
Attachment 2

„Ceļošana faktiski ir tāds redzes treniņš.
No sākuma Tu redzi kā jau redzi – visu, viskautāko.
Ar laiku... Tu sāc  ieraudzīt. Un tas jau ir kas cits.

Tu ieraugi jau kaut ko ieraugāmu, kaut ko nozīmīgu.
Nozīmīgu tieši Tev. 

Tu „paņem” sev, piesavini atmiņā, 
iesavini sevī kaut ko no ceļojumā notikušā.”

/ Imants Ziedonis par ceļošanu /
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PIEDALIES
IZZINOŠAJĀ CEĻOJUMĀ!!

Izzinošā ceļojuma mērķis – sekmēt jauniešos izpratni par videi draudzīgu 
rīcību, pilnveidojot zināšanas, prasmes un attieksmes  vides izglītības jomā, 
risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās,  kas virzītu uz  sasniegumi-
em dzīvesdarbībā, veicinot kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstību izglītībā, 
izmantojot jaunākos tehnoloģiju sasniegumus,  stiprinot un attīstot sadarbību 
starp skolām.

Izzinošais ceļojums – neatņemama inovatīva mācību procesa sastāvdaļa, lai 
nodrošinātu integrētu pieeju izziņas procesā.  Piedaloties tajā, novērosi 
personības attīstībā pozitīvas pārmaiņas.



IEPAZĪSTI
LATVIJU!

PROGRAMMA

1.
Rīga
Apgūsim prasmi īstenot idejas, pieņemt citādo, pielietosim savas svešvalodu 
zināšanas praktiskā darbībā!
Ierašanās Rīgā

2. Rīga

Attīstīsim pētnieciskās prasmes, novērošanas spējas, spējas diskutēt,  meklēt patiesību, 
pilnveidosim prasmi uzstāties!

• Tikšanās ar sadarbības skolu jauniešiem un peda-
gogiem Rīgā,  Alberta ielā 13 – Tālmācības vidus-
skolas “Rīgas Komercskola” telpās.

•          Pedagogiem, jauniešiem un vecākiem izglīto-
jošs seminārs ”Izglītība nākotnes 
cilvēkam”. Diskusija “Klimata pārmaiņu 
samazināšanas iespējas un pielāgošanās 
šobrīd un nākotnē”.

• Iepazīšanās ar Latvijas galvaspilsētas 
Rīgas kultūrvēsturiskajiem objektiem:  
jūgendstila  namiem Alberta ielā,
Melngalvja namu, Doma laukumu, Rīgas 
pili, Latvijas Nacionālo bibliotēku u.c. un 
tās saimniecisko vidi, veicot novērojumus, 
kā saimnieciskā darbība ietekmē kultūrvidi 
un dabas vidi.

DIENA

DIENA
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IZZINOŠĀ CEĻOJUMA 
PROGRAMMA LATVIJĀ



3.

4.
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PROGRAMMA

Rīga
Sekmēsim  prasmi efektīvi izmantot esošos resursus, 
prasmi diskutēt un loģiski pamatot savu domu!
Iepazīsimies ar:
• Latvijas valsts meži saimniecisko darbību, veicot pētī-

jumus un novērojumus, par svarīgāko CO2 piesaistes 
avotu, koksnes produktiem – oglekli uzglabājošajām 
“noliktavām”, mežsaimniecības darbībām, kas veicina 
CO2 piesaisti - meža kopšanu, mērķtiecīgu meža 
atjaunošanu, lauksaimniecības zemju apmežošanu u.c.

Apmeklēsim:
• Laimas šokolādes muzeju, lai veicinātu izpratni par 

saimniecības nozaru ietekmi uz dabas vidi laika peri-
odā, uzzinot par šokolādes pagatavošanas tradīcijām 
kopš 1890. gada.

Rīga – Āraiši – Turaida-Rīga
Attīstīsim radošās spējas, prasmi uztvert dabu un cilvēka 
radīto vidi kā estētisku vērtību, spējas meklēt patiesību, 
iegūto informāciju pielietosim praktiskā darbībā!

Iepazīsimies ar:

• Āraišu ezerpili - pastāvīgi apdzīvoto apmetni, vienīgo 
9.–10. gadsimta nocietināto dzīvesvietas rekonstrukciju 
Eiropā, kas izceļas ar unikāliem arheoloģiskiem
atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģinālā vidē 
un Vidzemei raksturīgo, labi saglabājušos kultūrvēstu-
risko ainavu, kas pozitīvi kontrastē ar mūsdienu urbāno 
vidi.

•   Turaidas muzejrezervātu - jauniešiem iespēja iegūt 
zināšanas par Latvijas vēsturi 14. – 16. gadsimtā 
nepiespiestā, atraktīvā veidā, izspēlējot lomu spēli 
Turaidas pilī un izjūtot vēstures aromātu caur vaska 
smaržu un senu lietu valdzinājumu, tērpjoties vidus-
laiku apģērbā, iejūtoties bruņinieku vai zemnieku 
lomās, uzzinot par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta 
amata funkcijām, apgūstot viduslaiku manieres un 
rakstīšanas iemaņas.

•   Raunas cepli - keramikas darbnīcu, kur iespēja iepazīt  
keramikas trauku un priekšmetu izgatavošanas proce-
su no māla iegūšanas līdz gataviem izstrādājumiem, 
novērojot, kā  dabas vide ietekmējusi iedzīvotāju dzīves 
apstākļus, nodarbošanos pagātnē, šobrīd un varētu 
ietekmēt nākotnē.



PROGRAMMA
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6.
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Rīga -  Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne - Rīga
Attīstīsim spējas meklēt patiesību, veicinot apgūt videi draudzīgu domāšanas veidu!
Iepazīsimies un izzināsim Latvijas ekonomikas attīstības tendences reģionos un to ietekmi 
uz dabas vidi, kā arī dabā notiekošos procesus:
 • Maizes cepšanas tradīcijas – uzņēmumā “Lāči”.
 • Kuldīga - Kurzemes hercogistes galvaspilsētu 17. gs. pirmajā pusē, kuras  lepnums ir 

Ventas rumba - Eiropas platākais dabisks ūdenskritums (240 m), kas saistīts ar
daudziem vēsturiskiem notikumiem un leģendām, vecais un jaunais rātsnams,
hercoga Jēkaba galma aptieka u.c.

• Riežupes dabas parku - garāko  mākslīgo alu labirintu Latvijā (460 m),  dabas
veidotās alas 19.gs. vidū mākslīgi paplašinātas, lai iegūtu sniegbaltas smiltis stikla
ražošanai.

• Alsungā suitu etnogrāfisko mantojumu - mūziku, dejas, rakstus u.c.
• Jūrkalnē - stāvkrastu veidošanos - abrāzijas procesu.

Rīga – Mērsrags – Kolka – Mazirbe - Rīga
Attīstīsim prasmi komunicēt, pilnveidosim spējas rast
optimālus risinājumus   mainīgos apstākļos, sekmējot 
pozitīvu attieksmi pret vidi un prasmi pareizi rīkoties, 
dzīvojot vidē!
Iepazīsim:
•  Nelielos zvejnieku  ciematiņus – Bērzciemu, Mērsragu, 

Kolku u.c. civilizācijas daudz neskartās vietas.
• Senās zivju kūpināšanas tradīcijas.
• Līvu tautas dzīvi un tradicionālos saimniekošanas 

veidus.
• Dosimies pārgājienā gar Baltijas jūras krastu, veicot 

pētījumus un  novērojumus par dabas vidē notiekoša-
jiem procesiem, sakopjot vidi.

Rīga
Novērtēsim savas spējas un tālākā darbībā izmantosim 
gūto pieredzi, atziņas!
Apkoposim un izvērtēsim izzinošajā ceļojumā jauniešu, 
pedagogu gūto pieredzi,  atziņas,  personiskos ieguvu-
mus, daloties ar viedokli, ko  katrs no mums var 
darīt šobrīd un nākotnē, lai ierobežotu  klimata pārmaiņas 
un novērstu nopietnas katastrofas un to ietekmi uz
ekonomiku.

Rīga
Došanās mājup
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