
 
 
Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums "Vides izglītības fonds". Ekoskolu apbalvošanas pasākums tiek īstenots ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 
2022.gadā” (proj.nr. 1-08/4/2022) ietvaros. 

          
 

EKOSKOLU APBALVOŠANAS CEREMONIJA  
 

KLĀTIENĒ UN FACEBOOK TIEŠRAIDĒ  
 

13. septembrī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 

Mūkusalas iela 3, Rīga 
 
 

Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana, audio un tiešraižu ierakstu veikšana. Materiāli var tikt izmantoti pasākuma 
atspoguļošanai un/ vai popularizēšanai. 
Jebkuri fizisko personu dati tiks izmantoti tikai saskaņā ar spēkā esošo fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām un tiks izmantoti 
tikai projekta pasākuma īstenošanas nolūkiem. 
 

Ekoskolu apbalvošanas ceremonija 

 10:00 Reģistrācija  

10:45 Pulcēšanās zālē 

11:00 

Ceremonijas atklāšana un svinīgās uzrunas 

Inese Liepiņa – Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas 
darba nodaļas vecākā referente 

Gatis Zamurs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais 
sekretārs 

Daniels Trukšāns -   Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā 

11:25 

Latvijas Ekoskolas sertifikāta apbalvojuma pasniegšana 

Improvizācijas teātra “Spiediens” etīde par tēmu “Klimata pārmaiņas” 

Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Zaļo karogu  

Improvizācijas teātra “Spiediens” etīde par tēmu “Vides piesārņojums”  

Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Zaļo karogu 

12:05 Starpbrīdis 

12:40 
Svinīga uzruna 

Baiba Moļņika – UNESCO LNK ģenerālsekretāre 
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12:45 
Pasaules lielākās mācību stundas atklāšana 
 
Baiba Moļņika, UNESCO LNK 

12:50 

Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Zaļo karogu 

Improvizācijas teātra “Spiediens” etīde par tēmu “Bioloģiskās daudzveidības izzušana” 

Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Zaļo karogu 

Improvizācijas teātra “Spiediens” etīde 

Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Zaļo karogu 

13:35 Viktorīna par vides jautājumiem 

13:40 Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Zaļo karogu ar Vēstnieka statusu 

13:45 

Ekoskolu programmas aktualitātes 

Ekoskolu Rīcības dienu tematiskais ietvars un vēstījums 

Programmas Jaunie vieds reportieri starptautisko uzvarētāju sveikšana 
 
Daniels Trukšāns, Vides izglītības fonds 

14:00 Ekoskolu dziesma 

14:05 – 

14:30 
Noslēguma video akcija un kopbilde 

 


