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Izslēdz gaismu Zemes 
stundā! 1

28. martā plkst. 20.30 vienu stundu pavadi 
sveču gaismā, lai simboliski paustu nostāju par 
dabas daudzveidības saglabāšanu un aizvien 
pieaugošām citu vides jautājumu 
aktualitātēm! 

Dodies dabā atbildīgi!2
Acinām būt atbildīgiem pret līdzcilvēkiem un 
dabu! Ņem līdzi arī maisu, velc cimdus un 
pacel atkritumus! Atceries – dabā ejot, ko 
atnesi, to aiznes!

Iedvesmojies, neizejot
no mājas!3
Pagatavo tēju, iekārtojies ērtā 
krēslā un piedzīvo mūsu planētas 
dabisko skaistumu iespaidīgajās 
Netflix dokumentālajās sērĳās Our 
Planet, kas tapušas sadarbībā ar 
WWF un vēsta par klimata 
pārmaiņu sekām. Baudi krāšņus 
dabas skatus arī sērĳās Night On 
Earth un Planet Earth vai iegrimsti 
sen kārotās grāmatas pasaulē.  

Sarīko spēļu turnīru!4
Noslauki putekļus no iecienītākajām galda 
spēlēm vai spēlē tās internetā, piemēram, 
pdf.lv sadaļā “Testi & spēles”. Laiks 
improvizēt – īpaši bērniem patīk izdomāt, 
gatavot vai zīmēt spēles. 

Atbrīvo laimes hormonus! 5
Atskaņo savu iecienītāko podkāstu, 
audiogrāmatu vai plejlisti. Sportam smelies 
idejas internetā, izmēģini tiešsaistē 
piedāvātās sporta nodarbības!

Iestādi augus! 6
Garšaugu audzēšanai uz virtuves palodzes ir 
vairāki ieguvumi – zaļumi ir vienmēr svaigi un 
tie atsvaidzina arī interjeru. Veic pavasara 
darbus piemājas košumaugu dārziņā!

Durbes jūras ērgļu ligzdā 12. martā tika 
novērota pirmā ola, ko šobrīd cītīgi pieskata 
ērgļu pāris Milda un Raimis. Ielūkojies šo reto 
putnu ikdienā dabasdati.lv.

Iegūsti jaunas prasmes – pagatavo kopšanas 
un tīrīšanas līdzekļus, piešķir otru elpu kādam 
priekšmetam! Ziedo nevajadzīgās lietas! 
Iedvesmojies Zero Waste Latvĳa Facebook 
diskusĳās! 

Izmēģini jaunu veģetāru ēdienu no vegus.lv, 
pagatavo gardu maltīti no ēdienu atlikumiem – 
apmeklē zalabriviba.lv sadaļu “Ar cieņu par 
pārtiku”! 

Ceļo un apmeklē muzejus!7
Laiks izmantot virtuālās tūres pasaules poulārāko muzeju ekspozīcĳām un 
izstādēm, kuru labs apkopojums atrodams, piemēram, vietnē 
washingtonpost.com/travel, un iepazīt arī pašmāju kultūras notikumus 
(izstādes, grāmatas, koncertus) galvaspilsētas #Ēkultūra piedāvājumā. 

Vēro pavasara
vēstnešus – putnus!8 Gatavo un sniedz 

priekšmetiem otru elpu! 9 Vakariņo sveču
gaismā! 10


