
Valsts izglītības satura centra vides 
izglītības projekti 2017. gadā 

Vides interešu izglītības koordinatoru seminārs 

2017.gada 28. septembris 



Ieraugi, atklāj, saglabā! 

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) 

Mērķis: veicināt jauniešu uzturēšanos dabā, sistemātisku un 
ilglaicīgu cilvēka nepārveidotas dabas izzināšanu. 

4 secīgas pakāpes: 

1. Pakāpe: Atrodi 

2. Pakāpe: Izzini 

3. Pakāpe: Rūpējies 

4. Pakāpe: Pastāsti 

Noslēgums – pārgājiens 

ar DAP ekspertiem 
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Ieraugi, atklāj, saglabā!  

43 izglītības iestādes 

12 pabeigušas visas 4 pakāpes 

1   - trīs pakāpes 

9   - divas pakāpes 

15 - vienu pakāpi 

6   - nav vēl uzsākušas darbību 
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Ieraugi, atklāj, saglabā! 

Noslēguma pasākumi – pārgājieni kopā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes speciālistiem. 

11 komandas piedalījās pārgājienos visas vasaras garumā 4 
Dabas izglītības centros.  
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Ieraugi, atklāj, saglabā. Svarīgi 

1. Secīgas 4 pakāpes – tikai, kad pabeigta viena, ķeras pie 
nākamās 

2. 2. pakāpē – Izzini – pētījumu vieta jāapmeklē vismaz 4 
reizes vismaz 2 dažādos gadalaikos. Tikai tad sūta 
atskaiti. Var apmeklēt arī vairāk! 

3. Apliecinājumi ir individuāli katram bērnam, tāpēc 
jāseko, vai visi ir izpildījuši šo pakāpi, pirms sūta atskaiti. 

4. Aizpildīt visas prasītās atskaites sadaļas, norādot skaidri 
pakāpi, par kuru iesniedz, apmeklējumu datumus uc. 

5. Izveidoti metodiskie ieteikumi dalībniekiem 
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/2016_ias_
metiet.pdf  

6. Seminārs dalībniekiem 5. oktobrī Ķemeru Nacionālajā 
parkā 

 

5 

http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/2016_ias_metiet.pdf
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/2016_ias_metiet.pdf
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/2016_ias_metiet.pdf


Metodisko izstrādņu skate 
Nāc ārā! 

Mērķi:  

1. Aktivizēt vides interešu izglītības pedagogu metodisko 
darbību un pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot 
mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot 
pedagogu labās prakses piemērus. 

2. Sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības 
programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā. 

1. kārta: skates novados, pilsētās (janvāris-septembris) 

2. kārta: noslēguma pasākums 2017. gada 2. novembrī 
Tērvetes dabas parkā. 

Labās prakses piemēri tiks apkopoti  
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Metodisko izstrādņu skate 
Nāc ārā! 
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Pieredzes apmaiņas seminārs vides 
interešu izglītības koordinatoriem 
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19.04. Rīgas Dabaszinību skolā 

LU Dabaszinātņu metodiskajā centrā, Dabaszinību skolas 
telpā un dārzā. 

Prezentācijas, metodika, pieredzes stāsti 



Vides interešu izglītība 2018. 
gadā 

• Vides izglītības projekts «Ieraugi, atklāj, saglabā!» 
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi  

• Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu 
skate «Nāc ārā!» - Latvijas vides daudzveidība. 
Noslēgums 1. novembrī Ķemeru nacionālajā parkā. 

• Videi draudzīgu interešu izglītības centru jeb Ekocentru 
programma sadarbībā ar Ekoskolu projektu. 1 Interešu 
izglītības iestāde pieteikusies 

• Pieredzes apmaiņas pasākums vides interešu izglītības 
koordinatoriem Ogresgala pamatskolā. Āra nodarbību 
organizēšana. Datums?  

• AS «Latvijas valsts meži» Meža olimpiāde 
http://www.mammadaba.lv/skolam/meza-olimpiade  
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