Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2019.gada 12.februāra rīkojumu 4.1-07/18

Vides interešu izglītības projekts „Atkritumiem Nē!”
Nolikums
MĒRĶIS
Attīstīt skolēnu individuālās kompetences vides izglītības jomā un veicināt skolēnu
dabaszinātnes, sociālo un pilsonisko lietpratību.
UZDEVUMI
1. Veicināt skolēnu interesi par videi draudzīgu dzīvesveidu un motivēt atbildīgai rīcībai.
2. Rosināt rūpēties par vides saglabāšanu un saudzēšanu, samazinot atkritumu daudzumu
skolēnu ikdienā.
3. Attīstīt skolēnu prasmes dalīties ar saviem sasniegumiem un pieredzi, rosinot
pārmaiņas citos.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar SIA “Zaļā josta” un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Interešu izglītības, vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestāžu skolēnu grupas –
skolotāji un skolēni. Dalībnieku skaits grupā – ne vairāk kā 10 skolēni. No vienas iestādes var
piedalīties vairākas grupas.
DALĪBNIEKA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls
var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās aktivitātes un atspoguļot to
norises sabiedrības interesēs.
Dalībnieka pedagogs ir informēts par rakstisku piekrišanu no pilngadīga dalībnieka un
nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio,
audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un var tikt apstrādāti viņa personas dati.
Par dalībnieku personas datu aizsardzību projekta ietvaros atbild SIA “Zaļā josta”.
NORISE
Projekts norisinās 2019./2020. mācību gada ietvaros.
Dalībnieki tiek aicināti pārskatīt savus un ģimenes ikdienas iepirkšanās paradumus,
izaicinot sevi un citus uz pārmaiņām un konkrētu rīcību atkritumu samazināšanā. Izveidotās
skolēnu komandas reģistrējas SIA “Zaļā josta” tīmekļa vietnē www.tirailatvijai.lv .
Projektam ir vairākas secīgas pakāpes.
1. Izpētīju. Dalībnieki izpēta iepakojumu dažādām produktu grupām, kas iegādāti viņu
mājsaimniecībā. Skolēni noskaidro iepakojuma veidu, tilpumu, izmantoto materiālu, tā sastāvu,
pārstrādes iespējas, sadalīšanās ilgumu un ietekmi uz vidi. Uzskaita nedēļas laikā atkritumos
izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo iegūto informāciju, izdara
secinājumus.
2. Apdomāju. Dalībnieki veido individuālus plānus, kādus atkritumus iespējams
samazināt, mainot iepirkšanās paradumus. Apspriež plānus ģimenē, grupā ar komandas biedriem
un skolotāju.
3. Izmēģināju. Izmēģina izstrādātos plānus ieviest dzīvē vismaz 1 mēnesi. Veic
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korekcijas, ja nepieciešams. Atkārtoti uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma
daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo rezultātus, fiksē pārmaiņas, problēmas un grūtības, ar
kurām saskārās. Apspriež rezultātus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.
4. Iesaku. Komanda kopīgi sagatavo ieteikumus, rekomendācijas citiem - kā rīkoties, lai
samazinātu vai pavisam atteiktos no iepakojuma, tādējādi saudzējot vidi. Uzņem video (ne
garāku, kā 3 minūtes), kurā atspoguļo šos ieteikumus. Augšupielādē video tīmekļa vietnē
www.tirailatvijai.lv .
Noslēgumā dalībnieki, kas veikuši visas 4 pakāpes, saņem pārsteiguma balvas no SIA
“Zaļā josta”.
PIETEIKŠANĀS
Izveidotās skolēnu komandas reģistrējas speciāli izveidotā tīmekļa vietnē
www.tirailatvijai.lv līdz 2019. gada 15. septembrim, izveidojot komandas profilu. Katra posma
beigās dalībniekiem jāaizpilda kopsavilkuma forma norādītajā vietnē.
Pārsteiguma balvas saņem tie dalībnieki, kas paveikuši visas 4 pakāpes un
augšupielādējuši video ne vēlāk kā 2020. gada 1.maijā.
FINANSĒJUMS
Komandas, kas veiksmīgi paveikušas visus 4 posmus, apbalvo ar VISC diplomiem
un pateicībām un SIA “Zaļā josta” pārsteiguma balvām.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa,
tālr. 60001630, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv.

