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1. Laima Jekšina, SIA „Zaļā josta” marketinga vaditaja, iepazīstina ar SIA “Zaļā josta” 
vides izglitibas aktualitātēm 2012/2013. macibu gadam. 
1. Kustiba “Zalakai Latvijai” 
• Merķis: sekmēt skolēnu iesaisti Latvijas vides sakopšana, veicinot zaļo domāšanu un reālu 
rīcību tīrākas, sakoptākas un labiekārtotākas apkārtējās vides veidošana. 
• Norises termiņš: no 01.09.2012. lidz18.11.2013. Paveiktie darbi japiereģistrējas kartē līdz 
01.10.2013. 
• Dalībnieki: vispārējas, profesionālas, specialas un interešu izglītības iestāžu audzekni. Vides 
izglītības pulcini un izglītības iestādes. 
Dalibnieku uzdevums: 
– Jāpaveic darbs tīrākas un zaļākas Latvijas veidošanai; 
– Jānofotografē veikums; 
– Fotogrāfijas kopa ar paveikta darba aprakstu jāpublicē EKO medija “Tīrai Latvijai” 
2. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” 
Uzdevums: 
1. Līdz 31.12.2012. reģistrēties konkursam 
mājas lapa www.zalajosta.lv/lat/makulatura 
2. Līdz 15.03.2013. skolu ietvaros vākt 
makulatūru, piefiksējot aktīvākos  makulatūras vācējus 
3. Iesaistīt vietējos uzņēmumus, audzēkņu vecāku darba vietas, pašvaldības iestādes 
makulatūras vākšana, palīdzot noteikt Latvijas zaļāko novadu un zaļāko pilsetu 
3. Bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” 
Uzdevums: 
1. Līdz 31.12.2012. reģistrēties konkursam 
mājas lapa www.zalajosta.lv/lat/baterijas 
2. Lidz 01.03.2013. skolu ietvaros vākt 
tukšas baterijas, piefiksējot aktīvākos bateriju vācējus 
Bateriju izvešana: 
• Minimālais bateriju apjoms 30 kg; 
• Izved vienu reizi laika posma no 
02.03.2013. lidz 15.04.2013. 
4. Vides izglitibas materiali – 
pieejami lejupielādei un izmantošanai mācību procesa 
  www.zalajosta.lv/lat/vides_izglitiba 

 
2. Inese Liepiņa par  
 1. Vides izglītības projektiem 
• Jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē” 
• Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi” 
• Akcija “Bērni bērniem” sadarbībā ar Tallink Latvija 
    “Bērni bērniem” 
• Sadarbībā ar Tallink – Latvija skolēnu brīvlaikā skolēni spēlē vides spēles ar vienaudžiem 
uz prāmja ceļojumā uz Stokholmu 
• 2010. gada rudens – 4 komandas 
• 2011. gada pavasaris – 5 komandas 
• 2011.gada rudens – 4 komandas 
• 2012. gada rudens – brauks 2 komandas 



 
 2. Metodiskais darbs 
• Sagatavoti un VISC mājas lapā ievietoti metodiskie ieteikumi “Eksperimentēšana kā vides 
izziņas metode” 
• Tiek gatavots 2012. gada labāko vides izziņas spēļu krājums, ko paredzēts ievietot VISC 
mājas lapā 
• Plānots VISC biļetens par vides izglītību 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā. Līdz 30. 
oktobrim iesūtīt idejas/aprakstus publicēšanai 
inese.liepina@visc.gov.lv 
 
3.  2013. gads 
Latvijas 95. gadadienai veltīts pasākumu cikls vides izglītībā “Par zaļu pat vēl zaļāks”: 
• 1. aktivitāte - jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē!“ 16. martā LU Ķīmijas 
fakultātē 
• 2. aktivitāte - vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!“ 19. aprīlī BJC “Altona” 
• 3. aktivitāte – vispārēja kustība savas apkārtnes sakopšanā “Zaļākai Latvijai” 
• 4. aktivitāte – inovāciju konkurss “Mācies no dabas!” 
 
4. Vides izziņas spēļu noformēšana 
• Jāpievieno visi spēles materiāli! 
• Doc, pdf, jpg, ppt formāti. Maksimālais apjoms failam 10 MB. 
• Failu nosaukumā jānorāda skola un faila saturs, piem. 
Upeslicu_pamatskola_jautajumi.doc; 
Upeslicu_pamatskola_pieteikums.doc; 
Upeslicu_pamatskola_laukums.jpg 
• Ja no vienas skolas 2 spēles, tad numurēt failus 
• Nesūtīt 5 lielus failus vienā epastā! 
• Ja iespējams – failus arhivēt zip vai rar formātā 
• Ja apjoms ļoti liels, var izmantot www.failiem.lv 
 
5. Autortiesību jautājumi 
• Autoriem jāievēro LR autortiesību likums 
• Korekti jānorāda izmantotā literatūra (var izmantot R.Haheles grāmatu “Skolēnu zinātniski 
pētnieciskā darbība”) 
• Korekti jānorāda zīmējumu un fotogrāfiju autori un izmantotais avots (piem. A.Kļaviņš 
www.latvijasdaba.lv) 
• Vēlams izmantot savus vai bezmaksas foto serveru (www.commons.wikimedia.org, 
www.flickr.com u.c.) attēlus 
 
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – 
 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas + mikroliegumi 
Kas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) šodien? 
• Valsts līmeņa aizsargājamo teritoriju sistēma 
ar 8 kategorijām: 

• Dabas rezervāti 
• Nacionālie parki 
• Biosfēras rezervāti 
• Dabas liegumi 
• Dabas parki 
• Aizsargājamie ainavu apvidi 
• Aizsargājamās jūras teritorijas 
• Dabas pieminekļi 



 
 
Informāciju var iegūt - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Dabas 
aizsardzības departaments www.varam.gov.lv 
• Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv 
• Dabas datu pārvaldības sistēma (http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas 
_datu_parvaldibas_sistema_ozols/) 
 
Visas prezentācijas iespējams apskatīt ieejot http://visc.gov.lv/intizglitiba/videsizgl.shtml un tālāk  
03.10.2012. I.Liepiņa.  
Noticis seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem 
Šā gada 28. septembrī notika seminārs pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā 
piedalījās 42 dalībnieki no daudzām Latvijas pašvaldībām.  
>> Semināra prezentācijas 
 
 

 
 

MA vadītāja Dace Pole 
 
 

 
 


