
LĀSMA MEŽSĒTA

PROJEKTU VADĪTĀJA



• https://www.facebook.com/retv.lv/videos/911965059509797

https://www.facebook.com/retv.lv/videos/911965059509797


KAS IZSAUC KLIMATA PĀRMAIŅAS?

1. Naftas un gāzes izmantošana

2. Mežu izciršana

3. Atkritumi.

4. Spēkstacijas

5. Naftas ieguve.

6. Transports

7. Patēriņa kultūra 

8. Lopkopība

9. Industralizācija

10. Pārzveja





KLIMATA PĀRMAIŅAS

• Janvāris-Septembris 2022, bija 1.15 ± 0.13 °C siltāks kā pirmsindustriālajā
periodā (1850-1900). 

• Pēdējie 8 gadi ir rekordiski 8 siltākie gadi pasaulē. 

• Zemes vēsturē globāla temperatūras paaugstināšanās un pazemināšanās ir notikusi 

vairākkārt un nav bijusi saistīta ar cilvēka darbību.



WWW.NEAPEDZEMESLODI.LV



Esam dibināti 2006.gadā

Atrodamies Brīvības ielā 2D, Jēkabpils



https://www.facebook.com/biedribaVIC
https://www.instagram.com/videsiniccentrs/

https://www.facebook.com/biedribaVIC
https://www.instagram.com/videsiniccentrs/


WWW.VIDESNVO.LV



2013.-2015. GADS 

• Projekta laikā biedrība savā darbībā rūpējās par iedzīvotāju fiziskās veselības 
uzlabošanu, uzlabojot aktīvās atpūtas un sportošanas vidi Jēkabpils 
Mežaparkā – veica nūjošanas takas un orientēšanas takas un orientēšanās 
kartes izveidošanu, veica āra trenažieru uzlabošanu un uzstādīšanu, piesaistīja 
brīvprātīgos vairākās vides sakopšanas talkās.

https://www.youtube.com/watch?v=Ed2z

EjUwy5M

https://www.youtube.com/watch?v=Ed2zEjUwy5M


2020. GADS

• https://www.facebook.com/biedribaVIC/videos/296370874938034

• Kampaņa «Šķiro nevis dedzini!»

https://www.facebook.com/biedribaVIC/videos/296370874938034


2021. GADS



2022. GADS

https://www.facebook.com/biedriba

VIC/posts/pfbid0L8vdd8eWgnJcbJQ

HoCqpyjh9i2h6QECxNmYcY5eEY

nu3ryJyAJWVSeygkGgGiz2cl

https://www.facebook.com/biedribaVIC/posts/pfbid0L8vdd8eWgnJcbJQHoCqpyjh9i2h6QECxNmYcY5eEYnu3ryJyAJWVSeygkGgGiz2cl


KAMPAŅA «JAUNIEŠI PAR KLIMATU» KOPĀ AR VIDES 
INICIATĪVU CENTRS

• 1. Izveidot aplikāciju «Vides iniciatīvu centram», kur Jēkabpils 

pilsētas un novada cilvēki var iesūtīt savas iniciatīvas dzīvesvides

uzlabošanai. 

Nekopēt VIDES SOS



KAMPAŅA «JAUNIEŠI PAR KLIMATU» KOPĀ AR VIDES 
INICIATĪVU CENTRS

• 2. Kampaņas plāns «Uzlādē savu telefonu, kustoties!»

• - Kur uzstādīt?

- Kā reklamēt?

CHRISTOPEIT ECO 2000 
ELIPTISKAIS 
TRENAŽIERIS

Ģeneratora tehnoloģija, kas neatkarīgi ražo elektrību ierīces darbībai, kā arī nodrošina 
uzlādes strāvu. Izmantojot barošanas krātuvi un USB portu, kas atrodas datorā, z. B. 
Var uzlādet viedtālruni vai planšetdatoru. Treniņš ar ECO 2000 tādējādi apvieno videi 
draudzīgu un veselībai draudzīgu mijiedarbību. 

https://www.gpspro.lv/products/lv/663/16380/so

rt/1/filter/0_0_0_0/CHRISTOPEIT-ECO-2000-

eliptiskais-trena%C5%BEieris.html

🎥

https://www.youtube.com/watch?v=5

KXWVIi3aAU&t=2s

https://www.gpspro.lv/products/lv/663/16380/sort/1/filter/0_0_0_0/CHRISTOPEIT-ECO-2000-eliptiskais-trena%C5%BEieris.html
https://www.youtube.com/watch?v=5KXWVIi3aAU&t=2s


KAMPAŅA «JAUNIEŠI PAR KLIMATU» KOPĀ AR VIDES 
INICIATĪVU CENTRS

• 3.  Kampaņas 💡 ideja, kas popularizētu biedrību «Vides 

iniciatīvu centrs» vai Tev tuva klimata pārmaiņu tēma, ko vēlies 

aktualizēt kopā ar biedrību.



LĀSMA MEŽSĒTA

PROJEKTU VADĪTĀJA      

INFO@VIDESNVO.LV
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