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KĀPĒC RSMT VĒLĀS BŪT ZAĻŠ

• Mēs zinām problēmu saukļus 

• Klimata pārmaiņas, Vides piesārņojums, Elektroenerģijas taupīšana, Atkritumu 

šķirošana.

• Vai mēs reaģējam uz šiem saukļiem? 

• Kā mēs to darām? Ko mēs ietekmējam ar savu rīcību?  

• Vai Mēs zinām, kas ir 

• «Ilgtspēja», «Zaļa izglītība», «Zaļa skola» tehnikums 

• Vai mēs esam daļa no izglītības, atbildības, nākotnes?



KĀPĒC «IZGLĪTĪBA» IR ATSLĒGAS VĀRDS

• ECO - Skolas  Tehnikums

• Dibinātājs: Vides izglītības fonds/Foundation for Environmental Education (FEE)

• Latvija pievienojās 2003. gadā

• Klimata draudzīgas skolas  Tehnikums

• Dibinātājs: Apvienotās Nācijas /United Nations (UN ESD program)

• Ilgtspējīga un efektīva izglītība 

• Klimata pārmaiņu izglītība – Climate Change Education (CCE)

• Ilgtspējīgas attīstības izglītība – Education for sustainable development (ESD)

Tas nav trends, bet nepieciešamība! 



KĀPĒC VEIDOT VIDES INICIATĪVAS GRUPU

• RSMT sadarbības partneris ZAĻĀ JOSTA

• MAZI SOĻI LIELAI IETEKMEI!

• Viens spēj tik, cik viens spēj, bet vairāki kopā – spēj vairāk kā viens

• Koordinēta rīcība – mērķtiecīga rīcība

• Darbs komandā – vienots un kopīgi sasniegts rezultāts

• VIDES INICIATĪVAS GRUPA 

• Kustības iesācēji RSMT un idejas izplatītāji 

• Eco komandu veidotāji

• Rokas un kājas, kas dara



KĀDS IR VIDES INICIATĪVAS GRUPAS MĒRĶIS

• Iesaistīties RSMT zaļākas ikdienas veidošanā

• Iesaistīties RSMT zaļo notikumu plānošanā un īstenošanā 

• Nodoties zaļo komandu veidošanai un kustības nodošanai tālākai attīstībai

• Kopīgi veidot ilgtspējas attīstību RSMT, izglītībā, sabiedrībā, valstī un nākotnē



ESI KUSTĪBAS VEIDOTĀJS!

• PIECELIES UN IESAISTIES!

• Veido pats un aicini citus sev līdzi

• Esi ideju ģenerētājs un dalies ar to

• Plāno aktivitātes kopā un koordinēti 

• Īstenojam mērķtiecīgi veidotas aktivitātes kopā

• Sasniedzam rezultātus un priecājamies par tiem kopā

• Veidojam ZAĻU RSMT un atstājam pozitīvu ietekmi nākotnei



PALDIES!
RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMA

VIDES INICIATĪVAS GRUPA 

RAKSTI: PROJEKTI@RSMT.LV


