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Ekoloģiskā teātra izrāde-

karuselis 

Sadarbībā ar P/A Kuldīgas kultūras centrs 

izveidota ekoloģiskā teātra izrāde-karuselis, 

kura ietver emocionālu vēstījumu, pievēršot 

sabiedrības uzmanību videi un dabai kā 

nozīmīgam resursam, pret kuru jāizturas 

saudzīgi. Izrādes galvenie varoņi - bite stāsta 

par gaisa piesārņojumu un to, kāpēc viņai grūti 

elpot, sienāzis par pļavu ekosistēmām, bet 

skudra par meža lomu pasaules kārtībā. Izrāde 

veidota kā process 2-4 stundu garumā, tās 

montāža un demontāža veicama stundas laikā, tā 

ir mobila un viegli pārvietojama 

Izveidota ekoloģiskā teātra 

izrāde-karuselis, kura pieejama 

pasākumu rīkotājiem Latvijā. 

 

Kontakti: Inta Burnevica,  

e-pasts: inta@kulturascentrs.lv 

 

   
 

Radošs pikniks visai 

ģimenei „3E jeb EKO, 

EHO, ETNO” Saldū  

Sarīkota vides izziņas akcija Saldū Zinību 

dienas ietvaros, kuras norises laikā vairāk kā 

100 apmeklētāji uzzinājuši, ka dabas resursi ir 

ierobežoti un sabiedrībai ir jāatrod veids, kā tos 

izmantot ilgtspējīgi 

 

Sarīkota 1 vides akcija; 

noorganizētas 6 izziņas darbnīcas; 

100 dalībnieki apguvuši jaunas 

zināšanas un prasmes vides jomā 

 

      
 

Radošs pikniks visai 

ģimenei „3E jeb EKO, 

EHO, ETNO” Alsungā 

Sarīkota vides izziņas akcija Alsungā Miķeļa 

svētku ietvaros, kuras norises laikā vairāk kā 

100 apmeklētāji uzzinājuši, ka dabas resursi ir 

ierobežoti un sabiedrībai ir jāatrod veids, kā tos 

izmantot ilgtspējīgi 

 

Sarīkota 1 vides akcija; 

noorganizētas 6 izziņas darbnīcas; 

100 dalībnieki apguvuši jaunas 

zināšanas un prasmes vides jomā 



 

      
 

Radošs pikniks visai 

ģimenei „3E jeb EKO, 

EHO, ETNO” Kuldīgā 

 
 

Sarīkota vides izziņas akcija Kuldīgā Hercoga 

Jēkaba tirgus ietvaros, kuras norises laikā vairāk 

kā 500 apmeklētāji uzzinājuši, ka dabas resursi 

ir ierobežoti un sabiedrībai ir jāatrod veids, kā 

tos izmantot ilgtspējīgi 

 

Sarīkota 1 vides akcija; 

noorganizētas 3 vides izziņas 

darbnīcas un 3 radošās darbnīcas; 

nodrošinātas 3 programmas 

Aktīva atpūta dabā; nodrošināta 

ekoloģiskā teātra izrāde; 

nodrošinātas 2 veselīga uztura 

meistarklases; sarīkotas 3 tautas 

mūzikas instrumentu 

meistarklases 
 

            
 

 


