
Darba kārtība 
 

10.00 – 10.10 Ievads 

10.10. – 11.00 
Vides izglītības jautājumu apguve dabaszinātņu mācību priekšmetos 

V.Kakse, VISC 

11.00 – 11.30  
Projekta „Mācoties no dabas” pieredze 

I.Liepiņa, VISC 

11.30 – 11.40 Starpbrīdis 

11.40 – 12.10 
Zaļās vadlīnijas jauniešu projektu īstenotājiem 

E.Rudzīte, biedrība "homo ecos" 

12.10 – 12.30 
Vides projektu olimpiāde  

V.Kakse, VISC 

12.30 – 13.00 
Vides izglītības aktivitātes 

D. Dalbiņa, UNESCO LNK;  

L.Zute-Abizāre, A/S Latvijas Valsts meži 

13.00 – 13.15 
Jautājumi un atbildes 



 

 

Vides izglītības jautājumu 

apguve dabaszinātņu mācību 

priekšmetos 

 

 

 

Velga Kakse 

VISC 

2013.gada 3.aprīlī 



Izglītība ilgtspējīgai attīstībai izglītības 

programmu uzdevumos 

 Veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem 

dabas, sociālajiem un ilgtspējīgas attīstības 

procesiem, morāles un ētikas vērtībām           

(2006. gada 19. decembra MK noteikumi Nr.1027) 

 Radīt izpratni par sabiedrībā notiekošajiem 

procesiem un vēlmi līdzatbildīgi iesaistīties 

ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā                      

(2008. gada 2. septembra MK noteikumi Nr.715)  



DABASZINĪBAS 
1.-6.KLASE 



12.4. izprot atkritumu savākšanas un 

pārstrādes nozīmi, kā arī piedalās 

atkritumu savākšanā un šķirošanā;  

 
Ieskaite dabaszinībās 

Uzdevums 

Andris nomainīja baterijas televizora pultij. 

Kāpēc izlietotās baterijas ir jānodod 

savākšanas punktos? 

Apguve: 77,2%, 

Vidējais: 64,88% 



Attēlā redzami dažādi atkritumos 

atrasti iepakojumi. Pirms pārstrādes 

tie ir jāsašķiro. 

Kā pārstrādei jāsašķiro attēlā 

redzamie atkritumi? 

Izvēlies pareizo atbildi un apvelc ar 

aplīti tās burtu! 

A lieli, mazi, plakani, apaļi iepakojumi 

B plastmasas, stikla, papīra, metāla 

iepakojumi 

C sarkani, zaļi, brūni iepakojumi 

D cieti, trausli, mīksti iepakojumi 

• Uzraksti vienu iemeslu, kāpēc 

atkritumi ir jāšķiro un jāpārstrādā! 

• Kāpēc, atkritumus savācot un 

šķirojot, jālieto cimdi? 

9.uzdevums 





ĶĪMIJA 
10.-12.KLASE 



8.8. novērtē indivīda darbības ietekmi uz vides 

(ūdens, gaisa un augsnes) kvalitāti un apzinās 

indivīda un sabiedrības atbildību vides kvalitātes 

saglabāšanā 
 

Kurā no minētajiem indivīda darbības 

veidiem, gaiss visvairāk tiek piesārņots ar 

SO2? 

A. sadedzinot benzīnu; 

B. sadedzinot akmeņogles; 

C. sadedzinot papīra atkritumus; 

D. elpojot. 

63% 



8.6. analizē dažādu faktoru (sociālo, ekonomisko, 

vides) ietekmi uz tehnoloģiju attīstību ķīmijā;  

Izlasi tekstu! 

Projektējot naftas pārstrādes rūpnīcu Daugavpils 
rajonā, tiek paredzēts rūpnīcā izmantot mūsdienu 
modernās tehnoloģijas tvaika saspiešanai un 
ogļskābās gāzes absorbēšanai. 

Kāda iemesla dēļ rūpnīcā tiek paredzēts izmantot 
šādas tehnoloģijas? 

A notekūdeņu piesārņojuma samazināšanai -4% 

B gaisa piesārņojuma samazināšanai -90% 

C dabas resursu izmantošanas samazināšanai -1% 

D enerģijas patēriņa samazināšanai -3% 



Izlasi tekstu!  

SIA “PAPĪRFABRIKA “LĪGATNE” izveidota 2000.gada 
26.janvārī. Uzņēmums pastāvīgi strādā pie iekārtu 
modernizācijas un tehnoloģijas pilnveidošanas. Praktiski viss 
papīrfabrikā saražotais papīrs par izejvielu izmanto makulatūru, 
tādejādi ražotne sniedz savu ieguldījumu vides aizsardzībā un 
reiz izmantoto papīru pārstrādā jaunā papīrā. Papīra ražošana 
no makulatūras saglabā mežu platības no izciršanas un ļauj 
ietaupīt enerģiju un samazina izmešus gaisā un ūdenī, kas 
saistīta ar celulozes vārīšanu. Svarīgākie veiktie pasākumi vides 
aizsardzībā ir tvaika katla un sistēmas modernizācija, bioloģisko 
attīrīšanas iekārtu izbūve un ūdens atkārtota izmantošana 
ražošanā. Ar lepnumu varam teikt, ka Līgatnes upītē lejpus 
fabrikas dzīvo tādas tīru vidi mīlošas zivis, kā laši un foreles.  
 

Kāds fakts liecina par to, ka ūdens bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas darbojas efektīvi. 

74% 

 

 



Izlasi tekstu! 

„ Šobrīd riepu sadedzināšanas paņēmiens ir pats populārākais 
un izplatītākais, taču, pieaugot ekoloģiskajām normām, šim 
paņēmienam nav liela perspektīvu. Apkārtējai videi daudz 
draudzīgāks ir otrs paņēmiens, kas pasaulē ik gadu kļūst 
populārāks. Otrā paņēmiena būtība ir riepu mehāniska 
sasmalcināšana. Pārstrādes procesā tiek iegūts gumijas 
pulveris, kura iespējamo lietojumu klāsts kļūst arvien plašāks. 
Ja daļiņu izmērs ir pietiekami mazs (180 mikroni), tad to ir 
iespējams ļoti veiksmīgi izmantot gumijas ražošanā kā pildvielu. 
Arī rupjākajam pulverim (0,5 – 3mm) ir pietiekami daudz 
lietošanas veidu. To veiksmīgi izmanto celtniecībā, ceļu būvē,  
kā arī daudz kur citur.” 

Uzraksti divus argumentus, kāpēc otrais riepu pārstrādes 
paņēmiens ir videi draudzīgāks! 

66%, 20%, 14% 

 



8.9. analizē aktuālas vides problēmas Latvijā un pasaulē, 

kas saistītas ar vielu un materiālu izmantošanu, un apzinās 

dabas resursu (ūdens, nafta, rūdas, koksne) saprātīgas 

lietošanas nepieciešamību;  
 

Izlasi tekstu! 

Ņemot vērā klimata mainības iespējamās negatīvās 

ietekmes, pasaules valstis ir vienojušās par 

nepieciešamību ierobežot CO2 emisijas apjomu. 

Viena no iespējām, kā ierobežot CO2 emisiju, ir 

atteikšanās no fosilā kurināmā izmantošanas, to 

aizvietojot ar bioloģiski atjaunojamo kurināmo, 

piemēram, koksni.  

 Izskaidro, kāpēc, izmantojot koksni par kurināmo, 

izdalītais CO2 daudzums ir mazāks nekā 

sadedzinot tādu pat daudzumu akmeņogles! 13% 

 



BIOLOĢIJA 
10.-12.KLASE 



8.8. analizē cilvēka darbības ietekmi uz 

organismiem un ekosistēmām, prognozē 

iespējamās izmaiņas;  
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Item C haracteristic C urve: 0019 

a =    1.021 b =    1.330 

Attēls (šeit nav parādīts) ilustrē 
virszemes temperatūras izmaiņas 
no 1995. gada, salīdzinoši ar 
normu. Zinātnieki to izskaidro ar 
cilvēka saimnieciskās darbības 
pieaugumu.  

Kādas sekas uz organismiem un 
biocenozēm  izraisa šī globālā 
problēma? 

 A sugu daudzveidības 
izmaiņas noteiktā teritorijā  

 B  lauksaimniecības  
kultūru produktivitātes 
samazināšanos pasaulē 

 C tropisko lietusmežu 
iznīkšanu 

 D sauso biocenožu 
teritorijas palielināšanos 



Sadzīves notekūdeņi satur slāpekļa un fosfora 
savienojumus, kuri ieskalojoties dabiskajās 
ūdenstilpēs izraisa to aizaugšanu – eitrofikāciju un 
skābekļa samazināšanos ūdenī.  

Kuru īpatņu skaita palielināšanās novērojama ar 
notekūdeņiem vidēji stipri piesārņotās 
ūdenstilpnēs? 

A ciānbaktēriju  

B  aļģu 

C peldošo ūdensaugu 

D pie grunts piestiprināto ūdensaugu 

E strauteņu (kukaiņu) kāpuru 

D abinieku 

4%; 17%; 79% 

 

 



FIZIKA 
10.12.KLASE 



8.9. izprot vajadzību saprātīgi izmantot 

enerģijas resursus un atbilstīgi rīkojas;  

Analizējot AES darbību, uzraksti divus 

trūkumus un divas priekšrocības 

elektroenerģijas ražošanai AES.  

64%; 30%; 6% 

 



 8.7. apzinās tehnoloģiju attīstības fizikā 

ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti;  
ES trešo daļu elektroenerģijas saražo 144 
kodolreaktori. AES kodolreaktoru darbība 
nerada siltumnīcas efektu izraisošo gāzu  
izmešus un nodrošina elektroenerģijas ieguvi 
ilgstošā laikā par prognozējamu cenu. Toties tās 
liek padomāt par to, vai ieguldījumi 
kodolenerģētikā nav pārāk lieli, vai reaktori ir 
droši un ko darīt ar izlietoto kodolenerģiju.  AES 
drošību ietekmē arī cilvēciskais faktors 
(Černobiļas AES), dabas katastrofas 
(Fukušimas AES) un terorisma draudi.  

 Nosauc divus, ar AES darbību saistītus 
faktorus, kas atstāj ietekmi uz indivīda dzīves 
kvalitāti! 87% 

 



8.6. analizē dažādu faktoru (sociālo, 

ekonomisko, vides) ietekmi uz fizikā 

pamatotu tehnoloģiju attīstību;  
 

 Analizējot tekstā esošo informāciju, uzraksti un paskaidro 
vienu  vides un ekonomisko faktoru kas būtu pret 
hidroelektrostaciju celtniecības paplašināšanu  Latvijā. 

Galvenie no atjaunojamiem energoresursiem ir Saules, 
vēja un biomasas enerģija, hidroenerģija, ģeotermālā 
enerģija un viļņu enerģija. Dabas aizsardzība, enerģijas 
neatkarība un izmaksas ir galvenie iemesli, lai Latvijā 
risinātu problēmas, kas saistītas ar atjaunojamo enerģijas 
resursu izmantošanu ...............2008.gadā Latvija saražoja 
29,9% elektroenerģijas un siltuma enerģijas no 
atjaunojamiem energoresursiem. 

72%; 23%; 5% 

 




