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Nolikums 

AKCIJA PII 
‘’Vecās kurpes otrā dzīve’’ 

 
 

Mērķis 
 

Veicināt bērnu izpratni par dabas resursiem, to izmantošanu, par atkritumu 
veidiem. Informēt un izglītot par iespēju radoši izmantot vecos apavus, iepazīt 
kurpnieka profesiju.  

Organizatori 
 

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”  

 

Dalībnieki 
 

ZAAO darbības reģiona/zonas (sk. karti: http://www.zaao.lv/lv/saturs/par-sia-zaao): 

● pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi 

Apraksts 
 Akcijas laikā pirmsskolēni kopā ar pedagogiem  veic praktiskos, pētnieciskos, 

radošos darbus un pilda darba lapas. Uzzināt, kā pareizi apsaimniekot nolietotos 
apavus. 

Akcija sastāv no vairākiem uzdevumiem: 

1. Darba lapa - “Mans KUPRJU PLAUKTS” 
2. Pētnieciskais darbs - no kā sastāv/ tiek ražots apavi; 
3. Praktiskais/radošais darbs - pārveide un zīmējumi. 

Darba lapa  ‘’Mans KURPJU PLAUKTS (skatīt pielikumu). Ar ģimeni vai grupiņā 
pildiet darba lapu, izmantojot izvēlētos apavus no mājām. Rezultāti jānorāda 
kopīgajā darba lapā. Sadaļā- vai ir emocionālā pievienotā vērtība var stāstīt, ka 
tās var būt piem. mammas kāzu kurpes vai bērna paša pirmās kurpītes.  

Svarīgi izvērtējumā uzrakstīt, kur palika ‘’pētāmie apavi’’. Pārrunāt, cik bieži un 
kādus apavus sanāk izmest atkritumos.  Izpētīt no cik daļām un detaļām sastāv 
kurpe, sporta apavi vai kāds cits apavu veids. Vai apavi sastāv no dabīgiem 
materiāliem (ādas, kokvilnas) vai mākslīgiem. 

https://minikar.ru/lv/health-and-beauty/iz-chego-sostoit-obuv-materialy-
materialy-ispolzuemye-pri-izgotovlenii/ 

Iepazīties ar Holandes piemēru! Botes no košļājamās gumijas: 

https://matadornetwork.com/read/shoes-made-chewing-gum-amsterdam/ 

Iepazīties ar Apvienotās Karalistes piemēru. No aļģēm izgatavoti apavi: 

https://globalshakers.com/these-eco-friendly-sneakers-are-made-with-algae/ 

Uzzināt, kā pareizi kopt apavus: 

https://www.facebook.com/ApavuSPA 

http://www.zaao.lv/lv/saturs/par-sia-zaao
https://minikar.ru/lv/health-and-beauty/iz-chego-sostoit-obuv-materialy-materialy-ispolzuemye-pri-izgotovlenii/
https://minikar.ru/lv/health-and-beauty/iz-chego-sostoit-obuv-materialy-materialy-ispolzuemye-pri-izgotovlenii/
https://matadornetwork.com/read/shoes-made-chewing-gum-amsterdam/
https://globalshakers.com/these-eco-friendly-sneakers-are-made-with-algae/
https://www.facebook.com/ApavuSPA
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Iepazīties ar kurpnieka profesiju - piedāvātais materiāls vai uzaicināts kurpnieks 
ciemos vai kurpnieka darbnīcas apmeklējums. (NAV OBLIGĀTS) 

https://www.youtube.com/watch?v=nFyy-1txAuI 

Radoši izmantot veco, nolietoto apavu, veidojot izstādi - ‘’Vecais zābaciņš”, 
‘’Mans hobijs’’, ‘’Vecās kurpes otrā dzīve’’...vai pašu izdomāts nosaukums. 

Zīmējumu konkurss “’Mana sapņu kurpe”.          

 Foto idejas apavu pārveidei pielikumā. Iesūtīt ne vairāk kā 6 fotogrāfijas (JPEG 
formāts) vienkopus, izmantojot www.failiem.lv un aizpildīto darba lapu uz e-
pastu izglitiba@zaao.lv ar norādi akcija ‘’Vecās kurpes otrā dzīve’’ 

Lūdzam ievērot datu aizsardzības noteikumus! Iesūtītie fotoattēli, video  var tikt 
publicēti www.urda.lv, URDA Facebook kontā un URDA Instagram kontā. 

PII, kas Ekoskolu saimē, var noformēt savu Eko dēli, ja tēma -Atkritumi. 

Skatīt akcijas “Vecās kurpes otrā dzīve” pielikumu - darba lapu, kurā izvērsti 

aprakstīti veicamie uzdevumi.   

Konkursa norises 
laiks 

No 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 1.aprīlim. 
 
Uzmanību!!! 
Piesakoties akcijai jānorāda izglītības iestādes nosaukums, kopējais iesaistīto 
dalībnieku skaits izglītības iestādē, kontaktpersona un kontaktinformācija 
(tālrunis, e-pasts). 
 
Pieteikšanās akcijai līdz 2022.gada 30.septembrim, aizpildot elektronisko 
pieteikuma formu. 

Vērtēšana un 
balvu fonds 

Vērtējot tiks ņemts vērā- dalībnieku iesaiste, darba lapu  izpilde, radošums  
 

Balvas 1.-3.vietai komplekts mācību bāzes papildināšanai 100 eiro vērtībā. 
 

Integrētie temati 
pēc Skola 2030 
mācību satura 

Starptautiskā akcija ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’- ANO valstu 17 
ilgtspējīgas attīstības mērķi- 11.- Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, 12.- Atbildīgs 
patēriņš, 13.- Planētas aizsardzība 

Papildus 
noteikumi 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nFyy-1txAuI
http://www.failiem.lv/
mailto:izglitiba@zaao.lv
http://www.urda.lv/


 

 

 

KAD 2022-08-15 

 
Fotogrāfijas idejām no Pinterest 
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Mans kurpju plaukts
 


