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Vides izglītības fonds

Mērķis - veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības

palīdzību

Starptautiska organizācija 77 valstīs



Vides izglītības fonds

Ekoaugstskolas



Ekoskolu programma

• Lielākais starptautiskais skolotāju un skolēnu sadarbības tīkls 

• Veicina vides izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai 

• Palīdz izveidot jebkuras ar izglītību saistītas iestādes vides procesu 

un satura pārvaldības sistēmu



Soli pa solim



Ekoskolu animācija
par 7 soļiem

ej.uz/ekoskolu-animacija

https://ej.uz/ekoskolu-animacija


Mūsu atbalsts

Labās prakses 

piemēri

Ekoskolu datubāze -

lielākais vides izglītības 

ideju resurss Latvijā 



Mūsu atbalsts

Mācību

materiāli

Aktuālākā vides izglītības

informācija latviešu valodā



Mūsu atbalsts

Apmācības

Semināri, kursi,

konsultācijas un 

apmācības sadarbībā ar

zinātniekiem, NVO un 

pazīstamākajiem vides 

aizstāvjiem



Mūsu atbalsts

Ekoskolu 

forumi

Kopīga izglītošanās un 

pieredzes apmaiņa 

dalībniekiem no visas 

Latvijas



Ekoskolu forumi

Iespēja izglītot un motivēt savu

Ekopadomes komandu

Mūsu atbalsts



Iespējas

Konkursi

Latvijas un starptautiska mēroga

Kopīgas akcijas

Rīcības dienas, sadarbība reģionos

Starptautiski projekti

Pārtika, bioloģiskā daudzveidība,

klimats, aprites ekonomika,

starptautiskais Ekoskolu tīkls



www.ekoskolas.lv



ekoskolas.lv/lv/projekti/starptautiskas-

vides-dienas



Visa informācija par vides dienām martā un vizuālie materiāli 

pieejami: ekoskolas.lv/lv/jaunumi 

Vides dienas martā



Jaunumi un preses relīzes – Vides Izglītības fonda mājas

lapā - videsfonds.lv un ekoskolas.lv

Komunikācija

Sociālie portāli

• Facebook - Vides izglītības fonds

• Twitter - @videsfonds

• Instagram - @fee_Latvia

• TikTok - @fee_latvia



Laipni aicināti Ekoskolu saimē!



Interešu izglītības programmas 
piemērs



Atbalsta:



Kas ir JVR ?

• Starptautiska vides izglītības un vides 

žurnālistikas programma jauniešiem 

vecumā no 11 – 25 g.

• Globāls jauniešu tīkls, kam rūp vides 

problēmas

Pamatinformācija: ej.uz/jvr-info

https://ej.uz/jvr-info


Kādēļ ir vērts piedalīties?

• attīstīt izpratni par vides aizsardzības jautājumiem,

• attīstīt pētnieciskās žurnālistikas, sadarbības, līdzdalības, 

radošuma, kritiskās domāšanas, līderisma u.c. prasmes, 

piedalīties JVR misijās, pasākumos, konkursā un gūt 

nacionāla un starptautiska mēroga atzinību,

• iepazīt Jaunos vides reportierus Latvijā un visā pasaulē.

JVR programma sniedz iespēju:



Jaunie vides reportieru konkurss

Latvijas JVR darbi: ej.uz/jvr2021

• 35 valstis

• 454 000 skolēnu piedalījās

• 19 000 JVR darbi tapa

1. vieta starptautiskā JVR 

konkursā rakstu kategorijā 

(11 -14 gadi) - Darja

Skripkina, Rīgas Rīnūžu

vidusskola





Apmācības



Apmācības

Reģistrācijas anketa: 

ej.uz/jvr-marts

https://ej.uz/jvr-marts?fbclid=IwAR0PWfJjL68TMcHgHFfSSka0NjWOL6grMDG1GGHbYjwepiWt-NorZxDYoBo


Jauno Vides reportieru konkurss

• Konkursā var iesūtīt izveidotos darbus, kas atbilst konkursa

kritērijiem;

• Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti,

foto un video) un trīs vecuma kategorijās (11-14, 15-18, 19-

25),

• Var iesniegt vairāk par vienu darbu konkursam,

• Dalībnieki var pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli.

Vairāk info, 

konkursa kritēriji:

ej.uz/jvr-info

https://ej.uz/jvr-info


Konkursa darbu iesniegšana

• Konkursa darbi nacionālajam konkursam jāiesniedz, 

nosūtot uz e-pastu jvr@videsfonds.lv ar norādi “JVR 

konkursam” līdz 2021. gada 31. martam

• Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskam 

konkursam.

• Visi konkursa dalībnieki tiks aicināti arī uz kopīgo JVR 

salidojumu, lai jautri pavadītu laiku un nosvinētu paveikto.

Ja ir jautājumi, raksti  uz jvr@videsfonds.lv

Vairāk info par starptautisko konkursu var 

atrast šeit www.yre.global

mailto:jvr@zemesdraugi.lv
https://www.yre.global/categories


Reģistrācijas anketa

ej.uz/jvr-registracija-21

Pievienojies JVR!

ej.uz/jvr-registracija-21



