
EKOSKOLU PROGRAMMAS AKTUALITĀTES
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Ekoskolas programmas izaugsme Latvijā

Zaļais karogs Diploms
Kopā



Ekoskolu programmas attīstība/ atbalsta sistēma skolām 

= 
Institucionālā/korporatīvā partnerība (50%),projekti (40%),…(10%)? 

Ekoskolu programmas finansiālās 
kapacitātes stiprināšana



Ārvalstu 
pieredzeCountry

Amount schools pay 
annually to participate 

(EUR)

Australia 70
Brazil 550

Bulgaria 15
Croatia 530

Czech Republic 70
Denmark 400

Dominican Republic 500
Finland 275

Germany 55
Iceland 400
India 266
Italy 540

Lithuania 145
Malta 15

Netherlands 2500
Norway 190
Portugal 70

Puerto Rico 134,04
Romania 90
Russia 25
Serbia 100

Slovakia 50
Slovenia 350

South Africa 53,25
Turkey 50
Uganda 5

International Schools 300



Ekoskolu programma sniedz:

 • iespēju padarīt vides jautājumus par daļu no skolas un tās pārstāvju 
ikdienas dzīves,
• iespēju izpētīt un uzlabot skolas un tuvākās apkārtnes vides 
stāvokli,
• iespēju veikt reālai dzīvei atbilstošus uzdevumus un palīdzēt attīstīt 
jauniešu prasmi risināt problēmas, pieņemt lēmumus, izvirzīt mērķus 
un strādāt komandā,
• materiālus un idejas projektiem un pasākumiem,
• iespēju padarīt mācību procesu interesantāku, rīcīborientētu jeb 
mācīties darot, mainot, uzlabojot, 
• iespēju ņemt dalību semināros, apmācībās, forumos,
• piedalīties nacionālā un starptautiskā mēroga konkursos, projektos, 
akcijās, kampaņās,
• saikni ar citām Ekoskolām Latvijā un pasaulē,
• prestižu Zaļā karoga balvu,
• iespēju celt skolas popularitāti un būt par labu piemēru, 
iedvesmotāju apkārtējiem,
• ietaupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus...



Ekoskolu programmas pilnvērtīga realizēšana ir atkarīga 
no pieejama finansējuma, kas saistās:

• gan ar programmas administrēšanu, koordinēšanu, 
kvalitātes kontroles nodrošināšanu, konsultēšanu, 
kompetentu ekspertu, cilvēkresursu piesaisti, 

• gan ar dažādu skolu atbalsta aktivitāšu iespēju 
nodrošināšanu – izglītojošu, pieredzes apmaiņu 
veicinošu pasākumu organizēšanu, metodoloģisko 
materiālu izstrādi, skolu un sabiedrību iesaistošu 
kampaņu, akciju, motivējošo konkursu u.tml. aktivitāšu 
organizēšanu. 



Mācību 
materiāli

Aktuālākā vides izglītības 
informācija latviešu valodā 



Apmācības
Semināri, konsultācijas un 
apmācības sadarbībā ar 
zinātniekiem, NVO un 
pazīstamākajiem vides 

aizstāvjiem



Ekoskolu 
forumi

Kopīga izglītošanās un 
pieredzes apmaiņa 

dalībniekiem no visas 
Latvijas



Konkursi
Latvijas un starptautiska mēroga

Kopīgas akcijas
Rīcības dienas, sadarbība reģionos

Starptautiski projekti
Pārtika, bioloģiskā daudzveidība, 

starptautiskais ekoskolu tīkls



Kāds ir plāns?
 



Dalībmaksas apjoms gadā:
• 50 EUR (<100 skolēniem)
• 70 EUR (>100 skolēniem)

 • Pašvaldība, skola …
• Sākot ar 3. gadu programmā
 

Dalībmaksu sedz:

Kad?
• Janvāris/ Februāris
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