
 

10 idejas Zemes stundai iedzīvotājiem 
 

● Pieslēdzies Zemes stundas koncertam! Sapulcini draugus un ģimeni (virtuāli) un pieslēdzieties Zemes stundas 
koncertam tiešraidē 27. martā pulksten 20.30 Pasaules Dabas Fonda Facebook lapā. 

● Organizē pasākumu tiešsaistē! Organizē pasts savu pasākumu Facebook, Twitter, Instagram vai jebkurā citā 
straumēšanas platformā! Šeit atradīsi pāris idejas tiešsaistes pasākumiem. 

● Vakariņas sveču gaismā. Ielūdz draugus uz tiešsaistes bezatkritumu maltītes pagatavošanu un uzbur 
veselīgus un gardus ēdienus, kas satricinās tavas garšas kārpiņas! Nezini, ar ko sākt? Apskati mūsu sarakstu ar 
50 ēdieniem, kas nāks par labu gan planētas, gan tavai veselībai! 

● Noķer brīdi, kad izslēgsies gaismas! Atrodi labu vietu pilsētas panorāmas vērošanai un vēro gaismu 
izslēgšanas brīdi pulksten 8:30 vakarā pēc vietējā laika! Fotografē vai iemūžini video apgaismojuma izmaiņas 
vides objektos. Sūti mums tos uz zemesstunda@pdf.lv. 

● Naksnīgais velobrauciens. Ar velosipēdu dodies vēla vakara piedzīvojumā un izpēti tuvējo apkārtni. Dodies 
izbraucienā zem naksnīgajām debesīm, izbaudi vēso vēja brāzmu un apkārtējo dabu. 

● Paliec mājās! Sarīko galda spēļu vai grāmatu lasīšanas vakaru tiešsaistē! 

● Dabai veltīts filmu vakars. Ieplāno noskatīties dokumentālo filmu par dabu, piemēram, Mūsu planēta (Our 
Planet) sērijas un nodoties dabas apbrīnošanai visā tās krāšņumā! 

● Štābiņš iekštelpās. Lieliska ideja bērniem, taču pat, ja tev bērnu nav, kas teicis, ka esi par vecu šādām 
izpriecām! Uzbūvē cietoksni no spilveniem vai uzslej štābiņu telpās un iekārtojies ērti! 

● Vienas minūtes izaicinājums. Izdomā 60 sekunžu uzdevumus, kuros jāizmanto pārstrādājumi materiāli 
(papīrs, bundžiņas un plastmasas pudeles). Izaicini draugus uz dueli tiešsaistē! 

● Esi aktīvs Zemes stundā! Zemes stundas akcijas laikā 27. martā pulksten 20.30 mēs visos savos sociālajos 
tīklos ievietosim īpašu video, kas noteikti jāredz. Tev tikai jādalās ar to un jāmudina arī citi ar to dalīties!  

 

Jūsu Pasaules Dabas Fonds 

ww.pdf.lv  

https://www.earthhour.org/take-part/organise-an-event#online-event-ideas
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-02/Knorr_Future_50_Report_FINAL_Online.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2nGhEGXFVuwS0G15adnT3vQfNBCqjbJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2nGhEGXFVuwS0G15adnT3vQfNBCqjbJ


 

 

10 idejas Zemes stundai skolotājiem 
 

● Pieslēdzies Zemes stundas koncertam! Sapulcini skolēnus (virtuāli) un pieslēdzieties Zemes stundas 
koncertam tiešraidē 27. martā pulksten 20.30 Pasaules Dabas Fonda Facebook lapā. 

● Ilgtspējīgi ieradumi. Veicini izpratni par ilgstpējīgiem patēriņa ieradumiem. Mudini skolēnus pirms Zemes 
stundas piedalīties izaicinājumos, kas palīdzētu planētai. Iedvesmai ielūkojies mūsu 30 dienu izaicinājuma 
kalendārā. 

● Dokumentālās filmas par dabu demonstrēšana. Noskaties kopā ar skolēniem dokumentālo filmu par dabu 
vai savvaļas dzīvniekiem, piemēram, Mūsu planēta (Our Planet). Ja esi Deivida Atenboro fans un tev ir Netflix 
konts, vari noskatīties viņa filmu "David Attenborough: A Life on Our Planet", kurai līdzi nāk īpašs nodarbību 
plānošanas & filmas demonstrēšanas rokasgrāmata! 

● Ieplāno nodarbību! Ieplāno nodarbību skolēnu izglītošanai par mūsu planētu, izmantojot mūsu rokasgrāmatas 
un materiālus klasēm, kurus var atrast šeit. 

● Vienas minūtes izaicinājums. Izdomā 60 sekunžu uzdevumus, kuros jāizmanto pārstrādājumi materiāli 
(papīrs, bundžiņas un plastmasas pudeles). Izaicini draugus uz dueli tiešsaistē! 

● Pārstrādājamo materiālu spēle. Sadali skolēnus komandās un pārbaudi viņu zināšanas par šķirojamiem 
materiāliem! Šajā ātruma un precizitātes spēlē komandām vienas minūtes laikā būs jāsašķiro pārstrādājamie 
materiāli pareizajās kategorijās. 

● Līdzekļu vākšanas pasākums. Pastāsti skolēniem par bioloģiski daudzveidīgāko vietu Latvijā - Papes dabas 
parku. Dalies ar iespēju atbalstīt savvaļas dzīvniekus Latvijā. 

● Brīvprātīgais darbs. Aicini skolēnus būt aktīviem, iesaistoties Pasaules Dabas Fonda brīvprātīgo kustībā. 

● Iemūžini savus Zemes stundas pasākumus! Ja īsteno kādu no šīm vai citām idejām, iemūžini to un sūti 
mums uz zemesstunda@pdf.lv. 

● Esi aktīvs Zemes stundā! Zemes stundas akcijas laikā 27. martā pulksten 20.30 mēs visos savos sociālajos 
tīklos ievietosim īpašu video, kas noteikti jāredz. Tev tikai jādalās ar to un jāmudina arī citi ar to dalīties! 

 

Jūsu Pasaules Dabas Fonds 

ww.pdf.lv  

 

https://lv-pdf.panda.org/jaunumi/?231450/Mans-30-dienu-izaicinjums
https://www.youtube.com/watch?v=aETNYyrqNYE
https://www.youtube.com/watch?v=aETNYyrqNYE
https://drive.google.com/drive/folders/1ZDgr4UmObNtT_PBJROPlQviTOYUoi50n
https://www.ourplanet.com/en/schools-and-youth/
https://lv-pdf.panda.org/virzieni/biodaudzveidiba/lielie_zaledaji/
https://lv-pdf.panda.org/iesaisties/brivpratigais_darbs/


 

8 idejas Zemes stundai uzņēmumiem un pilsētām 
 

● Pieslēdzies Zemes stundas koncertam! Kopā ar kolēģiem (virtuāli) pieslēdzieties Zemes stundas 
koncertam tiešraidē 27. martā pulksten 20.30 Pasaules Dabas Fonda Facebook lapā. 

● Organizē pasākumu tiešraidē! Organizē savam uzņēmumam Zemes stundas pasākumu Facebook, Twitter, 
Instagram vai jebkurā citā straumēšanas platformā! Šeit atradīsi pāris idejas tiešraides pasākumiem. 

● Ilgtspējīgi piedāvājumi. Piedāvā īpašus ilgtspējīgus risinājumus un akcijas Zemes stundas vakarā! Tev 
pieder restorāns? Radi īpašu ilgtspējīgu ēdienkarti ar augu valsts ēdieniem! Esi veikala īpašnieks? Izliec 
skatlogā videi visdraudzīgākās preces! Tev pieder kafejnīca? Dod atlaides cilvēkiem, kuri ieradušies ar savām 
atkārtoti lietojamām krūzītēm! 

● Noskaties filmu Our Planet: Our Business!  Uzņēmumi var būt ietekmīgs spēks, kas mudina rīkoties 
dabas labā. Uzzini, kāpēc esam pārliecināti, ka šādas pārmaiņas ir iespējamas. Noskaties jauno filmu 
uzņēmumiem “Mūsu planēta: mūsu bizness” ("Our Planet: Our Business") bez maksas YouTube vietnē šeit! 
Filmas iedvesmas avots ir Netflix dokumentālās sērijas "Our Planet". 

● Aicini kolēģus būt aktīviem Zemes stundā! Zemes stundas akcijas laikā 27. martā pulksten 20.30 mēs 
visos savos sociālajos tīklos ievietosim īpašu video, kas noteikti jāredz. Tev tikai jādalās ar to un jāmudina arī 
citi ar to dalīties!  

 
Pilsētām 

● Organizē tiešsaistes pasākumu! Sadarbojies ar pilsoniski aktīviem cilvēkiem pašvaldībā, influenceriem, 
skatuves profesionāļiem vai māksliniekiem un organizē pasākumu tiešsaistē Facebook, Twitter, Instagram vai 
jebkurā citā straumēšanas platformā! Šeit atradīsi pāris idejas savai tiešraidei. 

● Dokumentālo filmu demonstrēšana. Radi iespēju iedzīvotājiem noskatīties dokumentālo filmu par dabu, 
piemēram, Mūsu planēta (Our planet) sērijas. 

● Uzsāc jaunas sadarbības ar vides organizācijām! 

 

Jūsu, Pasaules Dabas Fonds 

ww.pdf.lv  

https://www.earthhour.org/take-part/organise-an-event#online-event-ideas
https://youtu.be/JdWQJq2OkJs
https://www.earthhour.org/take-part/organise-an-event#online-event-ideas
https://www.youtube.com/watch?v=aETNYyrqNYE

