
 

 

 
Nolikums 

Foto akcija  
„Šķiro un samazini!? Padalies, kā veicās!” 

 
Mērķis 
 

Sekmēt sabiedrības rīcības maiņu, vēršot uzmanību par atbildīgas vides un          
dabas resursu izmantošanu, sniedzot padomus iedzīvotājiem un iesaistot        
pašus iedzīvotājus akcentēt, ko viņi jau dara, lai samazinātu atkritumu apjomu           
un neradītu tos.  

Organizatori 
 

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” , SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks            
“URDA” 

 
Sadarbības 
partneri 

Akciju atbalsta:, beziepakojuma veikali: BURKA, TURZA, ieber.lv, Ber un sver,          
Zemes Draugs, Zeroveikals  
 

 

 
Dalībnieki 
 

Akcijā var piedalīties izglītības iestādes, interešu grupas (ģimenes,        
uzņēmumu kolektīvi, citi interesenti t.sk. individuāli). 
 
Īpaši aicinām foto akcijā piedalīties ZAAO darbības reģiona  
(sk. karti: http://www.zaao.lv/lv/saturs/par-sia-zaao): 

● pirmsskolas; 
● vispārējās izglītības iestādes; 
● profesionālās izglītības iestādes; 
● interešu izglītības iestādes; 
● augstākās izglītības iestādes. 

Apraksts un 
veicamie 
uzdevumi 

Foto akcija „Šķiro un samazini!? Padalies, kā veicās!” tiek organizēta biedrības           
“Daibes ilgtspējas centrs” realizētājā Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF)         
finansētajā projektā “URDA šķiro un samazina” (projekta nr. 1-08/57/2019)         
ietvaros. 
 
Foto akcija aicina ne tikai runāt par videi draudzīgu dzīves veidu, kas paredz             
samazināt un neradīt atkritumus, bet to realizēt arī ikdienā un svētku reizēs .             
Foto akcija, ar kuru vēlamies pievērst uzmanību, iedvesmot un dalīties ar citu            
stāstiem, pieredzi par savu ikdienu samazinot atkritumu daudzumu un rīkojoties          
atbildīgāk un videi draudzīgāk. Akcijā var piedalīties visa ģimene kopā, draugu           
pulciņš, klasesbiedri vai katrs atsevišķi, - tas var būt kā aizraujošs piedzīvojums un             
izaicinājums. 
 
Veicamie uzdevumi: 
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I kategorija - Uzņēmumu kolektīviem un citiem interesenti t.sk. individuāli 
perosnai: 

1. Akcijas dalībniekiem pašiem jāsameklē informācija*, kas ir Nulles        
atkritumu koncepts jeb zero waste, ar to iepazīstināti bērni un viņu           
vecāki. 

2. Darba kolektīvs vai citi interesenti t.sk. individuāli persona nofotografē         
un padalās ar kādu darbību, ko dara ikdienā, kuras rezultātā samzinās           
vai vispār nerodas atkritumi. Fotogrāfē pasākumu, ievērojot datu        
aizsardzības prasības (mums nosūtītie foto tiks publicēti internetā).  

3. Darba kolektīvs vai citi interesenti t.sk. individuāli persona fotoattēlu         
augšupielādē savā Facebook vai Instagram kontā 1 - 3 fotoattēlus,          
pievienojot īsu aparsktu par attēlā redzamo darbību un labumu,         
pievienojot klāt tēmturi: #URDAšķirounsamazina #atkritumminimum 

 
 
II kategorija - Pirmsskolas: 

1. Akcijas dalībniekiem pašiem jāsameklē informācija*, kas ir Nulles        
atkritumu koncepts jeb zero waste, ar to iepazīstas gan pedagogi, bērni,           
gan bērnu vecāki. 

2. Bērna ģimene mājās organizē pasākumu vai pavada ikdienu, ievērojot         
nulles atkritumu konceptu jeb zero waste. 

3. Bērna ģimene nofotografē šo pēc nulles atkritumu koncepta realizēto         
pasākumu vai ikdienas darbību. Fotogrāfē pasākumu, ievērojot datu        
aizsardzības prasības (mums nosūtītie foto tiks publicēti internetā). 

4. Pirmsskolas grupiņā bērni kopā ar pedagogu izrunā, kāds ieguvums no          
šādām darbībām, ko bērni kopā ar ģimeni veikuši. Bērnu izteiktos          
atzinumus pedagogs piefiksē, pēc tam pārraksta elektroniskā versijā. 

5. Pedagogs nosūta 3 - 30 fotoattēlus (JPEG formāts izmērs līdz 500KB)           
un bērnu atzinumus elektroniski uz e-pastu: izglitiba@zaao.lv, norādot        
precīzu informāciju: izglītības iestādes nosaukumu, grupiņas      
nosaukumu, pirmsskolēnu skaitu tajā, kontaktinformāciju (vārds,      
uzvārds, telefona nr., e-pasts). 

6. Ja šie attēli tiek publicēti arī izglītības iestādes mājas lapā vai sociālajos            
tīklos, pievino klāt tēmturi: #URDAšķirounsamazina     
#atkritumminimum 

 
III kategorija - Vispārējās izglītības iestādes,  profesionālās izglītības 
iestādes, interešu izglītības iestādes, augstākās izglītības iestādes: 

1. Akcijas dalībniekiem pašiem jāsameklē informācija*, kas ir nulles        
atkritumu koncepts jeb zero waste, ja tas nav jau zināms iepriekš.  

2. Izplāno visi kopā klasē kopīgu klases vakaru vai citu līdzīga rakstura           
pasākumu tā, lai tas būtu saucams par videi draudzīgu pasākumu,          
kurā pielietots nulles atkritumu koncepts jeb zero waste.  

3. Fotogrāfē pasākumu, ievērojot datu aizsardzības prasības (mums       
nosūtītie foto tiks publicēti internetā). 

4. Attēlam klāt pievieno aprakstu par to, kā tika veikta sagatvošanās          
pasākumam, kā noritēja pats process, kā arī aprakstīt - kāds          
ieguvums no nulles atkritumu koncepta ievērošanas, organizējot       
klases vakaru vai citu līdzīga rakstura pasākumu.  

5. Nosūti 3 - 5 fotoattēlus (JPEG formāts izmērs līdz 500KB) un           
aparsktu elektroniski uz e-pastu: izglitiba@zaao.lv, norādot      
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precīzu informāciju: izglītības iestādes nosaukumu, klasi,      
skolēnu skaitu tajā, kontaktinformāciju (vārds, uzvārds,      
telefons, e-pasts). 

6. Ja šie attēli tiek publicēti arī izglītības iestādes mājas lapā vai           
sociālajos tīklos, liec klāt tēmturi: #URDAšķirounsamazina      
#atkritumminimum 

Konkursa 
norises laiks un 
foto attēlu 
iesūtīšana 

Foto akcija līdz 2019.gada 30. novembrim. 
No 1.oktobra līdz 30.novembrim akcijā var piedalīties atkārtoti, kā arī          
jebkurā brīdī iesūtīt foto. 
Akcijai var iesūtīt uz norādīto e-pastu I un II kategorijas pārstāvji (II            
kategorija - pirmsskolas, III kategorija - skoals) vai ievietot sociālajos          
tīklos (Facebook un/vai Instagram) paši I kategorijas pāsrtāvji (Uzņēmumu         
kolektīvi un citi interesenti t.sk. individuāli perosna) līdz katra mēneša          
pēdējam datumam. 
 
Uzmanību!!! 
Piesakoties akcijai jānorāda izglītības iestādes nosaukums, kopējais izglītojamo        
skaits izglītības iestādē, kontaktpersona un kontaktinformācija (tālrunis,       
e-pasts). 

Vērtešana un 
balvu fonds 

Katra mēneša sākumā tiks noteikts aizvadītā mēneša iedvesmojošākais,        
pasākuma, ikdienas foto attēlojums katrā kategorijā pēc skatītāju atzinuma t.i.,          
kuri attēli būs saņēmuši visvairāk “like” jeb “patīk” Facebook un Instagram.  
 
Balva no beziepakojuma veikaliem. 
 
Foto akcijas noslēgumā piecdesmit interesantāko un labāko foto attēlu autori          
tiks aicināti uz noslēguma pasākumu Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”          
(radošās darbnīcas, gardas pusdienas). 

Papildus 
noteikumi 

Iesniegtie fotoattēli tiks publicēti biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” un Dabas          
un tehnoloģiju parks “URDA” Facebook un Instagram kontā.  
Akcijas organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas šāda          
nepieciešamība. 

Kontaktpersona  Ieva Freimane-Miahilova, biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” valdes locekle,        
SIA “ZAAO”, Vides izglītības projektu vadītāja  
Tālr: 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv 

 
 

* Ierosmei informācija par nulles atkritumu konceptu: 
● http://www.videsvestis.lv/dzive-bez-atkritumiem-beidzot-ir-mode/ 
● http://www.seekthesimple.com/ 
● https://www.tvnet.lv/4550680/top-12-ieteikumi-dzivei-bez-atkritumiem-tas-ir-iespejams 
● http://bezatkritumiem.lv/par-mums/ 
● http://www.zala-varna.lv/blog/params/post/1352423/dzivo-zali---dzive-bez-atkritumiem-zer

o-waste 

● https://www.tvnet.lv/6459435/5-panemieni-ka-istenot-zero-waste-filozofiju-sava-majokli 
● u.c. avoti. 
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