maisos vai atsevišķās urnās, kas 

periodiski tiek iztukšotas 

 Sadedzinam visu, kas paliek pāri 

 

4. Kas jādara ar plastmasas pudelēm, pirms tās izmet konteinerā? Atzīmē 

pareizās atbildes. (2 p.)  

 Vienkārši iemet konteinerā 

 Izskalo 

 Saplacina 

 Sadedzina 



 

5. Uzraksti, kādus atkritumus šķiro atbilstošo krāsu konteineros. (4 p.) 

Sarkanais: 

Zaļais: 

Zilais: 

Dzeltenais: 

 
6. Kas ietilpst videi kaitīgo atkritumu grupā? Atzīmē pareizās atbildes. (3 

p.) 

 Nolietotas tehniskās eļļas 

 Papīrs 

 Eļļas filtri 

 Pārtikas pārpalikumi 

 Nolietotas auto riepas 

 Kartona kastes 

 

7. Ko drīkst mest plastmasai paredzētajā konteinerā? Atzīmē pareizās 

atbildes. (6 p.) 

 Pet pudeles 

 Stikla burkas 

 Šampūna un citas līdzīgas pudeles 

 Avīzes 

 Plastmasas maisiņus 

 Koka kastes 

 Plēves 

 Spoguļa stiklus 

 Metāla kārbas un bundžas 

 Jogurta trauciņus 

 Burku vāciņus 

 

8.  Uzraksti, kādi atkritumi pēc pārstrādes atgriežas otrreizējā apritē? (5 p.) 

 

9. Uzraksti, kā varam padarīt mūsu vidi tīrāku, saudzēt resursus un uzlabot 

savu veselību. (3 p.) 

 



10.  Uzraksti, kādus atkritumus drīkst mest papīra un kartona konteinerā? (7 

p.) 

 

11.  Kur drīkst izmest izlietotās baterijas un akumulatorus? Atzīmē pareizās 

atbildes. (2 p.) 

 Jebkurā atkritumu konteinerā 

 Specializētajos EKO laukumos 

 Veikalos  

 Specializētajos bateriju vākšanas konteineros 

 

12.  Kuri ir bioloģiski noārdāmie atkritumi? Atzīmē pareizās atbildes. (3.p.) 

 Augļu un dārzeņu pārpalikumi 

 Maisiņi 

 Olu čaumalas 

 Baterijas 

 Biopolimēru iepakojums 

 Trauki 

 

13.  Kāds papīrs neder pārstrādei? Atzīmē pareizās atbildes. (3 p.) 

 Slapjš un netīrs papīrs 

 Aprakstīts papīrs 

 Laminēts papīrs 

 Apsveikuma kartiņas 

 Papīrs ar pārtikas piejaukumiem 

 

   Lai veicās! 

 

Vērtēšanas tabula: 

Vērtējums 

(balles) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti no 0 4,84 9,24 14,52 20,24 25,52 30,8 34,32 38,28 41,8 

Procenti no 0 11 21 33 46 58 70 78 87 95 

 


