
 

 
Akcija Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pirmsskolas izglītības iestādēm 

“Ūdens un atkritumi” 

Nolikums 
Mērķis Veicināt pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par atkritumu 

apsaimniekošanu un savu atbildību izturēties ar cieņu pret apkārtējo vidi. Lai 

veicinātu izpratni par atkritumu apsaimniekošanas tēmām un to radīto piesārņojumu 

aicinām runāt un ar praktiskiem darbiem veicināt pareizu apsaimniekošanu ikdienā. 

22. marts ir Pasaules ūdens diena, kuras laikā aicinām īpaši aktualizēt ūdens tēmu. 

Ūdens vides aizsardzība atbilst ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 6.3. punktam. 

Organizators Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS”. 

Mērķauditorija, 

dalībnieki  

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Liepājas valstspilsētas, 

Dienvidkurzemes novada, Saldus novada,  Kuldīgas novada - Laidu pagasta, 

Nīkrāces pagasta, Raņķu pagasta, Rudbāržu pagasta, Skrundas pilsētas, Skrundas 

pagasta, pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk PII). 

Datumi 1. Konkursa norises laiks: 01.03.- 29.04.2022. 

2. Darba lapu un foto kolāžu jāiesniedz līdz 2022. gada 10. maijam plkst.16:00 

3. Akcijas rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 24.05.2022. 

Noteikumi Veikt eksperimentu par ūdens attīrīšanu no atkritumiem. 

Eksperimenta gaitu skatīt Darba lapā. 

Pedagogs sagatavo apkopojumu par uzdevuma veikšanu un atsūta vienu kopēju foto 

kolāžu un vienu kopēju darba lapu par eksperimenta darba izpildi un secinājumiem. 

No vienas pirmsskolas izglītības iestādes var piedalīties vairākas grupiņas, katra 

grupiņa iesūta atsevišķi kolāžu un darba lapu. 

Iesniegšana Darba lapu un foto kolāžu jāiesniedz līdz 2022. gada 10. maijam plkst.16:00 

elektroniski laima@liepajasras.lv 

Iesniedzot dalībnieks apliecina, ka gadījumā, ja materiālos ir ietverti personas dati, 

tad attiecībā uz to apstrādi datu subjekti vai viņu likumiskie pārstāvji ir par to 

informēti un nav snieguši iebildumus. 

Vērtēšana, 

balvas 

Balvas ieguvēji tiks noteikti izlozes kārtībā, izlozē piedalās dalībnieki, kuri 

izpildījuši visus akcijas noteikumus. 

Tiks izlozētas astoņas balvas- dāvanu kartes no Veikala- noliktavas “DEPO” 70 EUR 

vērtībā. 

Akcijas rezultāti tiks paziņoti individuāli un publicēti www.liepajasras.lv, 

www.facebook.com/LiepajasRas/ . 

Papildu 

noteikumi 

 

Akcijas organizatoriem ir tiesības izmantot darbus vai tajos atspoguļotās idejas pēc 

saviem ieskatiem. 

Akcijas organizētājs patur tiesības mainīt akcijas nolikumu, ja rodas šāda 

nepieciešamība. 

Informācija par 

personas datu 

Pārzinis akcijas ietvaros veiktajai personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas RAS”. 
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apstrādi Akcijas ietvaros no dalībnieka saņemtie materiāli, kuros varētu būt ietverti personas 

dati, galvenokārt, foto var tikt publicēti uzņēmuma publicitātes kanālos ar mērķi 

informēt sabiedrību par uzņēmuma darbību un veicināt sabiedrības izpratni par 

atkritumu apsaimniekošanu. 

 

Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā 

www.liepajasras.lv sadaļā “Uzņēmums” apakšsadaļā “Privātuma politika”. 

Kontakti Laima Lapiņa, vides pārvaldības speciāliste SIA “Liepājas RAS”, 

laima@liepajasras.lv; mob. 26590414, www.liepajasras.lv 

 

http://www.liepajasras.lv/
mailto:laima@liepajasras.lv
http://www.liepajasras.lv/

