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EKOSKOLU ZĪMOLS
Dokumentos un ārējā komunikācijā noteikti izmantojiet  

Ekoskolu un Vides izglītības fonda logo! 

                Tie .jpg un .eps formātos ir pieejami šeit:              

                http://ej.uz/mktp 

Pierakstiet pareizi               Ekoskolu programma / Ekoskola
Ekoskolu logo 

mainīt nedrīkst. taču 

varat veidot uzrakstus, 

liekot klāt oriģinālo logo. 

Tāpat arī jāraksta Ekoskolu programma nevis Ekoskolu projekts !

NB!

EKOskolu...          Eko Skolu...          ekoskolu...   

Ja prezentējat (sabiedrībai, medijiem u.t.t.) kādas savas aktivitātes, neaizmirstiet sevi 

pozicionēt kā Ekoskolu! Izmantojiet katru izdevību ārējā komunikācijā pie-minēt dalību 

Ekoskolu programmā.

Ja skola vēlas nomainīt nolietoto Zaļo karogu pret jaunu, pasūtījumu jāveic Vides 

izglītības fondā, kurš nodrošina, lai tiktu ievērota atbilstība Zaļā karoga zīmola 

vadlīnijām.

Izglītības iestāde drīkst sevi saukt par Ekoskolu tikai tad, ja iegūts Latvijas Ekoskolas 

nosaukums un sertifikāts vai starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs. 

Nevienā citā gadījumā izglītības iestāde nedrīkst lietot Ekoskolas 

nosaukumu, jo tā piešķiršanas tiesības ekskluzīvi pieder Vides izglītības fondam. Skolas, 

kuras vēl nav ieguvušas kādu no minētajiem apbalvojumiem, var sevi pozicionēt kā 

Ekoskolu programmas dalībnieces.  

Līdzīgi noteikumi attiecas arī uz Zaļā karoga lietojumu — tas drīkst būt pacelts tikai tad, ja 

attiecīgajā gadā skolai tas ir piešķirts.

ATCERIETIES!

Piemērs:

MĒS ESAM 
EKOSKOLA!

http://ej.uz/mktp
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KĀ POPULARIZĒT?
KOMUNIKĀCIJAS INSTRUMENTI

Ekoskolas stends

Pasākumi

Padomi fotogrāfijām

Internets

Raksts

Izmantojiet Ekoskolas stendu aktuālās 

informācijas, plakātu u.c. materiālu publicēšanai 

Sadarbojieties ar vietējām avīzēm, publicējiet 

rakstus skolas izdevumos u.c.

Organizējiet publiskus pasākumus, iesaistiet 

iespējami daudz skolas pārstāvju un apkārtējo 

sabiedrību! 

Padomi pasākumu plānošanā: http://ej.uz/vn1o 

(42.—43. lpp)

Publicējiet aktuālo informāciju, sasniegumus, 

foto reportāžas un citu saistošu informāciju 

skolas tīmekļvietnē un sociālajos tīklos

> Labs foto var izteikt vairāk kā 

tūkstoš vārdu, tāpēc centieties 

fotogrāfijas uzņemt pēc iespējas 

kvalitatīvākas — gaišas un skaidras; 

Labākās bildes no jauniem 

pasākumiem un iniciatīvām, kā arī 
citu saistošu informāciju iesūtiet arī 
mums! 

!

SOCIĀLAJOS TĪKLOS IZMANTOJIET 
ATSAUCES TAGU #EKOSKOLAS

Facebook Twitter Instagram

> Smaidoši portreti labi piesaista 
uzmanību, ķeriet dalībnieku 
prieku!

> Svarīgi, lai fotogrāfijās parādās 
aktivitāšu jēga un arī detaļas no 
pasākumu norises (piemēram, 
plakāti);

http://ej.uz/vn1o

