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Nolikums 

Akcija  

„Kas dzīvo Tavas skolas eko stūrītī*?” 
 

Mērķis 
 

Veicināt skolēnu iesaisti skolas dzīves veidošanā, realizējot savas 
ieceres, uzlabojot informācijas nodošanu saviem vienaudžiem un citiem 
skolas biedriem par vides un dabas tēmām.  

Organizatori 
 

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”  
 

Dalībnieki 
 

ZAAO darbības reģiona/zonas (sk. karti: http://www.zaao.lv/lv/saturs/par-
sia-zaao) skolēnu padome, skolēnu pašpārvalde, Eko padome 
(vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, 
augstākās izglītības iestādes). 

Apraksts 
 

Akcija aicina skolēnu pašpārvaldēm, skolēnu padomēm un Eko 
padomēm pilnveidot un padalīties ar to, kāds ir skolas eko stūrītis. 
 
*Eko stūrītis – tā var būt maza atpūtas vieta kādā no skolas gaiteņiem, 
kurā ir ietverta videi draudzīga filosofija (atkritumu šķirošanas punkts, info 
dēlis par vides lietām, otrreizēji izmantojamas/pārveidotas mēbeles, 
spēles u.c.). 
Kā arī tas var būt brīvs jūsu ideju un vajadzību lidojums par to, kas ir eko 
stūrītis un ko tajā vajadzētu iekļaut. 
 
Veicamie uzdevumi: 
 

1. Nofotografē vai nofilmē, kāds izskatās jūsu skolas eko stūrītis 
šobrīd. Ja skolā nav eko stūrītis, tad nofotografē vai nofilmē to 
vietu, kur jūs vēlētos šādu eko stūrīti izveidot. 

2. Kopā skolēnu pašpārvaldē, skolēnu padomē, Eko padomē 
izvērtējiet, kādus uzlabojumus tas pelnījis, lai to izmantotu pēc 
iespējas vairāk skolēnu un pedagogu un citi skolas darbinieki. 
Nofilmējiet vai uzrakstiet idejas. 

3. Realizējiet idejas. Nofotografējiet vai nofilmējiet, kāds izskatās jūsu  
skolas eko stūrītis pēc tā uzlabošanas darbiem. 

4. Izglītības iestāde elektroniski iesūta 2 – 5 fotogrāfijas (JPEG 
formāts izmērs līdz 500KB) vai video  uz e-pastu izglitiba@zaao.lv 
ar norādi akcija „Kas dzīvo Tavas skolas eko stūrītī*?”. 

Konkursa 
norises laiks 

No 2020.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim. 

Pieteikšanās konkursam līdz 2020.gada 1.februārim, aizpildot 
elektronisko pieteikuma formu http://www.urda.lv/lv/pieteiksanas-
akcijam/4 
 

Uzmanību!!! 
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Piesakoties konkursam jānorāda izglītības iestādes nosaukums, kopējais 
iesaistīto dalībnieku skaits izglītības iestādē, kontaktpersona un 
kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts). 

Vērtēšana un 
balvu fonds 

Uzvarētājs tiks noteikts vietnē www.facebook.com/urda.lv/  un 
www.instagram.com/urda_dtp/. Divi vairāk “ielaikoto” jeb “patīk” 
sasniegušo attēlu autori saņems balvas. 
 

Balvās: 
1.vieta - Apmaksāts brauciens uz Latvijas Valsts meži pasākumu Tērvetē 
“Latvijas Meža dienas” 22. vai 23.maijā; 
2.vieta - Dabas un tehnoloģijas parka “URDA” specbalva. 
 

!!!  
Balvas tiks pasniegtas SIA “ZAAO” vides izglītības noslēguma pasākumā 
2020.gada 14.maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, Pārgaujas 
novadā. 

Papildus 
noteikumi 

Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas 
šāda nepieciešamība. 

Kontaktpersona  Ieva Freimane-Mihailova, SIA “ZAAO”, Vides izglītības projektu vadītāja  
Tālr: 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv 
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