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                           “Spodrības diena  - diena bez datora” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta “Spodrības diena 

– diena bez datora” norise un aktivitātes (turpmāk – Spodrības diena). 

2. Spodrības mēnesis katru gadu saistās ar pavasara iestāšanos, kad 

katram gribas sakopt savu māju, pagalmu, dārzu, ceļu, pa kuru ikdienā staigājam 

un dāvāt, ieraudzīt skaisto visapkārt. 

3. Spodrības dienas mērķis ir sakopt un darīt skaistāku vidi sev 

visapkārt gan mājā, gan tuvējā apkārtnē. Pavadīt dienu bez datora, attīstīt 

praktiskās dzīves iemaņas uzkopjot un radot skaisto, gūstot gandarījumu par 

paveikto darbu.  

4. Spodrībās dienas uzdevums nodrošināt tīru un sakoptu vidi sev 

visapkārt, tādā veidā kultivējot cieņu pret sevi kā personību, kārtīgu pilsoni, 

izkopjot estētisko gaumi, kultivējot cieņu sevī pret valsti, attīstot praktiskās 

iemaņas uzkopšanas darbu veikšanā. 

4.1. Uzkopt savu istabu 

4.2. Stādīt augus, kokos, krūmus 



4.3. Uzkopt apkārtni 

4.4. Fiksēt spilgtākos mirkļus, vienu foto nosūtīt uz e- pastu  

 5. Spodrības dienu organizē Rīgas Austrumu vidusskola (turpmāk – 

Organizators).  

6. Spodrības dienas nolikums un informācija par Spodrības dienas 

rezultātiem tiek publicēta tīmekļvietnē www.ravs.riga.lv un facebook 

skolas mājas lapā 

 

II. Spodrības dienas norises vieta, laiks un dalības nosacījumi 

7. Spodrības diena katram dalībniekam norisinās viņam pieejamā 

teritorijā 21. aprīlī. 

8. Spodrības dienā dalība ir obligāta visiem 1. – 9. klases skolēniem un 

skolas pedagogiem  

9. Dalībnieki foto iesūta tajā pašā dienā līdz plkst. 18.00 uz e- pasta 

adresi – ilze_sondore@inbox.lv vai skolvadības sistēmā e-klase – Ilzei Sondorei 

-Drukaļskai, norādot savu vārdu, uzvārdu, piederību klasei 

10. Iesūtītie foto tiks apkopoti un eksponēti virtuālajās izstādēs skolas 

mājas lapā  

11. Dalībnieks piekrīt, ka Spodrības dienas norises gaitu atspoguļojošas 

fotogrāfijas un iesniegtās mirkļu fiksācijas, bez īpašas saskaņošanas ar 

Dalībnieku, var ievietot tīmekļvietnē www.ravs.riga.lv un/vai facebook.lv skolas 

mājas lapā 

12. Organizators nodrošina ievērot Fizisko personu datu apstrādes 

likuma prasības. 

 

 

Skolas direktore  L. Lahova 
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