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Vide

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties vebinārā “Vai dzīvot bez atkritumiem ir tīri un
labi?”
Iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas un pašvaldība – šādā savienībā pilsētas telpā top pēdējos gados arvien plašāk zināmā ideja par
dzīvi bez atkritumiem jeb zero waste. Pasaulē iniciatīva kļūst arvien populārāka, un starptautiski īstenotā programmā iesaistījušās
ap 400 pilsētu. Samazināt patēriņu vai nepatērēt nemaz, izmantot resursus atkārtoti, nodot izejvielas pārstrādei un tāpēc iespējas
mazāk apglabāt – šādi īsumā raksturojama bezatkritumu pieeja.
Latvijā kopš 2019. gada “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” aizmetņi radušies Līvānos, Cēsīs un Salaspilī, iezīmējot gan katras
pilsētas stiprās puses un izdošanās, kā arī to, cik atšķirīgas var būt vietas, kas atrodas vien mazliet vairāk nekā simts kilometru
attālumā viena no otras.
Vebinārā uzzināsim, vai iespējams dzīvot bez atkritumiem un ko mēs katrs varam darīt, lai nenoslīktu atkritumu jūrā.Sociālā
antropoloģe Agita Pusvilka no biedrības “Zaļā brīvība” ir iesaistīta iniciatīvā “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Agita stāstīs par
bezatkritumu projektā iesaistīto pilsētu pieredzi, pasaules labajām praksēm un to, kā sadarboties visām iesaistītajām pusēm, lai
veidotu tīrāku un labāku pilsētu, ciemu vai lauku teritoriju. Gunita Vaivode – Līvānu novada domes vides speciāliste stāstīs par
pašvaldības pieredzi, piedaloties iniciatīvā.
Džinsa bikses, vīriešu krekli un fantāzija – sociālais uzņēmums “Zīle”.Vebinārā savā pieredzes stāstā dalīsies uzņēmuma un zīmola
radītāja Aiva Zīle. Aivas uzņēmums piedāvā apģērbu kā jaunas identitātes formas meklējumu, balstoties upcycling koncepcijā un

izmantojot dabīgas izcelsmes materiālus. No jau esošām, pastāvošām lietām un materiāliem tiek radīts jauns, orģināls veidols, kas
piedāvā stāstu ar papildu vērtību, identitāti un zaļu dzīvesveidu. Aiva piecos gados jaunā dizainā pārradījusi apmēram vienu tonnu
apģērba. Vai ar to ir gana, lai mazinātu atkritumos nonākušo tekstilmateriālu ? Kādi ir uzņēmuma izaicinājumi un iespējas? Par
“Zīli” vairāk var uzzināt šeit: Instagram.com/ziledesign/ un Facebook @ziledesign
Vebinārs notiks 30. novembrī no 13:00 – 16:30 ZOOM.
Pieteikties vebināram šeit: https://forms.gle/uGceofeK8iDTKbS48
Vebinārs ir daļa no korporatīvās sociālās atbildības semināru cikla uzņēmējiem. Vebināru finansē Norvēģija un EEZ grantu
programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Aktivitāte tiek īstenota nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” projektā “Labdarības
aplis”.
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