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Vides izglītība - Iepazīsim Latvijas dabu - tematiski pasākumi ar 
aktīvām darbībām jaunāko klašu skolēniem (zoologs V.Skuja)



Vides izglītība- izglītojoši semināri projektā EDIC Ventspils 
sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu un biedrībām

Seminārs “Teorija, prakse, pieredze vides 
izglītībā” Ventspils novada izglītības iestāžu 
pedagogiem, vides izglītotājiem un 
interesentiem (biedrība  “Latvijas Zaļā Josta”
sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu un Europe
Direct informācijas centru Ventspils)

Seminārs “ES Enerģētikas infrastruktūras attīstības prioritātes. 
Energoefektivitāte ” (Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība 
sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu un Europe Direct
informācijas centru Ventspils)



Vides izglītība – Zilā karoga kustības ietvaros, sadarbībā ar 
Ventspils pilsētas  domes Vides uzraudzības nodaļu, skolām, 
biedrībām, vides aktīvistiem

Atzīmējot Pasaules Vides dienu, Vides izglītības fonda «Mana jūra» 
aktivitātes- semināri, koncerti u.c. aktivitātes

Konkursi skolēniem, izstādes un izglītojošas lekcijas:

• Vide un portrets

• Mana jūra

• Gada dzīvnieks Latvijā



Vides izglītība- PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts-
eglītes rotājumu veidošanas konkurss «Izrotā eglīti zaļi»  
• Rotājumi no izlietota iepakojuma (plastmasas pudeles, avīzes, žurnāli, kartons, koks, stikls, 

vienreizlietojamiem trauki, dabas vai citi materiāli, izmantojot jau esošas lietas un materiālus 

• Pievērst uzmanību ikdienā radītiem atkritumiem, vērtējot to iespējamu atkārtotu izmantošanu un 
pašu rokām veidot ko jaunu – šoreiz eglīšu rotājumus. 220 darbiņi no 7 PII, rezultāts - trīs eglītes

• Pateicības pasākums  (caur spēlēm un rotaļu tēliem - atkritumu detektīvs Didi, suņu detektīvs 
Čeiss un zaķiem Banniju un Lolu - kāpēc atkritumi aiz sevis jāsavāc un jāšķiro)



Lietu otrā dzīve
• Izstādēs, kas veltītas vides aizsardzībai, skatāmi  Ventspils skolu audzēkņu darbi, kas veidoti, 

izmantojot videi kaitīgu materiālu- vates kociņus, plastmasas maisiņus, saldējuma kociņus u.c.

• Radošajās darbnīcās - no dabas materiāliem, zariem, akmeņiem, no jūras izskalotiem 
gliemežvākiem, no papīru atgriezumiem, nelielām un ikdienā vairs nevajadzīgām lietām top 
mākslinieciskas rotas un dekori



Vides izglītība
• Francijas Ekoloģijas, ilgtspējīgas attīstības un enerģētikas ministrijas veidota

izstāde“Ievērojama ainaviskā mantojuma saglabāšana un pārvaldība”

pēc Parīzē notikušās ANO Klimata pārmaiņu konferences

• “Ķeguma HES– Latvijas enerģētikas lepnums”

• Pilsētas ūdenssaimniecības attīstība 50 gados

• Diena bez auto, Zemes stunda

Brīvi pieejama, saprotama un izmantojama informācija

sabiedrības informēšana, apziņas veidošana

zināšanas un izpratne par vidi, prasmes un iemaņas

Sabiedrības līdzdalība un atbildīga attieksme



ZERO WASTE

• Seminārs “Zero Waste - dzīve bez atkritumiem”
Iepazīstināšana ar Zero Waste filozofiju- kustību par apzinātu iepirkšanos un 
apzinātu rīcību, par to, kā izvēlēties lietas, ko var izmantot vairākkārtīgi. 
Zero Waste pieci pamatprincipi (refuse, reduce, reuse, recycle, rot)
• atteikties no tā, kas nav nepieciešams;
• samazināt to, kas ir nepieciešams;
• atkārtoti izmantot to, ko lietojam;
• nodot pārstrādei to, no kā nevaram atteikties, samazināt vai izmantot 

atkārtoti;
• kompostēt organiskos atkritumus.
Diskusija pasākumā «Piektdienas vakara pastaiga»


