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Nolikums 
Akcija 

‘’Atklāj kopā ar URDU’’ 
 

Mērķis 
 

Veicināt 1.-6. klašu skolēnu interesi un izpratni par vides saudzēšanu un dabas 
procesiem, pašiem veicot dažādus praktiskus uzdevumus, eksperimentus, 
pētījumus.  

Organizatori 
 

SIA „ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” 
 

Dalībnieki 
 

● Akcijā piedalās un balvas izlozē piedalās tikai ZAAO darbības reģiona 
vispārējo izglītības iestāžu 1.-6. klašu audzēkņi. 

Apraksts ar 
uzdevumiem 
 

Akcijas laikā būs trīs kārtas, par kurām Dabas un tehnoloģiju parka URDA 
pārstāvji katrai kārtai izsūtīs dalībniekiem aprakstu ar veicamajiem 
uzdevumiem.  
 
Akcijas laikā būs šādas tēmas: 
● Oktobris-novembris : Atkritumu kārta; 
● Decembris-janvāris: Dabas kārta; 
● Februāris-marts: Enerģijas kārta. 
 
Uzdevuma izpildīšana- eksperiment/praktisko darbu veic un izpilda visa klase 
kopā vai katrs skolēns individuāli, ja noris attālinātās mācības. Darba lapā 
atspoguļosies paveiktais un secinājumi. Klases pedagogs sagatavo 
apkopojumu par uzdevuma veikšanu un atsūta URDAI vienu kopēju foto kolāžu 
un vienu kopēju darba lapu par paveikto. 
No vienas izglītības iestādes akcijā var piedalīties neierobežots klašu skaits. 

Akcijas norises 
laiks un video 
materiālu 
iesūtīšana 

Pieteikšanās akcijai no 2022.gada 1.septembra- 2022.gada 1.oktobrim 
 
Uzmanību! 
Piesakoties akcijai, jānorāda izglītības iestādes nosaukums, kontaktpersona un 
kontaktinformācija ( tālrunis, e-pasts). 
 

Akcija noris no 2022.gada 1.oktobra- 2023.gada 31.martam 
● 1.oktobrī skolas, kas pieteikušas dalību akcijā, saņems 1.veicamo 
uzdevumu. To pildīt un nosūtīt var līdz 30.novembrim. 
● 1.decembrī skolas, kas pieteikušās dalībai akcijā, saņems 2.veicamo 
uzdevumu. To pildīt un sūtīt var līdz 31.janvārim. 
● 1.februārī skolas, kas pieteikušās akcijā, saņems 3.veicamo uzdevumu. 
To pildīt un sūtīt varēs līdz 31.martam. 
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●  
Darbus nosūta uz e-pastu izglitiba@zaao.lv vai WhatsApp uz tel.nr.25459399 

Vērtēšana un 
balvu fonds 

Pēc katras kārtas tiks izlozēts viens uzvarētājs, kas izpildījis visus konkretās 
kārtas noteikumus - dāvanu karte 50 EUR vērtībā no beziepakojuma veikala. 
 
Akcijas beigās balvas ieguvējs(klase) tiks noteikts izlozes kārtībā. Izlozē 
piedalās dalībnieki, kas izpildījuši  visus akcijas noteikumus - piedalījušies visās 
kārtās. Balvā UZVARĒTĀJAM dāvanu karte no beziepakojuma veikala 50.00 
EUR vērtībā un ieejas kartes klasei Līgatnes dabas takās. 

Integrētie temati 
pēc SKOLA2030 
mācību satura 

Dabaszinības - Kas ir dabas resursi, kā tos izmanto? 
Dabaszinības - Kā notiek vielu pārvērtības? 
Sports un veselība - kustību rotaļas un spēles  
Dizains un tehnoloģijas - ēdienu gatavošana 

Papildus 
noteikumi 

Akcijas organizētājs patur tiesības mainīt akcijas nolikumu, ja rodas šāda 
nepieciešamība. 
Iesniegtie fotoattēli var tikt publicēti Dabas un tehnoloģiju parka ‘’ URDA’’ 
Facebook un Instagram kontā, kā arī mājas lapā www.urda.lv 

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

 
 


