
 
 Izglītības un zinātnes ministrijas  

13.04.2000. ieteikumi Nr.5  
Izdoti saskaņā ar  

Izglītības likuma 15.pantu  
VIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA* 

(paraugs) 

*Vides izglītības programma (turpmāk – programma) - interešu 
izglītības programma, kuru raksturo noteikts vides izglītības saturs. 

I. Programmas īstenošanas mērķi  
1. Programmas īstenošanas mērķi ir:  
1.1. izveidot izpratni par vidi un apzināties ar to saistītās problēmas vietējā, reģionālā 
un globālā mērogā;  
1.2. radīt ikvienam iespēju aktīvi iesaistīties vides problēmu risināšanā.  

II. Programmas īstenošanas uzdevumi  
2. Programmas īstenošanas uzdevumi ir:  
2.1.sniegt pamatzināšans par vidi un tās problēmām, veidojot vienotu pasaules 
uztveri;  
2.2.veidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas vides problēmu atpazīšanai un 
risināšanai;  
2.3.izglītot un radīt atbildības sajūtu par ekonomiskajām, sociālajām, politiskajām un 
ekoloģiskajām kopsakarībām un mijiedarbībām sabiedrībā;  
2.4. nostiprināt jaunas, videi draudzīgas uzvedības normas, veidot motivāciju aktīvai 
darbībai vides aizsardzībā.  

III. Programmas īstenošanas plāns  
3. Īstenojot programmu, jāievēro šādi nosacījumi:  
3.1. programmas īstenošanas mērķauditorija ir:  
3.1.1. bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam;  
3.1.2. sociālā riska grupas bērni un jaunieši;  
3.1.3. talantīgie bērni un jaunieši;  
3.1.4. bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām;  
3.2. programmas īstenošanas laiks nav īsāks par vienu gadu.  
3.3. programmas īstenošanas darba formas ir:  
3.3.1. pulciņi;  
3.3.2. interešu klubi un studijas;  
3.3.3. ekskursijas, pārgājieni, ekspedīcijas;  
3.3.4. nometnes;  
3.3.5. projektu izstrāde un īstenošana;  
3.3.6. konkursi, pasākumi;  
3.3.7. kursi, semināri; 2  
3.3.8. praktiskās nodarbības (bērnu un jauniešu skaits ir mainīgs);  
3.3.9. sadarbības projekti ar bērnu un jauniešu sabiedriskajām organizācijām – 
mazpulkiem, skautiem, gaidām un citas;  
3.4. bērnu un jauniešu skaits interešu izglītības programmā nav mazāks par desmit;  
3.5. nodarbību skaits nedēļā ir četras līdz sešas mācību stundas. Stundu skaitu nosaka 
programmas specifiskie nosacījumi;  
3.6. vienas nodarbības ilgums 40 minūtes, starpbrīdis ir piecas minūtes, ko ieskaita 
nodarbību laikā.;  
3.7. pirmsskolas vecuma bērniem vienas nodarbības ilgums 30 minūtes, starpbrīdis ir 
desmit minūtes, ko ieskaita nodarbību laikā. 
Ieteicams! 
3.8. Tematiskais plāns 
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IV. Programmas īstenošanas plānotie rezultāti ir:  
4.Programmas īstenošanas plānotie rezultāti ir:  
4.1.savas piederības dzīves videi apzināšanās;  
4.2. zināšanas un izpratne par vidi un tajā notiekošajiem procesiem;  
4.3. radīta videi draudzīga attieksme (noteikta vērtību orientācija un atbildības izjūta 
pret vidi);  
4.4. prasme iegūtās zināšanas izmantot, pieņemt lēmumus un tos īstenot;  
4.3. vides vērtības izpratne, radusies motivācija rūpēties par Latvijas dabu un 
kultūrvidi.  

IV. Programmas īstenošanai nepieciešamie resursi  
5. Programmas īstenošanai nepieciešami pamatresursi:  
5.1. programmā iesaistīto pedagoģisko darbinieku darba samaksas nodrošinājums;  
5.2. programmas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums.  

Ministrs M.Vītols  
Eiklone 


