Nolikums

Akcija
„ZERO WASTE klases pikniks dabā!”
Mērķis

Organizatori

Dalībnieki
Apraksts

Veicināt skolēnu un pedaogogu iesaisti atkritumu samazināšanā un apzināties
savu atbildību par atkritumu radīšanu, izvērtējot kādos iepakojumos tiek
iepakota viņu izvēlētā pārtika - vai iepakojums ir šķirojams un pārstrādājams,
no kādiem iepakojumu veidiem varētu izvairīties un kādas būtu alternatīvās
iespējas. No cik tālām, tuvām vietām ir ‘’atceļojuši’’pārtikas produkti uz piknikuveidot pārtikas produktu km ceļu.
SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”

ZAAO darbības reģiona/zonas (sk. karti: http://www.zaao.lv/lv/saturs/par-sia-zaao):
● vispārējās izglītības iestādes, 7.-12.klašu skolēni
Dodoties izbraukuma mācībās, ekskursijās, ejot pārgājienos, vienmēr līdzi tiek
ņemtas pusdienas un gardumi. Arī izglītibas iestāde pusdienas klasei iepako
līdzi ņemšanai. Akcija - ZERO WASTE klases pikniks dabā ir kā atkritumu
medības, lai pētītu atkritumu veidus un kādi iepakojumi un cik daudz paliek
pēc klases izbraukuma vai piknika.
ZERO WASTE piknika norise - veicamie uzdevumi:
1.solis - pēc klases izbraukuma pusdienām/piknika radušos atkritumus saliek
vienā vietā un sagatavo apskatei, kas radies pēc piknika – nosver/apmēram
nosaka un nākamajos soļos analizē saturu;
2.solis – apskatot kopējo atkritumu maisu un apjomu - apraksta kādi atkritumi
rodas, kas ir derīgs pārstrādei un kā varētu izvairīties no atkritumu apjoma
radīšanas.
3.solis - izstrādājiet piknikā izmantoto pārtikas produktu ceļu km.

Konkursa norises
laiks

Kad ir veikti visi nepieciešamie soļi - aizpildīta darba lapa, sagatavotas 2-5
fotogrāfijas darba procesa atspoguļošanai (JPEG formāts izmērs līdz 500KB)
vai video - tie jāsūta uz e-pastu izglitiba@zaao.lv ar norādi akcija „ ZERO
WASTE-klases pikniks dabā!”.
No 2021.gada 13.septembra līdz 2022. gada 25.aprīlim.
Pieteikšanās konkursam līdz 2021.gada 10.septembrim, aizpildot
elektronisko
pieteikuma
formu
https://www.urda.lv/lv/pieteiksanas-akcijam/12
Uzmanību!!!
Piesakoties konkursam jānorāda izglītības iestādes nosaukums, kopējais
iesaistīto dalībnieku skaits izglītības iestādē, kontaktpersona un
kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts).

Vērtēšna un balvu
fonds
KAD 2021-09-01

Vietu ieguvējus noteiks URDA žūrija.

Balvās:
1. - 3.vieta dāvanu karte beziepakojuma veikalā 50.00 EUR vērtībā

Integrētie temati
pēc skola2030
mācību satura,
paraugprogramm
as

Dizains un tehnoloģijas 6.klasei- 6.2. Kā radoši lietot atkārtoti izmantojamus
materiālus?
Dizains un tehnoloģijas 8.klasei-8.4. Grupas projekts Kā uzklāj galdu brīvdabas
pasākumā?
Ģeogrāfija I pamatkurss vidusskolai -6. Pasaules saimniecības organizēšanas
principi mūsdienās

Papildus
noteikumi
Kontaktpersona

Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas šāda
nepieciešamība.
Evija Tiltiņa, SIA “ZAAO”, Vides izglītības projektu vadītāja
Tālr: 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv
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