
Vides interešu izglītība 
Rīgā

2022. gadā

Ilze Herberga

Rīgas Vides interešu izglītības metodiķe

29 221 675

Ilze.herberga@intereses.lv



Vides un citu programmu interešu izglītības skolotāju kursu programma

“Rīgas parki un to vēsture 
no 1721.gada līdz mūsdienām izglītības procesā”

Programma, 

ievērojot 

ierosinājumus, 

tiks atkārtota 

maijā



Vides un citu programmu interešu izglītības skolotāju kursu programma

“Rīgas parki un to vēsture 
no 1721.gada līdz mūsdienām izglītības procesā”



30. martā, 13. un 20. aprīlī 

no plkst. 17:00 – 20:00 Lektore: Daiga Kalniņa



Vides izziņas konkurss 

“Nāc dārzā ciemoties - 2022!”

Konkursā piedalās Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, 

veidojot 2 – 3 dalībnieku komandu:

 1. - 3. klašu grupa;

 4. - 6. klašu grupa;

 7. - 9. klašu grupa.

 Konkursa tēma  Četri gadalaiki dārzā



Pavasaris dārzā

27. un/vai 28. aprīlis

Konkursa 1. kārtā –

sēs, stādīs, raks, irdinās, atpazīs sadīgušo, 

atbildēs uz erudīcijas jautājumiem un 

iesniegs radošo mājas darbu – dārza dekoru 

“Veltījums Latvijas neatkarībai” 

drīkst veidot no dabas materiāliem, auklām, stieples un līmes 



Vasara dārzā

2. kārta līdz 07. septembrim attālināti

dalībnieki veic pētījumu – izaudzē un novēro 

1.-3. klašu grupa vienu, 

4. – 6. klašu grupa divus, 

7. – 9. klašu grupa par trim 

no minētajiem augiem: 

kartupelis, tomāts, ķiploks, zirnis, puķuzirnis, samtene vai kliņģerīte

un divus radošos darbus: 

Līgo pušķis vai vainags un 

augļu vai dārzeņu salātu pagatavošana.

Pētījumu un pētījuma un radošā darba video prezentāciju iesūta elektroniski 



Rudens dārzā

3. kārta – 26. un/vai 27. septembrī

atpazīs, svērs, mizos, rēķinās, gatavos, degustēs, eksperimentēs 

un iesniegs radošo mājas darbu –

konservētas dārza veltes



Ziema dārzā

4. kārta – 23. un/vai 24. novembrī

izies trasīti siltumnīcā, atpazīs augus ziemā, 

veidos floristikas kompozīciju (Ziemassvētku kompozīcija vai puzuri), 

darbosies sveču, sniega skulptūru vai māla un 

putnu barotavas darināšanas darbnīcā, 

kā arī iesniegs radošo mājas darbu –

dārzā iekaramu Adventa vainagu 

(drīkst veidot no dabas materiāliem, auklām, stieples un līmes).



Vides izziņas konkurss 

“Nāc dārzā ciemoties - 2022!”

Četri gadalaiki dārzā

Konkursa finālā - 2. decembrī 

komandas sagatavo 5 – 7 minūšu prezentāciju – vizītkarti



Vides izziņas konkurss 
“Iepazīsti Latvijas dabu - 5”

Konkurss notiek divās kārtās:

1. kārta - attālināti līdz 05. septembrim;

2. kārta – klātienē Dabas parkā “Piejūra”, Bolderājā

Dalībnieki: 3. – 6. klašu bērni un jaunieši individuāli vai veidojot 2 – 3 dalībnieku komandu

1. kārtā Dalībnieki un Komandas veic pētījumu “Jūras piekraste” 

veikto pētījumu, minot izmantotos pētījuma avotus un 

sagatavoto pētījuma 5 līdz 10 minūšu videoprezentāciju, 

tajā demonstrējot uzskates materiālus, stāstot par pētījuma gaitu utt.

līdz 2022. gada 20. augustam nosūta elektroniski

2. kārtā, 2022. gada 13. septembrī otrajai kārtai izvirzītie Dalībnieki un Komandas

piedalās klātienē izejot dabas taku un veicot dažādus uzdevumus tajā, 

kā arī prezentējot savu darbu klātienē un atbildot uz žūrijas jautājumiem.



Vides izziņas konkurss

“Deviņas zaļās pieturas”

1. kārta – attālināti līdz 15. oktobrim

2.kārta – klātienē 02. novembrī plkst. 16:00

Konkursā piedalās 

7. – 12. klašu jaunieši individuāli vai veidojot 2 – 3 dalībnieku komandu 



Vides izziņas konkurss

“Deviņas zaļās pieturas”
Konkursa dalības nosacījumi:

1. iepazīst izveidojamā pārgājiena maršruta apkārtni;

2. izstrādā 3 – 10 km garu pārgājiena maršrutu;

3. pārgājiena maršrutā iekļauj dažāda veida objektus, piemēram, bioloģiskos, ģeomorfoloģiskos, kultūrvēsturiskos 
u.c.

4. veido 9 pieturu maršruta lapu (konspektīvi uz A4 lapas abām pusēm), kurā minēts:

4.1. takas sākuma un beigu punkts;

4.2. takas nosaukums;

4.3. īss apskates objektu apraksts;

4.4. īsi ieteikumi ceļotājiem (piem., kādiem apaviem jābūt, kas jāņem līdzi utt.)

4.5. QR kods, lai piekļūtu maršruta gpx failam

5. pievieno plašāku 9 pieturu objektu aprakstus un izmantotos informācijas avotus pielikumā

6. ieraksta izstrādāto taku kā qpx failu un iesniedz saiti uz failu vai QR kodu

2. kārtā 2022. gada 02. novembrī 

Dalībnieki vai Komanda prezentē savu taku un atbild uz interesentu un žūrijas jautājumiem.



Dobeles pils muzejs



Marija Tuče
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola

labās prakses pieredzes stāsts

Plašāk:

Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskolas un 
Rīgas 19. vidusskolas tīmekļvietnēs, 

kā arī FaceBook grupā 
«Metodiskie materiāli dabaszinībās»

https://www.r19vs.lv/
https://www.r19vs.lv/
https://www.r19vs.lv/
https://www.r19vs.lv/
https://www.facebook.com/groups/1313527322395104/
https://www.r19vs.lv/


Ekoskolas

Daniels Trukšāns
Vides izglītības fonda

Ekoskolu un Jauno vides reportieru programmas vadītājs
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Paldies par uzmanību!

Saite ierosinājumiem:

https://ej.uz/Darzs2022


