
 
 
•Zaļai audzināšanas stundai 

 
 Projekts Pēdas piedāvā iespēju pavadīt interesantu, neierastu audzināšanas nodarbību ar 
domām un diskusijām par dabai un videi svarīgām lietiņām, atbildot uz mūsu sagatavotajiem 
jautājumiem un iepazīstoties ar mūsu sagatavoto informāciju. 
 

•Par mums [Projekts Pēdas] 
 

 Mēs dzīvojam šajā laikā un vietā un, globāli skatoties, visi kopā. Var runāt par augstām matērijām un 
filozofēt par pasaules bojāeju. Var nerunāt neko un arī neredzēt neko. Var meklēt un atrast kādu 
atbildīgo un vainīgo. Iespēju ir ļoti daudz, bet realitāte ir tāda, kāda tā ir.  
Latvija ir skaistākā, bet ne lielākā valsts. Rīga nav lielākā pilsēta.  
Kāds pilsētas parks ir pavisam maza teritorija, tomēr tā ir viena daļa no planētas.  
 Mūsu nostāja ir sākt darīt, lai kaut kas pozitīvi mainītos. Droši vien ir mazliet naivi domāt, ka 
jaunieši tā pēkšņi varētu mainīt savu attieksmi pret sevi un apkārtni un sākt skatīties uz savu pagalmu 
vai mežu kā uz mazu sastāvdaļu no kaut kā liela. Tomēr ir iespēja, ka daudzi vismaz ieraudzīs 
alternatīvu un viņos pamazām attīstīsies patiesa dabas mīlestība. Un tāds cilvēks, kas mīl, nenodarīs 
pāri tam, ko mīl. 
 

Un vēl mēs gribam, lai tāda kategorija kā ideālisms, saglabātos. To, protams, nevar panākt ar dažām 
talkām vai dažiem informatīviem bukletiem. Tomēr to var sākt darīt un pakāpeniski kultivēt jaunu 
domāšanas un attieksmes veidu, kurā būtu apvienotas idejas par tīru un veselu cilvēku, tīru apkārtni 
un vidi, zināmu pietāti pret Zemi un visu, ko tā rada, kā arī cilvēka milzīgo atbildību par visu, ko tas 
dara.  
Tāda bija mūsu nostāja, uzsākot šo projektu un iesaistot tajā augstskolu studentus, skolēnus, Latvijas 
olimpiešus, organizācijas, kā arī visus interesentus, kuri būtu ar mieru mūs atbalstīt. 

PROJEKTS PĒDAS ir vides un izglītības projekts, kura galvenais mērķis ir panākt attieksmes 
maiņu pret sevi un savu apkārtni šī vārda visplašākajā nozīmē – savu PLANĒTU. 
 

•Informācija skolēniem un skolotājiem 
 
 Projekts Pēdas, gatavojoties nākamajai sezonai, veic jauniešu aptauju ar mērķi noskaidrot 
viedokli par mums svarīgām lietām. 
Šī aptauja notiek visās Valmieras skolās, tādējādi mēs vēlamies apkopot informāciju par visu 
Valmieras teritoriju. 
 
 Skolēniem, kopīgi diskutējot ar audzinātāju, būs jāatbild uz tālāk sekojošajiem anketas 
jautājumiem. Tālāk šī informācija tiks nodota Projekta Pēdas pārstāvjiem, kuri to apkopos un izmantos 
nākomās sezonas darbības plānošanai. 
Piedaloties šajā akcijā, jūs varat veicināt savas apkārtējās vides sakopšanu un paust savu viedokli par 
šādu darbību nepieciešamību. 
 
 

Info par aktivitātēm: www.pedas.lv vai, rakstot uz e-pastu: valmiera@pedas.lv  

http://www.pedas.lv/
mailto:valmiera@pedas.lv


 
• Anketa 

 

1. Vietas vai teritorijas apraksts (atrašanās vieta, problēmas raksturojums), kurā būtu 
nepieciešams pavasarī veikt sakopšanas talku. 

 
 
 

2. Vai tev norādītajā vietā būtu nepieciešams uzstādīt atkritumu tvertnes? 
 
 
 

3. Vietas apraksts, kur atrodas kāda tev zināma nelegāla atkritumu izgāztuve. 
 
 
 
 

4. Vai tu būtu gatavs/a piedalīties sakopšanas talkā? 
Kāpēc, nē? 

 
Kāpēc, jā? 

 
 

5. Vai tu vēlētos vides izglītības seminārus? 
 

 
 

6. . Vai tu zini, kā jāšķiro atkritumi? 
 

 
 

7.   Vai tu šķiro atkritumus? 
Kāpēc, jā? 

 
Kāpēc, nē? 

 
 
 

8. Vai tu vēlētos iesaistīties Projekts Pēdas darba grupā?[ja, jā! Tad raksti uz e-pastu: 
valmiera@pedas.lv] 

 
Vairāk zaļu domu!!!! 

 
www.pedas.lv, valmiera@pedas.lv      Paldies par atsaucību!!! 
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