PIEEJAMIE RESURSI PAR PĀRTIKAS ATKRITUMU MAZINĀŠANAS TEMATIKU
PROJEKTI par pārtikas atkritumu mazināšanu:
homo ecos:
• Dalīsim brālīgi #2. Skolotāji, 2017
• Dalīsim brālīgi #2. Skola, 2016-2017
• Atbildīgs pārtikas patēriņš, 2015
• Atkritumi kā resurss: NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas
plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem kopā ar ZB un LZK, 2014
Vides izglītības fonds:
• Ēdam atbildīgi! projekts, 2015-2017 un mācību programma Ekoskolām
Zaļā brīvība:
• Ar cieņu par pārtiku, 2017-2020
Pārstāvēto un citu organizāciju izveidotie RESURSI par pārtikas atkritumu mazināšanu:
Baltijas Vides Forums:
• Mācību līdzeklis sākumskolai Šķiroto atkritumu ceļš, 2006
Eiropas Vides aģentūra:
• Infografika Kā mūsu iegādātā apēstā un arī neapēstā pārtika ietekmē vidi?, 2016
• Infografika Kur Eiropā tiek izšķiesta pārtika?, 2016
• Pārtikas atkritumi, 2016
Ekodizaina kompetences centrs:
• Samazini pārtikas atkritumus savā skolā! Metodisks līdzeklis skolām un pirmsskolām, 2017
• Infografika Samazini pārtikas atkritumus savā skolā!
• Samazini pārtikas atkritumus savā skolā! Ieteikumi pašvaldībām, organizējot ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu izglītības
iestādēm, 2017
• Infografika Samazini pārtikas atkritumus savā skolā! Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai, iepērkot ēdināšanas
pakalpojumu.
homo ecos:
• Mana pārtikas dienasgrāmata, 2017
• Atbildīgs pārtikas patēriņš: Prezentācija, 2017
• Veselīgs uzturs ikdienā: Prezentācija, 2017
• Bez atkritumiem: Vadlīnijas NVO kapacitātes stiprināšanai, 2014
• Videi draudzīgu pasākumu organizēšana, 2015
• Kas kaiš mūsu pārtikas sistēmai?, 2015
• Klimatam draudzīgu pasākumu organizēšana, 2016
• Ceļvedis pašvaldībām bezatkritumu sabiedrības veidošanā, 2018
• Apaļā galda diskusija par atkritumu samazināšanas iespējām Latvijas pašvaldībās, 2018
• Pārtikas atkritumi infografikos, 2013
• Zaļās norādes birojam, 2017
Eiropas Komisijas DEAR programmas projekts “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā
izglītībā” nr. СSO-LA/2017/388-342. Par materiāla saturu atbild biedrība “Zaļā brīvība”, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas
Savienības oficiālo nostāju. Jautā, ierosini, piedalies: inga@zalabriviba.lv un valters@zalabriviba.lv.
Medijos izmantotie projekta tēmturi: #ArCieņuParPārtiku #DomāPlašiĒdGudri #PārtikaNavAtkritumi
Vairāk par projektu: http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/ar-cienu-par-partiku/

LAPAS:
• Ilgtspējīgas attīstības mērķi: Es, kopiena, valsts un pasaule kopā ar homo ecos:, 2018
• Kas mazinātu badu pasaulē?: Atbildīgs pārtikas patēriņš – vietējās rīcības ietekme uz pārējo pasauli, 2015
• Faktu lapa Pārtikas drošība, 2011
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija:
• Pārtikas atkritumu pārstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas, 2016
Latvijas Zaļais punkts:
• Infografika Neizmet pārtiku atkritumos!
Vides izglītības fonds:
• Ēdam atbildīgi: Kā mūsu ēšanas paradumi ietekmē pasauli, 2016
• 7 soļi ceļā uz atbildīgu pārtikas patēriņu, 2016
• Sezonālās pārtikas kalendārs, 2016
• Ēd atbildīgi: Mūsu pārtikas izvēļu ietekmes, 2016
• Kas ir atbildīgs pārtikas patēriņš?, 2016
• Palīgs Ekoskolām: Pārtika, 2014
• Labās prakses piemēru kolekcija “Es rīkojos!”, 2016
ZAAO:
• Infografika Pirkt, lai izmestu?
• Izziņas materiāls skolēniem Preces dzīves cikls, 2010
Zaļā brīvība:
• Zaļais ceļvedis, 2017
• Viss par to, ko mēs ēdam: Videi draudzīgas pārtikas ceļvedis, 2008
• Ilgtspējīga patēriņa novērtējums, 2011
• Zaļā iepirkuma rokasgrāmata pašvaldībām, 2006
Zemes draugi:
• No lauka līdz galdam: Vietējo pārtikas sistēmu vides, sociālās un ekonomiskās priekšrocības, 2015
B100.LV:
• Info Pārtikas atkritumu savākšana un pirmapstrāde, 2016
• Video Pārtikas atkritumu savākšana un pirmapstrāde, 2016
Par pārtikas atkritumu mazināšanu medijos:
Viedokļraksti:
• Kitija Balcare, Ēdiens vēderā, ne atkritumos. Dabas Diena, 2018.04.18.
• Sarmīte Kolāte, Latvijai vajag: Viedu ēdāju. SestDiena, 2017.12.16.
• Mairita Lūse, Kā neizniekot ne zupu, ne kartupeļu mizas. IEVA, Nr.15, 2018.04.11; 48.-50.lpp.
Raidījumi:
• Re:TV, raidījums “Es varu būt zaļš!”, rubrika Pārtikas atkritumi. 2017.30.09.
• RīgaTV 24, Projekts: EIROPA, 17.raidījums: Pārtikas atkritumi. 2017.05.31.
• RīgaTV 24, Raidījums “Preses klubs”, rubrika par atbildīgu dzīvesveidu: Pārtikas atkritumi no mājsaimniecībām.
Normatīvie dokumenti, kas attiecas uz pārtikas atkritumiem:
•

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2018/851 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu 2008/98 par
atkritumiem.
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