
EKOSKOLU RĪCĪBAS 

DIENAS 2021



Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa

• Apmācības brīvprātīgajiem jauniešu mentoriem un 

Jauno vides līderu skola Ekoskolu jauniešiem (22.-24. 

okt.),

• Akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” sadarbībā ar 

UNESCO LNK (20.09 - 31.10) 

https://www.facebook.com/PasaulesStunda/ ,

• Ekoskolu Rīcības dienas (15.11- 28.11),

• ERD konkurss un jauniešu, izglītības iestāžu un lēmumu 

pieņēmēju diskusija (decembris)

https://www.facebook.com/PasaulesStunda/


Ekoskolu Rīcības dienas





• Jāpapildina saukli ar 

rīcību/ām, ko vēlētos sākt…

• Apņemšanās, kas palīdz 

aktualizēt un risināt 

steidzamākās globālas vides 

problēmas, virzīties uz ANO 

mērķiem

Ekoskolu Rīcības dienas



Ekoskolu Rīcības dienas

Ieteicamie tematiskie virzieni ir ANO vides mērķi:

Info mērķiem un ieteicamiem tematiskiem virzieniem, idejas 

rīcībām var atrast:

• ej.uz/iam-izglitiba,

• ej.uz/iam-komikss

https://ej.uz/iam-izglitiba
https://ej.uz/iam-komikss


Rīcības dienu plānošanas un 

īstenošanas soļi: 

1. Problēmas izpēte un izvēle – izpētiet un izvēlēties 

aktualizējamo tēmu

2. Risinājumu apzināšana - 1) sava labā prakse vai 2) jauns 

risinājums/rīcība.

✓ Papildiniet saukli “Īstais brīdis sākt…" ar to rīcību/ām, ko jūs 

vēlētos sākt īstenot, veicināt savā ikdienā, ģimenē, skolā, 

kopienā.

3. Aktivitāšu sagatavošana, īstenošana un izziņošana -

izdomājiet aktivitātes, veidus, kā izglītosiet par izvēlēto tēmu un 

pastāstīsiet par saviem sasniegumiem, labo praksi vai jauno 

apņemšanos 

4. Izaicinājums vietējai kopienai - aiciniet sākt savu vai 

pievienoties jūsu rīcībai.

5. Izaicinājums sabiedrībai - veidojiet foto, video atskatus un 

piedalāties ERD konkursā



Vides problēmu un risinājumu 

piemēri



Vides piesārņojums – gaisa, zemes, ūdens…

Vides piesārņojums - jebkādas vielas (cietvielas, šķidruma vai

gāzes) vai enerģijas formas (piemēram, siltuma, skaņas,

gaismas vai radioaktivitātes) kaitējums videi, apdraudot tajā esošo

organismu veselību un dzīvību.



Vides piesārņojums – gaisa, zemes, ūdens…

• Piesārņojums ar vielām:

+ pelni

+dūņas, 

+dzīvnieku fermu atkritumi 

+minerālu ieguves tukšie 

ieži

Sadzīves atkritumi Naftas produkti, 

lauksaimniecības ķīmija 

(pesticīdi), sadzīves 

ķīmija, skābes, sārmi, 

smagie metāli, u.c.

Cietvielas Šķidrumi Gāzes

*Putekļi – cietvielas vai šķidrumi



Vides piesārņojums – gaisa, zemes, ūdens…

Piesārņojums ar enerģijas formām (piemēram, siltuma, skaņas,

gaismas vai radioaktivitātes)

Siltums Skaņa

Gaisma

Termoelektrostaciju, 

rūpniecības notekūdeņi
Satiksmes, 

būvniecības, izklaides 

u.c. radītie trokšņi

Nekvalitatīva mākslīgā 

nakts apgaismojuma 

radīta gaisma, kas krīt 

vietās, kur ir nevēlama. 



Risinājumi 



Risinājumi 
Izvēlēties un popularizēt videi draudzīgas alternatīvas jeb neradīt piesārņojuma 

avotus: 

• videi draudzīgas lauksaimniecības prakse (bioloģiskā lauksaimniecības 

popularizēšana, savas pārtikas audzēšana, neizmantojot pesticīdus, 

minerālmēslus u.tml.),

• notekūdeņu attīrīšana, nepiesārņošana, piem., izmantojot sadzīves ķīmiju ar 

ekomarķējumu.

• videi draudzīga transporta popularizēšana, izmantošana, 

• atbildīga atkritumu apsaimniekošana –neradīšana, samazināšana, pārstrāde 

utt. 

• Atteikšanās no vienreizlietojamās plastmasas (plastmasas maisiņi, pudeles, 

salmiņi, trauki u.c.) 

• Augsnes attīrīšana, piem, izmantojot augus, kas izturīgi pret 

piesārņojumu.(Piem., saulespuķes, kukurūza, rapsis.)

• Atbildīgs papīra patēriņš 

• Ekotūrisma atbalstīšana, popularizēšana

• Videi draudzīgi svētku organizēšana, piem., izvēloties videi draudzīgus 

dekorējumus.



2.

Jāatceras - lai veicinātu 

efektīvu resursu patēriņu ar 

šķirošanu vien nepietiks! 

Pirmkārt, jādomā, kā neradīt un 

samazināt atkritumus, izmantot 

lietas atkārtoti, remontēt, 

atjaunot utt.



Noderīgi resursi

• Materiāli par aprites ekonomiku kā atkritumu problemātikas risinājumu - ej.uz/ae-

materiali Papildus materiāli, kas palīdzēs saprast, kā efektīvāk izmantot resursus 

https://atkritumiekoskolam.wordpress.com/macibu-temas/

• Dažādi izglītojoši resursi un padomi par ikdienā lietotām ķīmiskām vielām, kas var 

nopietni kaitēt veselībai un dabai. https://padomapirmsperc.lv/produkti/bistamas-

vielas/lasi-un-skaties/

• Informācija par bioloģisko lauksaimniecību https://biologiski.lv/

• Materiāls par pārtikas atkritumiem http://ekodizains.org/projekti/samazini-partikas-

atkritumus-sava-skola/

• Dažādi padomi ,piem., par atbildīgu papīra patēriņu (5. lpp), transportu, pārtiku iestādē 

utt. http://www.homoecos.lv/wp-

content/uploads/2017/10/Zalo_darbariku_kaste_homoecos.pdf , 

http://www.pdf.lv/uploads/dokumenti/PDF_GreenOffice_Bookle.pdf

• Iepriekšējo Rīcības dienu idejas saistībā ar vienreizlietojamo plastmasu 

https://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/dokumenti/preses_reliz

es/ekoskolu-r-c-bas-dienas-2018.pdf

• Videi draudzīgi svētki https://atkritumiekoskolam.wordpress.com/2019/10/14/ko-

izmantot-balonu-vai-gaisa-laternu-vieta/

• Vērtīga informācija par Ekomarķējumu https://ekomarkejums.lv/

https://ej.uz/ae-materiali
https://atkritumiekoskolam.wordpress.com/macibu-temas/
https://padomapirmsperc.lv/produkti/bistamas-vielas/lasi-un-skaties/
https://biologiski.lv/
http://ekodizains.org/projekti/samazini-partikas-atkritumus-sava-skola/
http://www.homoecos.lv/wp-content/uploads/2017/10/Zalo_darbariku_kaste_homoecos.pdf
http://www.pdf.lv/uploads/dokumenti/PDF_GreenOffice_Bookle.pdf
https://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/dokumenti/preses_relizes/ekoskolu-r-c-bas-dienas-2018.pdf
https://atkritumiekoskolam.wordpress.com/2019/10/14/ko-izmantot-balonu-vai-gaisa-laternu-vieta/
https://ekomarkejums.lv/


Vides problēmu un risinājumu 

piemēri



Klimata pārmaiņas

Gan Latvijā, gan pasaulē teju visu ietekmi uz 

klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas:

• Enerģija (mūsu elektrība un siltums 

ziemā)  

• Transports (pārsvarā mūsu automašīnas, 

arī lidmašīnas)

• Lauksaimniecība/Pārtika (pārtikas 

ražošana, lopkopība)



Klimata pārmaiņas



Klimata pārmaiņas



Ko darīt?



Ko darīt?



Ko darīt? (resursi)

Enerģijas jomā – Latvijā svarīgi samazināt siltuma zudumus apkures sezonā, bet 

jebkura elektrības taupīšana palīdz. Vairāk padomus skat infografikā–

https://ekoskoluenergija.wordpress.com/about/

Elektrum energoefektivitātes padomus skat. 

https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/energoefektivitate/

Transporta jomā – mazāk automašīnu, vairāk iešanas ar kājām un braukšanas ar 

velosipēdu. Vairāk – https://transportsekoskolam.wordpress.com/transports-un-

videinfografika/

Metodiskais materiāls ar aktivitāšu idejām: 

http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materi-ls-transports.pdf (45.-

48. lpp, 65. lpp. , ) 

Pārtikas jomā – svarīgākais mazāk pārtikas izmest atkritumos. Tāpat ļoti lielu 

ietekmi rada dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru daudzumu mūsu uzturā esam ļoti 

palielinājuši pēdējos gados – tādēļ gan ārsti, gan vides zinātnieki iesaka to 

samazināt. 

Vairāk – https://partikaekoskolam.wordpress.com/partiku-aun-videinfografika/

Ieskaties arī mūsu apkopotajos materiālos par klimata pārmaiņām –

ej.uz/ekoklimats

https://ekoskoluenergija.wordpress.com/about/
https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/energoefektivitate/
https://transportsekoskolam.wordpress.com/transports-un-videinfografika/
http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materi-ls-transports.pdf
https://partikaekoskolam.wordpress.com/partiku-aun-videinfografika/
https://ej.uz/ekoklimats


Vides problēmu un risinājumu 

piemēri



• Bioloģiskā daudzveidība -

visu dzīvo būtņu – augu, 

dzīvnieku, sēņu, 

mikroorganismu –

daudzveidība, to gēnu un 

ekosistēmu («mājas») 

daudzveidība.



Bioloģiskās daudzveidības 

samazināšanās



Kāpēc bioloģiskā daudzveidība ir 

svarīga mums?

• Tīrs gaiss un prognozējams klimats 

• Tīrs ūdens 

• Pārtika

• Medicīna 

• Lūpukrāsa, ziepes, šokolādes cepumi un T-

krekli

• Būvniecības materiāli un izejvielas 

• Atpūta un iedvesma

• Mazāka katastrofu ietekme 



Galvenie iemesli un risinājumi



Galvenie iemesli un risinājumi



Galvenie iemesli un risinājumi



Galvenie iemesli un risinājumi



Galvenie iemesli un risinājumi



Galvenie iemesli un risinājumi



Galvenie iemesli un risinājumi



Galvenie iemesli un risinājumi



Resursi

• Skat. vairāk info http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materi-ls-

biolo-isk-daudzveid-ba.pdf

• Infografika: https://biodaudzveidibaekoskolam.wordpress.com/biologiska-

daudzveidiba-un-videinfografika/

• Vērtīgi padomi darbiem dabas labā pirmsskolām un skolām (Skat. 20.-25.lpp) 

http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolu-dabas-izgl-t-bas-materi-ls-

pirmsskol-m.pdf

• Baltijas jūra, esošās problēmas, risinājumi https://lv-

pdf.panda.org/virzieni/baltijas_jura/eitrofikacija/ , http://www.videsvestis.lv/kas-

nogalina-baltijas-juru/

• Baltijas jūras eitrofikācijas kalkulators, savas ietekmes aprēķināšanai 

http://www.pdf.lv/jura/lv/

• Mikroplastmasa (izcelsme, risinājumi) https://www.lhei.lv/lv/10-ikdienas-

izstr%C4%81d%C4%81jumi,-kas-vidi-pies%C4%81r%C5%86o-ar-

mikroplastmasu, https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-

economy/20181116STO19217/mikroplastmasa-izcelsmes-avoti-ietekme-un-risinajumi

• Pārzveja, piezveja u.c. jūras iemītniekus ietekmējošas problēmas 

https://www.dzivniekubriviba.lv/raksti/parzveja-piezveja-un-spoku-tikli-ko-

okeaniem-nodara-industriala-zvejnieciba

http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materi-ls-biolo-isk-daudzveid-ba.pdf
https://biodaudzveidibaekoskolam.wordpress.com/biologiska-daudzveidiba-un-videinfografika/
http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolu-dabas-izgl-t-bas-materi-ls-pirmsskol-m.pdf
https://lv-pdf.panda.org/virzieni/baltijas_jura/eitrofikacija/
http://www.videsvestis.lv/kas-nogalina-baltijas-juru/
http://www.pdf.lv/jura/lv/
https://www.lhei.lv/lv/10-ikdienas-izstr%C4%81d%C4%81jumi,-kas-vidi-pies%C4%81r%C5%86o-ar-mikroplastmasu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy/20181116STO19217/mikroplastmasa-izcelsmes-avoti-ietekme-un-risinajumi
https://www.dzivniekubriviba.lv/raksti/parzveja-piezveja-un-spoku-tikli-ko-okeaniem-nodara-industriala-zvejnieciba


Izglītojošu aktivitāšu piemēri

Avots: ej.uz/iam-izglitiba

https://ej.uz/iam-izglitiba


Izglītojošu aktivitāšu piemēri

Avots: ej.uz/iam-izglitiba

https://ej.uz/iam-izglitiba


Izglītojošu aktivitāšu piemēri

Avots: ej.uz/iam-izglitiba

https://ej.uz/iam-izglitiba


Izglītojošu aktivitāšu piemēri

Avots: ej.uz/iam-izglitiba

https://ej.uz/iam-izglitiba


Izaicinājuma saņēmēji

Izaicinājums vietējai kopienai

- atcerēties izaiciniet pārējos

(piem., pašvaldības pārstāvjus,

citas izglītības iestādes,

ģimenes, vietējos iedzīvotājus)

izmēģināt rīcības, ko īstenojat

savā ikdienā vai apņematies

uzsākt. Aiciniet sākt savu vai

pievienoties jūsu rīcībai.



Ekoskolu Rīcības dienas

• Vairāk informācijas: ej.uz/erd21 

• Aktivitāšu reģistrācija līdz 5.11: 

ej.uz/erd21-registracija

ej.uz/erd21
https://ej.uz/erd21-registracija



