
 

 

 

Vides interešu izglītība 2013. gadā 
 

Inese Liepiņa 

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas  

vecākā referente 

inese.liepina@visc.gov.lv; tālr.67350814 

 

 

 

 



Vides izglītības projekti 2013. gadā 

Aktivitāšu cikls «Par zaļu pat vēl zaļāks…» veltīts 

Latvijas 95. gadadienai 

• Jauno vides pētnieku forums «Skolēni eksperimentē» 

• Vides izziņas spēļu konkurss «Iepazīsti vidi» 

• Kustība savas apkārtnes sakopšanā «Zaļākai Latvijai» 

• Inovāciju konkurss «Mācies no dabas!» 

 



Jauno vides pētnieku forums 

“Skolēni eksperimentē” 

• 16. martā LU 

Ķīmijas fakultātē 

• 80 skolēni un 

skolotāji 

• 49 darbi  par 

visdažādākajām 

tēmām 

 



Vides izziņas spēļu konkurss 

“Iepazīsti vidi!” 

• Tēma «Latvijas īpaši 

aizsargājamās dabas 

teritorijas» 

• 19. aprīlī Rīgā BJC 

“Altona” 

• 39 spēles  

• 2 spēles izdos Dabas 

aizsardzības pārvalde 

• 6 spēles tiek gatavotas 

ievietošanai internetā 



Inovāciju konkurss «Mācies no 

dabas!» 

• Konference 9. maijā 

Rīgas Skolēnu pilī 

• 53 pieteikumi 

• 30 darbi atlasīti 

• 180 skolēni un skolotāji 

• Latvijas Vides 

aizsardzības fonda 

atbalsts 









«Zaļākai Latvijai» 

• Vispārēja kustība savas 

mājas/skolas apkārtnes 

sakopšanā «Zaļākai 

Latvijai» 

• Sadarbībā ar SIA «Zaļā 

josta» 

• http://www.tirailatvijai.lv/

zalakai-latvijai/2/ 

• Jāpiereģistrē līdz 1. 

oktobrim 

 



2014. gads 

• Jauno vides pētnieku forums “Skolēni 

eksperimentē!“  15. martā LU Ķīmijas fakultātē 

• Pieteikumi līdz 3. martam 

• Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!“ 25. 

aprīlī 

• Tēma «Enerģija» 

• Sadarbībā ar SIA Latvenergo Energoefektivitātes 

centru 

• Pieteikumi līdz 28. martam 



Vides izziņas spēļu noformēšana 

• Jāpievieno visi spēles materiāli, ne tikai paraugs!  

• 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  

 



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  

•   

 







Attēlu atsauces 

• Internets 

• www.google.lv  

• https://www.google.lv/search?q=putnu+bal

sis&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-

US:official&client=firefox-

a&gws_rd=cr&ei=TKZCUt0IhubhBI6YgZA

F 

• http://putnidaba.lv/audio/ 



 

 

 

 

Jautājumi? 

 

 


