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Videomateriālu bāze vidusskolas ģeogrāfijai 

Autore: Linda Reinholde 

*atzīmēti video, kas atbilst vai ir ļoti tuvu laba mācību video kritērijiem. 

Nr. Video nosaukums Video links 

Video 

garums 

un 

valoda 

Mācību 

programmas 

apakštēma 

Video raksturojums Izmantošanas iespējas 

Globālie demogrāfiskie un migrācijas procesi 

1. * Regions of the 

World - Continents 

https://youtu.be/3

71AiD1FG10  

2:48, 

angļu 

Telpiskās struktūras Video par pasaules reģionu iedalījumu. 

Video veidots kā karte, uz kuras 

attēloti reģioni. 

Stundas aktualizācijas daļā skolēni 

uzraksta pēc kādām pazīmēm pasauli 

varētu sadalīt reģionos. Salīdzina video 

redzēto reģionu dalījumu ar ANO 

veidotu pasaules dalījumu. Kontūrkartē 

iekrāso pasaules reģionus. 

2. * Forms of 

Government | 

World101 

https://youtu.be/L

BFXD06fudM  

5:20, 

angļu 

Telpiskās struktūras Video par valdīšanas formām, 

raksturojot katru. Video ir ilustrēts. 

Klasificē valstis pēc valdīšanas formas. 

Spriež pēc kādām pazīmēm vēl var 

klasificēt valstis, izvēlas vienu un 

sagrupē tās. 

3.  Richest and Poorest 

Countries in the 

World – GDP per 

capita History and 

Projection (1985-

2025) 

https://youtu.be/h

KPVhTolLJM  

8:00, 

angļu 

Telpiskās struktūras Video par bagātajām un 

nabadzīgākajām valstīm pēc IKP laika 

posmā no 1985.-2025. gadam. Video 

kā stabiņveida diagramma, kura 

mainās, mainoties gadiem. 

Atliek kartē 14 bagātākās un 14 

nabadzīgākās valstis pēc IKP un secina, 

kuros pasaules reģionos koncentrētas 

valstis ar augstu IKP, bet kurās ar zemu.  

4.  Human 

Development 

Index: Quantifying 

Quality of Life – 

Development 

Economics Series 

https://youtu.be/I

ElJbtTYtuM  

4:45, 

angļu 

Telpiskās struktūras Video izskaidro, kas ir tautas attīstības 

indekss, no kā tas sastāv. Video ir 

ilustrēts, izceļot svarīgāko informāciju. 

Izskaidro jēdzienu tautas attīstības 

indekss un spriež, kāpēc tautas attīstības 

indekss ir labāks rādītājs valstu 

tipoloģijas veidošanai salīdzinājumā ar 

citiem rādītājiem, piemēram, IKP. 

https://youtu.be/371AiD1FG10
https://youtu.be/371AiD1FG10
https://youtu.be/LBFXD06fudM
https://youtu.be/LBFXD06fudM
https://youtu.be/hKPVhTolLJM
https://youtu.be/hKPVhTolLJM
https://youtu.be/IElJbtTYtuM
https://youtu.be/IElJbtTYtuM
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5.  The Best Countries 

to Live in Base on 

the Human 

Development Index 

(HDI) 

https://youtu.be/v

de4DXiDC48  

3:06, 

angļu 

Telpiskās struktūras Video par valstu tautas attīstības 

indeksiem, parādot 20 valstis ar 

augstāko TAI laika posmā no 1990.-

2019. gadam un 2019. gada visu valstu 

TAI, sākot ar augstākajiem līdz pat 

pašiem zemākajiem. Video kā 

stabiņveida diagramma, kura mainās, 

mainoties gadiem. 

Atliek kartē 15 valstis ar augstāko un 

zemāko TAI. Diskutē, kāpēc 

konkrētajām valstīm ir tādi TAI indeksi, 

kādi varētu būt iemesli. 

6.  Human Population 

Through Time 

https://youtu.be/P

UwmA3Q0_OE  

6:24, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par iedzīvotāja skaita izmaiņām 

pasaulē, raksturojot vēsturisko 

attīstību. Video veidota kā karte, uz 

kuras attēlots iedzīvotāju izvietojums 

un diagramma ar iedzīvotāju skaitu, 

mainoties gadiem. 

Nosaka demogrāfisko sprādzienu 

posmus civilizācijas vēsturē. Spriež par 

demogrāfisko sprādzienu cēloņiem. 

7.  Overpopulation – 

The Human 

Explosion 

Explained 

https://youtu.be/Q

sBT5EQt348  

6:39, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par iedzīvotāju skaita izmaiņām 

pasaulē, raksturojot demogrāfiskos 

sprādzienus un nākotnes prognozes. 

Video ir ilustrēts. 

Nosaka demogrāfisko sprādzienu 

posmus civilizācijas vēsturē. Spriež par 

demogrāfisko sprādzienu cēloņiem. 

8.  The World’s Most 

Densely Populated 

Countries 1950 to 

2100 

https://youtu.be/1

LwWqI98LXA  

5:41, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par visblīvāk apdzīvotām 

valstīm laika posmā no 1950. gada līdz 

2100. gadam. Video kā diagramma, 

kura mainās, mainoties gadiem. 

Atliek kartē 10 visblīvāk apdzīvotās 

valstis 2021. gadā un sameklē iemeslus, 

kāpēc šajās valstīs ir liela apdzīvotība. 

9. * Mapping global 

population and the 

future of the world 

The Economist 

https://youtu.be/U

r77lDetI9Q  

2:46, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par iedzīvotāju skaitu, nosaucot 

valsts piemērus. Prognozē iedzīvotāju 

skaitu nākotnē, raksturojot ieguvumus 

un trūkumus. Video ir ilustrēts, izceļot 

svarīgāko informāciju. 

Apkopo, kādas ir priekšrocības un 

trūkumi, palielinoties iedzīvotāju 

skaitam. Diskutē, kādi iemesli, kāpēc 

dažās valstīs strauji palielinās 

iedzīvotāju skaits, bet dažās strauji 

samazinās. 

10.  * Overpopulation Vs 

Earth's Resources | 

2100’s Population 

Projection 

https://youtu.be/N

DhYvxaMyBQ  

4:45, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par iedzīvotāju skaita izmaiņām 

un iemesliem, prognozējot iedzīvotāja 

skaita izmaiņas nākotnē, iespējamās 

problēmas un to risinājumus.  

Izvērtē dažādas iedzīvotāju skaita 

prognozes un scenārijus pasaulē. Izvēlas 

sev tīkamāko un argumentē, kāpēc 

izvēlētā prognoze salīdzinājumā ar citām 

ir ticamāka. 

11.  * 7 Billion: How Did 

We Get So Big So 

Fast? | SKUNK 

BEAR 

https://youtu.be/V

cSX4ytEfcE  

2:33, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par iedzīvotāja skaita izmaiņām 

pasaulē līdz 2011. gadam. Prognozes 

nākotnē. Video attēlotas glāzes, kuras 

Izvērtē dažādas iedzīvotāju skaita 

prognozes un scenārijus pasaulē. Izvēlas 

sev tīkamāko un argumentē, kāpēc 

https://youtu.be/vde4DXiDC48
https://youtu.be/vde4DXiDC48
https://youtu.be/PUwmA3Q0_OE
https://youtu.be/PUwmA3Q0_OE
https://youtu.be/QsBT5EQt348
https://youtu.be/QsBT5EQt348
https://youtu.be/1LwWqI98LXA
https://youtu.be/1LwWqI98LXA
https://youtu.be/Ur77lDetI9Q
https://youtu.be/Ur77lDetI9Q
https://youtu.be/NDhYvxaMyBQ
https://youtu.be/NDhYvxaMyBQ
https://youtu.be/VcSX4ytEfcE
https://youtu.be/VcSX4ytEfcE
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pildās ar krāsainu ūdeni, attēlojot 

noteiktā vietā iedzīvotāju skaitu. 

izvēlētā prognoze salīdzinājumā ar citām 

ir ticamāka. 

12.  Hans Rosling: 

Global population 

growth, box by box 

https://youtu.be/f

TznEIZRkLg  

10:15, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par iedzīvotāju skaitu 1960. 

gadā, 2010. gadā un prognozēm 

nākotnē, raksturojot attīstīto valstu un 

attīstības valstu iedzīvotājus. Video no 

TEDx konferences. 

Izvērtē dažādas iedzīvotāju skaita 

prognozes un scenārijus pasaulē. Izvēlas 

sev tīkamāko un argumentē, kāpēc 

izvēlētā prognoze salīdzinājumā ar citām 

ir ticamāka. 

13.  * HOW AN AGING 

POPULATION 

WILL CHANGE 

THE WORLD – 

BBC NEWS 

https://youtu.be/x

4r0S5qoIXc  

2:09, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par sabiedrības novecošanos 

pasaulē, kuram jābūt atbildīgam un  

sekām. Nosaukti valstu piemēri. Video 

ar piemēriem no dzīves, ilustrācijām 

un izceltu svarīgāko informāciju. 

Analizē sabiedrības novecošanās 

tendences. Spriež par faktoriem, sekām 

un izaicinājumiem, ko globālā un lokālā 

mērogā radīs sabiedrības novecošanās. 

14.  * Consequences Of 

An Aging 

Population 

https://youtu.be/2I

dgoY54qdw  

4:48, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par sabiedrības novecošanos 

pasaulē, raksturojot ekonomiskās, 

sociālās, politiskās sekas. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām un 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Analizē sabiedrības novecošanās 

tendences. Spriež par faktoriem, sekām 

un izaicinājumiem, ko globālā un lokālā 

mērogā radīs sabiedrības novecošanās. 

15.  Top Countries by 

Average Annual 

Number of Births 

https://youtu.be/g

ZS3qVPowCc  

4:50, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video parāda valstis ar lielāko 

dzimušo skaitu laika posmā no 1950. 

līdz 2100. gadam. Video veidots kā 

diagramma, kas mainās, mainoties 

gadam. 

Aprēķina pirmajām 10 valstīm 2020. 

gadā dzimstības vispārējo koeficientu. 

Izvēlas vienu valsti un nosaka cēloņus 

lielajai dzimstībai. 

16.  Top 10 Countries 

With Highest Death 

Rates 

https://youtu.be/

WCD7bnvKypw  

7:43, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par 10 valstīm ar lielāko 

mirstību 2016. gadā. Video ar 

piemēriem no dzīves. 

Izvēlas vienu valsti un nosaka cēloņus 

lielajai mirstībai. 

17.  Top Countries With 

The Highest 

Fertility Rates – 

Children per 

Woman 1950 to 

2100 

https://youtu.be/V

gbbIdEP0PI  

3:12, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video parāda valstis ar lielāko 

summāro dzimstības koeficientu laika 

posmā no 1950. līdz 2100. gadam. 

Video veidots kā diagramma, kas 

mainās, mainoties gadam. 

Kartē atliek 10 valstis ar augstāko 

summāro dzimstības koeficientu 2021. 

gadā. Atrod kopīgās pazīmes un cēloņus 

šīm valstīm. Spriež, kāpēc summārais 

dzimstības koeficients precīzāk nekā 

dzimstības koeficients raksturo 

dzimstības līmeni valstī. 

18.  Lowest Birth rate 

Countries 1960 ~ 

2020 

https://youtu.be/U

9e2Ku3cSU4  

3:25, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video parāda valstis ar mazāko 

summāro dzimstības koeficientu laika 

posmā no 1960. līdz 2020. gadam. 

Video veidots kā diagramma, kas 

mainās, mainoties gadam. 

Kartē atliek 10 valstis ar zemāko 

summāro dzimstības koeficientu 2020. 

gadā. Atrod kopīgās pazīmes un cēloņus 

šīm valstīm. Spriež, kāpēc summārais 

dzimstības koeficients precīzāk nekā 

https://youtu.be/fTznEIZRkLg
https://youtu.be/fTznEIZRkLg
https://youtu.be/x4r0S5qoIXc
https://youtu.be/x4r0S5qoIXc
https://youtu.be/2IdgoY54qdw
https://youtu.be/2IdgoY54qdw
https://youtu.be/gZS3qVPowCc
https://youtu.be/gZS3qVPowCc
https://youtu.be/WCD7bnvKypw
https://youtu.be/WCD7bnvKypw
https://youtu.be/VgbbIdEP0PI
https://youtu.be/VgbbIdEP0PI
https://youtu.be/U9e2Ku3cSU4
https://youtu.be/U9e2Ku3cSU4
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dzimstības koeficients raksturo 

dzimstības līmeni valstī. 

19.  Population 

pyramids: Powerful 

predictors of the 

future – Kim 

Preshoff 

https://youtu.be/R

LmKfXwWQtE  

5:01, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video paskaidro, kas ir 

dzimumvecumstruktūras diagrammas, 

ko no tām var pateikt par 

vēsturiskajiem notikumiem, šobrīdējo 

situāciju un nākotnes prognozēm par 

iedzīvotāju populāciju. Dažādi valstu 

piemēri. Video ir ilustrēts ar daudz 

diagrammām. 

Salīdzina triju valstu ar atšķirīgu 

ataudzes raksturu 

dzimumvecumstruktūras diagrammas, 

saskata atšķirības un skaidro to cēloņus. 

Atrod vēl valstis ar progresīvu, 

stacionāru un regresīvu ataudzes 

raksturu un saskata kopīgo valstīm ar 

vienādu ataudzes raksturu. 

Atbild uz jautājumu – kā valsts 

iedzīvotāju dzimumvecumstruktūras 

diagrammā iespējams saskatīt 

ekonomisko, politisko un sociālo 

notikumu ietekmi uz demogrāfiskajiem 

procesiem. Izvēlas vienu valsti un 

raksturo to.  

20.  China vs India – 

Comparison of 

Population Pyramid 

& Demographics 

(1950-2100) 

https://youtu.be/N

hTSDoW3cFs  

2:46, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par Indijas un Ķīnas 

dzimumvecumstruktūras diagrammu 

salīdzinājumu laika posmā no 1950. 

gada līdz 2100. gadam. Video veidots 

kā diagramma, kura mainās, mainoties 

gadiem. 

Raksturo Indijas un Ķīnas 

dzimumvecumstruktūras diagrammas, 

saskatot un aprakstot ekonomisko, 

politisko un sociālo notikumu ietekmi uz 

demogrāfiskajiem procesiem. 

21.  Vairāki video par 

dzimumvecumstruk

tūras diagrammām 

https://www.yout

ube.com/c/statsvis

ualarchives/video

s  

angļu Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Vairāki video par 

dzimumvecumstruktūras diagrammām 

konkrētā valstī, reģionā vai pasaulē. 

Video veidoti kā diagrammas, kuras 

mainās, mainoties gadiem. 

Pēc izvēles salīdzina divu valstu 

dzimumvecumstruktūras piramīdas, 

nosakot atšķirības vai kopīgo un skaidro 

to cēloņus. 

22.  World – Changing 

of Population 

Pyramid & 

Demographics 

(1950-2100) 

https://youtu.be/P

E6soutQNLc  

2:46, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video attēlo pasaules kopējo 

dzimumvecumstruktūras diagrammu 

laika posmā no 1950. gada līdz 2100. 

gadam. Video veidots kā diagramma, 

kura mainās, mainoties gadiem. 

Diskutē, kā dzimumvecumstruktūras 

diagrammas var izmantot, lai prognozētu 

iedzīvotāju skaita izmaiņas. 

23.  China’s Population 

Crisis Worsen: 

From One to Two 

and More Child 

https://youtu.be/H

wdbsXGkEpE  

10:14, 

angļu 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par Ķīnas iedzīvotāju skaita 

izmaiņām, ieviestajiem demogrāfiskās 

politikas pasākumiem un sekām. Video 

Meklē valstu realizētos demogrāfisko 

politikas pasākumu piemērus, lai 

aprakstītu demogrāfiskās politikas 

https://youtu.be/RLmKfXwWQtE
https://youtu.be/RLmKfXwWQtE
https://youtu.be/NhTSDoW3cFs
https://youtu.be/NhTSDoW3cFs
https://www.youtube.com/c/statsvisualarchives/videos
https://www.youtube.com/c/statsvisualarchives/videos
https://www.youtube.com/c/statsvisualarchives/videos
https://www.youtube.com/c/statsvisualarchives/videos
https://youtu.be/PE6soutQNLc
https://youtu.be/PE6soutQNLc
https://youtu.be/HwdbsXGkEpE
https://youtu.be/HwdbsXGkEpE
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Policy | Aging | 

Low Birth Rate 

ar piemēriem no dzīves, ilustrācijām 

un izceltu svarīgāko informāciju. 

sniegtos ieguvumus un iespējamos 

riskus. 

24.  Russia in Dire 

Demographic 

Straights! Putin 

Makes Russian 

Birth Rates a Top 

Priority! 

https://youtu.be/2

Ua0dPy2VmA  

3:58, 

krievu, 

angļu 

subtitri 

Demogrāfiskie 

procesi pasaulē 

Video par Krievijā ieviestajiem 

demogrāfiskās politikas pasākumiem, 

lai palielinātu dzimstību. Video no 

ziņām. 

Meklē valstu realizētos demogrāfisko 

politikas pasākumu piemērus, lai 

aprakstītu demogrāfiskās politikas 

sniegtos ieguvumus un iespējamos 

riskus. 

25.  * Why Do People 

Migrate ?! (Push & 

Pull Factors: AP 

Human Geo) 

https://youtu.be/
4QrUegs-kUs  

6:54, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video izskaidro iemeslus, kāpēc 

cilvēki migrē vai nemigrē. Video ap 

piemēriem no dzīves un izceltu 

svarīgāko informāciju. 

Apkopo iemeslus, kāpēc cilvēki migrē. 

Nosauc piemērus, kādas migrācijas ir 

novērojamas Latvijā, kādi ir galvenie 

iemesli migrēšanai. 

26.  The Effects of 

Emigration From 

the Philippines | 

World101 

https://youtu.be/
XLk_IZOKtbY  

3:30, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video par emigrāciju Filipīnās un 

radītajām sekām. Video ir ilustrēts. 

Noskaidro, kādas sekas atstāj emigrācija 

konkrētajā valstī. Diskutē, kāpēc Latvijā 

cilvēki emigrē un kādas sekas emigrācija 

atstāj Latvijā. 

27.  Mapping the 

World’s 

Immigration Flows, 

Country-by-

Country 

https://youtu.be/u

SM74Pqi288  

0:54, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video attēlo imigrācijas plūsmas 

pasaulē. Video veidots kā karte, uz 

kuras attēlotas imigrāciju plūsmas. 

Video var izmantot stundas 

aktualizācijas daļā, kur skolēniem 

jāpasaka, kas redzams video un kāda būs 

stundas tēma. 

28.  Syrian Refugees: A 

Human Crisis 

Revealed in a 

Powerful Short 

Film | Short Film 

Showcase 

https://youtu.be/hi

ujzFNgHcE  

1:58, 

bez 

valodas 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video attēlo Sīrijas bēgļus. Video no 

dzīves. 

Video var izmantot stundas 

aktualizācijas daļā, kur skolēniem 

jāpasaka, kas redzams video un kāda būs 

stundas tēma. 

29.  * What does it mean 

to be a refugee? - 

Benedetta Berti and 

Evelien Borgman 

https://youtu.be/2

5bwiSikRsI  

5:42, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video paskaidro, kas ir bēgļi, kā tos 

atšķirt no migrantiem. Raksturots 

bēgļu ceļš līdz drošai vietai. Video ir 

ilustrēts, piemēriem no dzīves. 

Definē, kas ir bēglis. Paskaidro, kā 

bēglis atšķiras no migranta. 

30.  * What’s the 

Difference Between 

a Migrant and a 

Refugee? Migration 

Explained | 

World101 

https://youtu.be/v

wSOds50Afk  

4:11, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video izskaidro atšķirību starp 

migrantiem un bēgļiem. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām un 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Skaidro kopīgo un atšķirīgo starp 

migrāciju un bēgļiem. 

https://youtu.be/2Ua0dPy2VmA
https://youtu.be/2Ua0dPy2VmA
https://youtu.be/4QrUegs-kUs
https://youtu.be/4QrUegs-kUs
https://youtu.be/XLk_IZOKtbY
https://youtu.be/XLk_IZOKtbY
https://youtu.be/uSM74Pqi288
https://youtu.be/uSM74Pqi288
https://youtu.be/hiujzFNgHcE
https://youtu.be/hiujzFNgHcE
https://youtu.be/25bwiSikRsI
https://youtu.be/25bwiSikRsI
https://youtu.be/vwSOds50Afk
https://youtu.be/vwSOds50Afk
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31.  * Europe's Migrant 

Crisis Explained 

https://youtu.be/1

2FT7cOLaZ4  

3:26, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video paskaidro, kas ir Eiropas bēgļu 

krīze Eiropā, kāpēc tā notika, uz kurām 

Eiropas valstīm cilvēki vairāk gribēja 

nokļūt. Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām un izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Raksturo bēgļu krīzi Eiropā. Diskutē, 

kāpēc situācija ar bēgļiem tika uzskatīta 

par krīzi. 

32.  Europe’s migration 

crisis - Five years 

on | DW News 

https://youtu.be/C

KjE6hKaLsI  

9:21, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video par bēgļu krīzi Eiropā, 

atskatoties uz situāciju. Intervijas ar 

bēgļiem par viņu iemesliem pamest 

valsti un sajūtām. Video no ziņām. 

Raksturo bēgļu krīzi Eiropā. Diskutē, 

kāpēc situācija ar bēgļiem tika uzskatīta 

par krīzi. 

33.  Caravan of Central 

American migrants 

heads toward US 

border | DW News 

https://youtu.be/k

eWu3mRTXQE  

2:03, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video par lielu cilvēku plūsmu no 

Centrālamerikas uz ASV. Video no 

ziņām. 

Spriež un pamato vai video redzamie ir 

bēgļi. Diskutē, kāpēc cilvēki no 

Centrālamerikas dodas uz ASV. 

34.  * Bēgļi Latvijā https://youtu.be/b

wKktphlG7c  

4:49, 

latviešu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video izskaidro jēdzienus – imigrants, 

nelegālais imigrants, patvēruma 

meklētājs, bēglis. Atspēkoti nepareizie 

priekšstati par bēgļiem. Raksturota 

Latvijas iesaiste bēgļu krīzes 

risināšanā. Video ar ilustrācijām. 

Diskutē, kā ir radušies nepareizie 

priekšstati par bēgļiem, kā tos varētu 

novērst. Spriež, kāpēc Latvijā ir daudz 

mazāk bēgļi nekā citās Eiropas valstīs.  

35.  The Impacts of 

migration an 

analysis. 

https://youtu.be/1

Frq8EmtfQs  

2:02, 

angļu 

Migrācijas procesi 

pasaulē 

Video par bēgļu izraisītajām sekām 

valstīs, kurās tie atrodas. Video ar 

bildēm no dzīves. 

Apkopo bēgļu izraisītās pozitīvās un 

negatīvās sekas valstīs, kurās tie atrodas. 

Diskutē, kāpēc pasaules valstīm būtu 

jāiesaistās bēgļu krīzes risināšanā. 

Pilsētu apdzīvojums un urbanizācija 

36.  * Why do some 

places have a 

greater population 

density than others? 

https://youtu.be/h

MOat3MAxIw  

3:38, 

angļu 

Pasaules reģionu 

apdzīvotība 

Video par iedzīvotāju blīvumu pasaulē, 

kā to aprēķina un kāpēc iedzīvotāju 

blīvums dažās valstīs krasi atšķiras. 

Video ar piemēriem no dzīves, kartēm. 

Spriež, ko rāda iedzīvotāju blīvums. 

Izvēlas vienu valsti un aprēķina 

iedzīvotāju blīvumu. Diskutē, kāpēc 

svarīgi analizēt iedzīvotāju izvietojumu 

teritorijā. 

37.  PEOPLE 

DENSITY Per 

Country | 

Population 

Comparison 

https://youtu.be/y

M45jMmLdls  

3:10, 

angļu 

Pasaules reģionu 

apdzīvotība 

Video par valstu iedzīvotāju blīvumu, 

parādot iedzīvotāju skaitu uz km2. 

Video ir animēts, parādot valsts karogu 

un iedzīvotāju blīvumu. 

Raksturo iedzīvotāju blīvuma atšķirības 

pasaules reģionos. Kartē atliek 10 valstis 

ar augstu un zemu iedzīvotāju blīvumu, 

nosakot iemeslus, kāpēc valstī ir tāds 

iedzīvotāju blīvums. Nosaka, kuros 

https://youtu.be/12FT7cOLaZ4
https://youtu.be/12FT7cOLaZ4
https://youtu.be/CKjE6hKaLsI
https://youtu.be/CKjE6hKaLsI
https://youtu.be/keWu3mRTXQE
https://youtu.be/keWu3mRTXQE
https://youtu.be/bwKktphlG7c
https://youtu.be/bwKktphlG7c
https://youtu.be/1Frq8EmtfQs
https://youtu.be/1Frq8EmtfQs
https://youtu.be/hMOat3MAxIw
https://youtu.be/hMOat3MAxIw
https://youtu.be/yM45jMmLdls
https://youtu.be/yM45jMmLdls
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reģionos ir augsts  un kuros zems 

iedzīvotāju blīvums. 

38.  Population boom in 

Bangladesh 

https://youtu.be/xl

jnpfYpY8s  

2:03, 

angļu 

Pasaules reģionu 

apdzīvotība 

Video par Bangladešas iedzīvotāju 

blīvumu un sekām. Video no ziņām. 

Spriež par apdzīvotības ietekmi uz 

cilvēku dzīvi reģionos ar atšķirīgu 

iedzīvotāju blīvumu. Apkopo ieguvumus 

un problēmas. 

39.  WORLD’S 

EMPTIEST 

COUNTRIES 

https://youtu.be/G

IwlLEWqMGk  

5:28, 

angļu 

Pasaules reģionu 

apdzīvotība 

Video par 5 valstīm ar mazu 

iedzīvotāju blīvumu, parādot un 

nedaudz raksturojot katru valsti. Video 

ar piemēriem no dzīves. 

Spriež par apdzīvotības ietekmi uz 

cilvēku dzīvi reģionos ar atšķirīgu 

iedzīvotāju blīvumu. Apkopo ieguvumus 

un problēmas. 

40.  Is the world 

overpopulated? 

https://youtu.be/u

TKKw5qaqjo  

2:05, 

angļu 

Pārapdzīvotība Video, kurā dažādi cilvēki atbild uz 

jautājumu – vai pasaule ir 

pārapdzīvota. Video kā intervija. 

Diskutē, pēc kādām pazīmēm var 

pateikt, vai pasaule un kāda konkrēta 

valsts ir pārapdzīvota. 

41.  The 

Overpopulation 

Problem In The 

Future (2050) 

https://youtu.be/-

Ax03FpfQRk  

14:11, 

angļu 

Pārapdzīvotība Video izskaidro, kas ir pārapdzīvotība, 

tās cēloņus sekas, parāda iedzīvotāju 

skaita izmaiņas un iemeslus līdz 

mūsdienām un paredz nākotnes 

prognozes. 

Veido jēdziena – pārapdzīvotība 

definīciju. Secina, vai Latvijai ir 

raksturīga pārapdzīvotība. 

42.  Overpopulation in 

the World | Real 

truth Behind – Full 

Documentary 

https://youtu.be/2

YzyVQ9wJKk  

59:14, 

angļu 

Pārapdzīvotība Video par pārapdzīvotību, cēloņiem, 

iedzīvotāju skaita izmaiņām, konkrētu 

valstu piemēri, tiek salīdzinātas 

attīstības un attīstītās valstis. Paredz 

nākotnes prognozes. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

grafikiem. 

Raksta argumentētu pārspriedumu par 

pārapdzīvotības cēloņiem, tās 

izraisītajām problēmām un sekās 

pasaules valstīs un reģionos. 

43.  * Urban Life vs. 

Rural Life | How 

the States Got Their 

Shapes | History 

https://youtu.be/e

nwuAjRfKPY  

2:27, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums 

Video par atšķirībām starp lauku un 

pilsētu apdzīvojumu ASV. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām. 

Salīdzina lauku un pilsētu apdzīvojumu, 

nosakot raksturīgās iezīmes. 

44.  Top 20 Country by 

Total Rural 

Population (1960-

2018) 

https://youtu.be/Y

tmPS5sd8dA  

4:14, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums 

Video parāda lielāko lauku iedzīvotāju 

skaitu 20 valstīs laika posmā no 1960. 

– 2018. gadam. 

Kartē atliek 10 valstis ar lielāko lauku 

iedzīvotāju skaitu 2018. gadā. Saskata 

sakarību starp lauku iedzīvotāju 

īpatsvaru valstī vai reģionā un tam 

raksturīgajiem sociālajiem, 

ekonomiskajiem un dabas apstākļiem. 

https://youtu.be/xljnpfYpY8s
https://youtu.be/xljnpfYpY8s
https://youtu.be/GIwlLEWqMGk
https://youtu.be/GIwlLEWqMGk
https://youtu.be/uTKKw5qaqjo
https://youtu.be/uTKKw5qaqjo
https://youtu.be/-Ax03FpfQRk
https://youtu.be/-Ax03FpfQRk
https://youtu.be/2YzyVQ9wJKk
https://youtu.be/2YzyVQ9wJKk
https://youtu.be/enwuAjRfKPY
https://youtu.be/enwuAjRfKPY
https://youtu.be/YtmPS5sd8dA
https://youtu.be/YtmPS5sd8dA


8 

45.  Top 20 Country by 

Total Urban 

Population (1960-

2018) 

https://youtu.be/H

m3gf5HEAyw  

4:15, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums 

Video parāda lielāko pilsētu 

iedzīvotāju skaitu 20 valstīs laika 

posmā no 1960. – 2018. gadam. 

Kartē atliek 10 valstis ar lielāko pilsētu 

iedzīvotāju skaitu 2018. gadā. Saskata 

sakarību starp pilsētu iedzīvotāju 

īpatsvaru valstī vai reģionā un tam 

raksturīgajiem sociālajiem, 

ekonomiskajiem un dabas apstākļiem. 

46.  * As cities get bigger, 

rural areas are 

changing 

https://youtu.be/J

Aefpb6PUe8  

2:24, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums 

Video par atšķirībām starp lauku un 

pilsētu apdzīvojumu, raksturojot 

ieguvumus un trūkumus, dzīvojot 

konkrētajā vietā. Video ir ilustrēts. 

Salīdzina lauku un pilsētu apdzīvojumu, 

nosakot raksturīgās iezīmes. 

Skaidro lauku iedzīvotāju īpatsvara 

izmaiņu iemeslus 21. gs. reģionos vai 

valstīs. 

47.  Top 15 largest 

urban 

agglomerations in 

the world (2020) 

https://youtu.be/
b7OQdqQbTOs  

3:02, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums 

Video parāda 15 lielākās aglomerācijas 

2020. gadā, atrašanās vietu un 

iedzīvotāju skaitu. Video ar piemēriem 

no dzīves un izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Kartē atliek 10 lielākās aglomerācijas 

2020. gadā. 

48.  The History of 

Urbanization, 3700 

BC – 2000 AD 

https://youtu.be/y

KJYXujJ7sU  

3:20, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums – 

urbanizācija 

Video par urbanizācijas vēsturi. Video 

veidots kā karte, uz kuras tiek attēlotas 

urbanizētās vietas, mainoties laikam. 

Video var izmantot, lai aktualizētu 

stundas tēmu. Aktualizē jēdzienu 

urbanizācija. 

49.  Urbanization and 

the growth of 

global cities 

https://youtu.be/E

pBbnL3pMRA  

2:40, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums – 

urbanizācija 

Video par urbanizācijas ieguvumiem 

un problēmām. Video ir ilustrēts. 

Spriež par urbanizācijas ieguvumiem, 

sekām un pilsētu straujas augšanas 

problēmām. 

50.  * Urbanization and 

the future of cities - 

Vance Kite 

https://youtu.be/f

KnAJCSGSdk  

4:08, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums - 

urbanizācija 

Video parāda urbanizācijas attīstību 

pagātnē un kā attīstīsies pilsētas 

nākotnē. Video ir ilustrēts. 

Spriež par urbanizācijas ieguvumiem, 

sekām un pilsētu straujas augšanas 

problēmām. 

51.  * What is 

Megalopolis? 

https://youtu.be/ir

ODIEBs2Ng  

4:36, 

angļu 

Lauku un pilsētu 

apdzīvojums – 

megapoles 

Video izskaidro, kas ir megapole un 

parāda piemērus. Video ir animēts. 

Atliek kartē megapoles. Skaidro kā 

veidojušās megapoles, izvēloties vienu 

un veicot gadījuma izpēti. 

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība 

52.  * Real World: Earth's 

Energy Balance - 

Energy In and 

Energy Out 

https://youtu.be/z

E3x2wjslt0  

2:57, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video par enerģijas, radiācijas bilanci, 

kas to veido un kā tās izmaiņas 

ietekmē pasauli. Video ar piemēriem 

no dzīves, ilustrācijām un izceltu 

svarīgāko informāciju. 

Skaidro, kas veido radiācijas bilanci, kas 

notiks, ja radiācija tiks pārāk daudz 

absorbēta vai atstarota. 

https://youtu.be/Hm3gf5HEAyw
https://youtu.be/Hm3gf5HEAyw
https://youtu.be/JAefpb6PUe8
https://youtu.be/JAefpb6PUe8
https://youtu.be/b7OQdqQbTOs
https://youtu.be/b7OQdqQbTOs
https://youtu.be/yKJYXujJ7sU
https://youtu.be/yKJYXujJ7sU
https://youtu.be/EpBbnL3pMRA
https://youtu.be/EpBbnL3pMRA
https://youtu.be/fKnAJCSGSdk
https://youtu.be/fKnAJCSGSdk
https://youtu.be/irODIEBs2Ng
https://youtu.be/irODIEBs2Ng
https://youtu.be/zE3x2wjslt0
https://youtu.be/zE3x2wjslt0
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53.  * NASA: Why does 

the Sun Matter for 

Earth’s Energy 

Budget? 

https://youtu.be/8

2jE-yvB8xU  

1:39, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video izskaidro, kāpēc Saules enerģija 

ir svarīga Zemei. Video ar piemēriem 

no dzīves un ilustrācijām. 

Spriež, kāpēc Zemei nepieciešama 

Saules radiācija.  

54.  * Earth’s energy 

budget 

https://youtu.be/el

7ygWztQqA  

6:59, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video par Saules radiācijas ietekmi uz 

temperatūras izmaiņām, nosaucot 

faktorus, kas ietekmē absorbētās un 

atstarotās radiācijas apjomu. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām un 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Skaidro faktorus, kas ietekmē atstarotās 

un absorbētās radiācijas apjomu. Skaidro 

Zemes radiācijas bilances atšķirības 

dažādās siltuma joslās, gadalaikos un 

diennakts laikos. 

55.  * Greenhouse Effect 

and Greenhouse 

Gases 

https://youtu.be/X

FCdxppTsu0  

4:18, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video par siltumnīcas efektu, to 

izraisošām gāzēm un kas izraisa gāzes. 

Video ir ilustrēts, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Nosauc gāzes, kas izraisa siltumnīcas 

efektu, katrai uzrakstot no kurienes tās 

rodas. Atrod iespējamus risinājumus, lai 

katru gāzes izplūšanu atmosfērā 

samazinātu. 

56.  * What Is the 

Greenhouse Effect? 

https://youtu.be/S

N5-DnOHQmE  

2:29, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video izskaidro, kas ir siltumnīcas 

efekts un kas to izraisa. Video ir 

ilustrēts. 

Skaidro, kas ir siltumnīcas efekts, 

ierunājot video latvisko versiju. 

57.  * The Real Story Of 

Climate Change 

https://youtu.be/r

AsQRwyYWOY  

5:54, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video par klimata pārmaiņām Zemes 

vēsturē un kā cilvēki ietekmē klimata 

pārmaiņas. Video ar piemēriem no 

dzīves, ilustrācijām un izceltu 

svarīgāko informāciju. 

Apkopo pieņēmumus par klimatu 

pārmaiņu cēloņiem Zemes vēsturē. 

Spriež par dabas procesu un cilvēka 

darbības nozīmi klimata pārmaiņās. 

58.  * What Are the 

Effects Of Climate 

Change? 

https://youtu.be/_

9Kp-bQzruw  

4:09, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video izskaidro, kad sākās klimata 

pārmaiņas, kas to ietekmē, kādas ir 

būtiskākās sekas un kā var samazināt 

klimata pārmaiņas. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām un 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Apkopo pieņēmumus par klimatu 

pārmaiņu cēloņiem Zemes vēsturē. 

59.  Klimata pārmaiņu 

iemesli un sekas 

https://youtu.be/T

QP-5Ggio4U  

4:16, 

angļu/ 

latviešu 

Procesi atmosfērā Video par klimata pārmaiņām, kas tas 

ir, kas izraisa, kādas sekas, kas jādara, 

lai samazinātu cilvēku ietekmi uz vidi. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, latviešu subtitriem. 

Apkopo klimata pārmaiņu piemērus 

dabā, lai skaidrotu klimatu pārmaiņu 

sekas. 

60.  Klimata izmaiņas 

Latvijā 

https://youtu.be/8

nuPsRubZcE  

4:15, 

latviešu 

Procesi atmosfērā Video par klimata izmaiņām Latvijā un 

kas būs sagaidāms nākotnē. Video no 

Diskutē, kā Latvijā ir mainījies klimats 

un kā to izjūtam ikdienā. 

https://youtu.be/82jE-yvB8xU
https://youtu.be/82jE-yvB8xU
https://youtu.be/el7ygWztQqA
https://youtu.be/el7ygWztQqA
https://youtu.be/XFCdxppTsu0
https://youtu.be/XFCdxppTsu0
https://youtu.be/SN5-DnOHQmE
https://youtu.be/SN5-DnOHQmE
https://youtu.be/rAsQRwyYWOY
https://youtu.be/rAsQRwyYWOY
https://youtu.be/_9Kp-bQzruw
https://youtu.be/_9Kp-bQzruw
https://youtu.be/TQP-5Ggio4U
https://youtu.be/TQP-5Ggio4U
https://youtu.be/8nuPsRubZcE
https://youtu.be/8nuPsRubZcE
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ziņām, ar reāliem piemēriem no 

dzīves. 

61.  Pieprasa vairāk 

uzmanības klimata 

pārmaiņām 

https://youtu.be/9

JgqTco01lU  

1:45, 

latviešu 

Procesi atmosfērā Video par notikušu akciju Latvijā, 

kuras mērķis ir pievērst uzmanību 

sabiedrību un politiķus klimata 

pārmaiņām. Video no ziņām, ar 

reāliem piemēriem no dzīves. 

Veido plakātu, lai informētu sabiedrību 

par klimata pārmaiņām. 

62.  Phenology and 

nature’s shifting 

rhythms 

https://youtu.be/R

Ns3XpRmRfI  

3:41, 

angļu 

Procesi atmosfērā Video izskaidro, kas ir fenoloģija un 

kā to var izmantot, lai noteiktu klimata 

pārmaiņu ietekmi uz dabu. Video ir 

ilustrēts. 

Meklē informāciju avotos piemērus par 

klimata pārmaiņu izpausmēm dabā, lai 

skaidrotu klimata pārmaiņas sekas. 

Iepazīstina skolēnus ar aplikāciju 

dabasdati, kur skolēni paši var reģistrēt 

savus novērojumus dabā. 

63.  Layers of the Earth 

based on chemical 

composition and 

physical properties 

https://youtu.be/6

RKoLleyDJ4  

3:35, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par Zemes iekšējo uzbūvi, 

raksturojot katru Zemes slāni. Video ir 

ilustrēts. 

Veido Zemes uzbūves modeli, norādot 

ģeosfērām to ķīmisko sastāvu un 

fizikālās īpašības. 

64.  Mantle Convection 

explained by Peter 

Bunge 

https://youtu.be/w

-jgjkTHICk  

2:55, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video izskaidro, kas ir konvekcijas 

plūsmas. Video ar piemēriem no 

dzīves, ilustrācijām. 

Skaidro konvekcijas plūsmas ar 

litosfēras plātņu kustību. 

65.  Plates moving due 

to convection in 

mantle 

https://youtu.be/f8

GK2oEN-uI  

6:02, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video izskaidro, kas ir konvekcijas 

plūsmas un kā tās ietekmē litosfēras 

plātņu kustību. 

Skaidro konvekcijas plūsmas ar 

litosfēras plātņu kustību. 

66.  * Litosfēras plātņu 

izvietojums. 

Plātnes attālinās 

viena no otras. 

Plātnes slīd viena 

gar otru. Plātnes 

paiet viena zem 

otras. Plātņu malas 

saspiežas kopā. 

https://maconis.zv

aigzne.lv/qr/138  

latviešu Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Vairāki video par litosfēras plātnēm un 

to kustību. Video ir ilustrēti, ar izceltu 

svarīgāko informāciju. 

Modelē litosfēras plātņu kustību veidus 

un saistītās reljefa formas. 

67.  * Kas kustina 

litosfēras plātnes? 

Plātņu attālināšanās 

zonas. Plātņu 

sadures zonas. 

https://maconis.zv

aigzne.lv/qr/142  

latviešu Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Vairāki video par litosfēras plātnēm, to 

kustību un saistītajām reljefa formām. 

Izskaidrots, kas ir konvekcijas 

plūsmas. Video ir ilustrēti, ar izceltu 

svarīgāko informāciju. 

Modelē litosfēras plātņu kustību veidus 

un saistītās reljefa formas. 

https://youtu.be/9JgqTco01lU
https://youtu.be/9JgqTco01lU
https://youtu.be/RNs3XpRmRfI
https://youtu.be/RNs3XpRmRfI
https://youtu.be/6RKoLleyDJ4
https://youtu.be/6RKoLleyDJ4
https://youtu.be/w-jgjkTHICk
https://youtu.be/w-jgjkTHICk
https://youtu.be/f8GK2oEN-uI
https://youtu.be/f8GK2oEN-uI
https://maconis.zvaigzne.lv/qr/138
https://maconis.zvaigzne.lv/qr/138
https://maconis.zvaigzne.lv/qr/142
https://maconis.zvaigzne.lv/qr/142
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Garām slīdošas 

plātnes. Kas notiek, 

kad litosfēras 

plātnes saskaras. 

68.  Plate Tectonics 

Iceland Rift Zone 

https://youtu.be/Y

CJ5eUcDxa4  

9:13, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par Islandes rifta zonu, kā tā 

veidojusies, kādi ieži sastopami. Video 

no dzīves, ar izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Apraksta litosfēras plātņu pārvietošanos 

sauszemē. 

69.  Earth from Space: 

Great Rift Valley, 

Kenya 

https://youtu.be/_

bfonjIvhOU  

3:26, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par Kenijas rifta zonu, kā tā 

veidojusies, skati no satelīta. Video no 

dzīves. 

Apraksta litosfēras plātņu pārvietošanos 

sauszemē. 

70.  Italy: Living with 

‘Mama’ Etna – the 

most active volcano 

in the world 

https://youtu.be/4

Nwd5cqQs9k  

9:21, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par vulkānu Etnu, tās aktivitāti 

un iedzīvotāju dzīvi blakus aktīvam 

vulkānam. Video no dzīves. 

Pēta viena vulkāna izvirduma piemēru, 

izvērtē ekoloģiskās problēmas, ietekmi 

uz demogrāfiskajiem un  migrācijas 

procesiem, ekonomiskajiem 

zaudējumiem un sociālām problēmām. 

71.  TOP 10 Strongest 

Earthquakes 

Cought On Camera 

https://youtu.be/N

T_fVQ1LdQY  

7:41, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par 10 spēcīgām zemestrīcēm, 

kuras nofilmētas, kad tās notikušas. 

Video no dzīves, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Pēta vienas zemestrīces piemēru, izvērtē 

ekoloģiskās problēmas, ietekmi uz 

demogrāfiskajiem un  migrācijas 

procesiem, ekonomiskajiem 

zaudējumiem un sociālām problēmām. 

72.  Will We Ever 

Predict 

Earthquakes? 

https://youtu.be/S

31ecvkijy8  

8:24, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par to, kā zinātnieki ar 

tehnoloģiju palīdzību paredzēs 

zemestrīces nākotnē. Video ar 

piemēriem no dzīves. 

Spriež, kā iespējams paredzēt 

zemestrīces. 

73.  * Why are 

earthquakes so hard 

to predict? 

https://youtu.be/jh

RuUoTnA6g  

4:53, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video izskaidro, kāpēc grūti paredzēt 

zemestrīces un kā šobrīd cilvēki paredz 

zemestrīces. Video ir ilustrēts. 

Spriež, kā iespējams paredzēt 

zemestrīces. 

74.  Can We Predict 

Volcanic 

Eruptions? 

https://youtu.be/Z

kbnn7SVATE  

5:10, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video parāda veidus, kā cilvēki var 

paredzēt vulkānu izvirdumus. Nosaukti 

vulkānu piemēri un veidi, kā pēc lavas 

tos var atšķirt. Video no dzīves. 

Spriež, kā iespējams paredzēt vulkānu 

izvirdumus. 

75.  BBC Geography - 

Glaciers 

https://youtu.be/N

H-vnKR6A7A  

3:55, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par ledāju kustību un to ietekmi 

uz reljefu. Video ar piemēriem no 

dzīves. 

Skaidro ledāju nozīmi reljefa veidošanā. 

https://youtu.be/YCJ5eUcDxa4
https://youtu.be/YCJ5eUcDxa4
https://youtu.be/_bfonjIvhOU
https://youtu.be/_bfonjIvhOU
https://youtu.be/4Nwd5cqQs9k
https://youtu.be/4Nwd5cqQs9k
https://youtu.be/NT_fVQ1LdQY
https://youtu.be/NT_fVQ1LdQY
https://youtu.be/S31ecvkijy8
https://youtu.be/S31ecvkijy8
https://youtu.be/jhRuUoTnA6g
https://youtu.be/jhRuUoTnA6g
https://youtu.be/Zkbnn7SVATE
https://youtu.be/Zkbnn7SVATE
https://youtu.be/NH-vnKR6A7A
https://youtu.be/NH-vnKR6A7A
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76.  How do glaciers 

shape the 

landscape? 

https://youtu.be/lo

I584OFVpE  

2:30, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

Video par ledāju kustību un to ietekmi 

uz reljefu, raksturojot nozīmīgākos 

jēdzienus. Video ar ilustrācijām. 

Skaidro ledāju nozīmi reljefa veidošanā. 

77.  Glacier Science 

Experiment 

https://youtu.be/F

uAx_UBHwjM  

1:49, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi  

Video kā praktisks piemērs, skaidro 

ledāja kustības ietekmi uz reljefu. 

Veido video, veicot līdzīgu 

eksperimentu, lai attēlotu ledāja kustības 

ietekmi uz reljefu, skaidro svarīgākos 

jēdzienus. 

78.  * Wind and Water 

Erosion 

https://youtu.be/-

43_HBy9huc  

3:23, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

– augsnes 

degradācija 

Video par vēja un ūdens eroziju, 

izskaidrojot, kas tas ir un parādot 

piemērus pasaulē, kur tas notiek. 

Video ar piemēriem no dzīves, izceļot 

svarīgāko informāciju. 

Kartē atliek ūdens un vēja erozijas riska 

reģionus, meklējot informāciju dažādos 

avotos. 

79.  * Soil Erosion Round 

the World – Causes 

and Solutions 

https://youtu.be/s

0F2c1ECuo4  

3:37, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

– augsnes 

degradācija 

Veido par augsnes degradāciju 

pasaulē, raksturojot vēja, ūdens un 

lauksaimniecības izraisītu augsnes 

eroziju. Video ar piemēriem no dzīves 

un ilustrācijām. 

Apraksta augsnes degradācijas piemērus 

pasaulē vēja un ūdens erozijas ietekmē. 

80.  The Sahel Region 

Faces Drought And 

Desertification 

https://youtu.be/cj

auH3pjtWM  

4:16, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

– augsnes 

degradācija 

Video par Sāhela zonas 

pārtuksnešošanos un kā tas ietekmē 

iedzīvotājus. Video no dzīves ar 

subtitriem angļu valodā. 

Veido projekta darbu par antropogēnās 

darbības ietekmi uz augsnes degradāciju 

un tās radītajām sekām pasaules 

reģionos. Izvērtē augsnes degradācijas 

ietekmi uz cilvēku dzīvi un apraksta 

valstīs veiktos augsnes atjaunošanas 

pasākumus. 

81.  * Why is Africa 

building a Great 

Green Wall? BBC 

News 

https://youtu.be/4

xls7K_xFBQ  

3:14, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

– augsnes 

degradācija 

Video izskaidro, kāpēc Āfrikā veido 

Sahāras lielo zaļo sienu. Video no 

dzīves un izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Veido projekta darbu par antropogēnās 

darbības ietekmi uz augsnes degradāciju 

un tās radītajām sekām pasaules 

reģionos. Izvērtē augsnes degradācijas 

ietekmi uz cilvēku dzīvi un apraksta 

valstīs veiktos augsnes atjaunošanas 

pasākumus. 

82.  Satellite shows 

extent of terrible 

destruction to the 

planet - BBC 

https://youtu.be/L

9zWDtDKDS8  

1:51, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

– augsnes 

degradācija 

Video parāda skatu no satelītiem, kā 

Zemē tiek izcirsti koki. Koku nozīme 

augsnes degradācijas mazināšanai. 

Video no satelīta. 

Veido projekta darbu par antropogēnās 

darbības ietekmi uz augsnes degradāciju 

un tās radītajām sekām pasaules 

reģionos. Izvērtē augsnes degradācijas 

ietekmi uz cilvēku dzīvi un apraksta 

https://youtu.be/loI584OFVpE
https://youtu.be/loI584OFVpE
https://youtu.be/FuAx_UBHwjM
https://youtu.be/FuAx_UBHwjM
https://youtu.be/-43_HBy9huc
https://youtu.be/-43_HBy9huc
https://youtu.be/s0F2c1ECuo4
https://youtu.be/s0F2c1ECuo4
https://youtu.be/cjauH3pjtWM
https://youtu.be/cjauH3pjtWM
https://youtu.be/4xls7K_xFBQ
https://youtu.be/4xls7K_xFBQ
https://youtu.be/L9zWDtDKDS8
https://youtu.be/L9zWDtDKDS8
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valstīs veiktos augsnes atjaunošanas 

pasākumus. 

83.  Google Timelapse: 

Urban Explosion 

https://youtu.be/A

qUSo2hstHI  

2:22, 

bez 

valodas 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

– augsnes 

degradācija 

Video parāda skatu no satelīta, kā laika 

gaitā notiek urbanizācija un pilsētas 

izplešas. 

Veido projekta darbu par antropogēnās 

darbības ietekmi uz augsnes degradāciju 

un tās radītajām sekām pasaules 

reģionos. Izvērtē augsnes degradācijas 

ietekmi uz cilvēku dzīvi un apraksta 

valstīs veiktos augsnes atjaunošanas 

pasākumus. 

84.  Soil salinity in 

Australia 

https://youtu.be/P

4pX5W_WwU4  

5:47, 

angļu 

Endogēnie un 

eksogēnie 

ģeoloģiskie procesi 

– augsnes 

degradācija 

Video par Austrālijas augsnes 

sasāļošanos, izskaidrojot cēloņus un 

sekas. Video no dzīves. 

Veido projekta darbu par antropogēnās 

darbības ietekmi uz augsnes degradāciju 

un tās radītajām sekām pasaules 

reģionos. Izvērtē augsnes degradācijas 

ietekmi uz cilvēku dzīvi un apraksta 

valstīs veiktos augsnes atjaunošanas 

pasākumus. 

85.  * NASA’s Global 

Tour of 

Precipitation in 

Ultra HD 

https://youtu.be/c

2-iquZziPU  

3:03, 

angļu 

Procesi hidrosfērā Video par nokrišņu pārvietošanos 

pasaulē, raksturojot gaisa temperatūras 

un vēja ietekmi. Video veidots kā 

karte, kurā attēloti nokrišņu kustība. 

Analizē nokrišņa daudzuma izplatību 

pasaulē, raksturojot, kā vējš un gaisa 

temperatūra ietekmē nokrišņus. 

86.  Explained World’s 

Water Crisis 

https://youtu.be/C

65iqOSCZOY  

18:42, 

angļu 

Procesi hidrosfērā Video par saldūdens resursu problēmu 

pasaulē, raksturojot ūdens sadalījumu 

uz pasaules, kā cilvēki izmanto 

saldūdeni, radītās sekas, cilvēku 

protesti, konflikti, risinājumi. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām un 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Veido inforgrammu par saldūdens 

resursu problēmu pasaulē. 

87.  * Why scientists are 

so worried about 

this glacier 

https://youtu.be/X

RUxTFWWWdY  

4:58, 

angļu 

Procesi hidrosfērā Video par Antarktīdas ledāju kušanu 

un sekām. Izskaidrots, kāpēc zinātnieki 

uztraucas par konkrētu ledāju daļu. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām un izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Skaidro ledāju un klimata pārmaiņu 

mijiedarbību. 

88.  MELTDOWN – 

The Effect of 

Climate Change on 

Iceland’s Glaciers 

https://youtu.be/U

peb6Xa8r8M  

5:03, 

angļu 

Procesi hidrosfērā Video par klimatu pārmaiņu ietekmi uz 

Islandes ledājiem, izraisītajām sekām. 

Video no dzīves. 

Skaidro ledāju un klimata pārmaiņu 

mijiedarbību. 

https://youtu.be/AqUSo2hstHI
https://youtu.be/AqUSo2hstHI
https://youtu.be/P4pX5W_WwU4
https://youtu.be/P4pX5W_WwU4
https://youtu.be/c2-iquZziPU
https://youtu.be/c2-iquZziPU
https://youtu.be/C65iqOSCZOY
https://youtu.be/C65iqOSCZOY
https://youtu.be/XRUxTFWWWdY
https://youtu.be/XRUxTFWWWdY
https://youtu.be/Upeb6Xa8r8M
https://youtu.be/Upeb6Xa8r8M
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89.  * How Will Earth 

Change If All The 

Ice Melts? 

https://youtu.be/pI

xRVfCpA64  

6:33, 

angļu 

Procesi hidrosfērā Video par klimatu pārmaiņu ietekmi uz 

ledājiem, izraisītajām sekām. 

Paskaidrots, kas notiks, ja visi ledāji 

izkustu. Kā rīkoties, lai saglabātu 

ledājus. Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām un izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Skaidro ledāju un klimata pārmaiņu 

mijiedarbību. 

90.  Floods 101 | 

National 

Geographic 

https://youtu.be/4

PXj7bOD7IY  

3:26, 

angļu 

Procesi hidrosfērā Video izskaidro, kas ir plūdi, cēloņus 

un sekas. Video no dzīves. 

Skaidro jēdzienu plūdi. Apkopo 

iemeslus no kā var sākties plūdi un 

piemeklē atbilstošus risinājumus, lai 

izvairītos no plūdiem. 

91.  Flood Risk 

Reduction and 

Mitigation 

https://youtu.be/r

KIg5D8LUx0  

14:12, 

angļu 

Procesi hidrosfērā Video izskaidro plūdu veidus, cēloņus 

un plūdu risku samazināšanas veidus. 

Video no dzīves. 

Spriež par iespējām ierobežot plūdu 

riskus. 

92.  Jūrkalnes stāvkrasts 

pazūd jūrā 

https://youtu.be/qt

pCBVGwZow  

2:44, 

latviešu 

Procesi hidrosfērā – 

Baltijas jūra 

Video par Jūrkalnes krastu eroziju. 

Video no ziņām, ar piemēriem no 

dzīves. 

Video var izmantot, lai aktualizētu tēmu 

par Baltijas jūras krastu izmaiņām, 

cēloņiem un sekām. 

93.  Jūras erozija | 

RADIO VILKS 

DABĀ 

https://youtu.be/z

cVWeMOcDoY  

27:05, 

latviešu 

Procesi hidrosfērā – 

Baltijas jūra 

Video par jūras erozijas ietekmi uz 

Latvijas krastiem, nedaudz raksturojot 

arī akumulāciju. Video no dzīves. 

Prognozē turpmākas Baltijas jūras krasta 

izmaiņas. Spriež par iespējām ierobežot 

jūras krasta noskalošanu.  

94.  * Social media 

animation – WWF 

Eutrophication of 

the Baltic Sea 

https://youtu.be/Y

fEV3qkbPRQ  

2:02, 

angļu 

Procesi hidrosfērā – 

Baltijas jūra 

Video par eitrofikāciju Baltijas jūrā, 

cēloņiem un sekām. Video ir ilustrēts. 

Klasē diskutē par Baltijas jūras 

piesārņojuma cēloņiem, sekām un 

risinājumiem. 

95.  What to Do About 

the Baltic: Hanna 

Paulomäki at 

TEDxWarsaw 

https://youtu.be/9

yPlMBPNf2M  

17:48, 

angļu 

Procesi hidrosfērā – 

Baltijas jūra 

Video par Baltijas jūras piesārņojumu, 

cēloņiem un sekām. Paskaidrots, kā 

var uzlabot situāciju Baltijas jūrā. 

Video no TEDx konferences, ap 

reāliem piemēriem un ilustrācijām. 

Klasē diskutē par Baltijas jūras 

piesārņojuma cēloņiem, sekām un 

risinājumiem. 

96.  What is the 

Biosphere 

https://youtu.be/Y

Duvysc_UbI  

3:22, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

– biosfēra 

Video izskaidro, kas ir biosfēra un kas 

tajā ietilpst. Video ar piemēriem no 

dzīves, izceļot svarīgāko informāciju. 

Skaidro biosfēras jēdzienu, vizualizē 

biosfēras jēdzienu. 

97.  Earth’s 

Interconnected 

Cycles 

https://youtu.be/6j

5iHvYBIcg  

4:11, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

– biosfēra 

Video par biosfēru, izskaidrojot no kā 

tā sastāv un kas katrā sfērā ietilpst. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Skaidro biosfēras kā ekosistēmas 

darbību, aprakstot vielu un enerģijas 

apriti. 

https://youtu.be/pIxRVfCpA64
https://youtu.be/pIxRVfCpA64
https://youtu.be/4PXj7bOD7IY
https://youtu.be/4PXj7bOD7IY
https://youtu.be/rKIg5D8LUx0
https://youtu.be/rKIg5D8LUx0
https://youtu.be/qtpCBVGwZow
https://youtu.be/qtpCBVGwZow
https://youtu.be/zcVWeMOcDoY
https://youtu.be/zcVWeMOcDoY
https://youtu.be/YfEV3qkbPRQ
https://youtu.be/YfEV3qkbPRQ
https://youtu.be/9yPlMBPNf2M
https://youtu.be/9yPlMBPNf2M
https://youtu.be/YDuvysc_UbI
https://youtu.be/YDuvysc_UbI
https://youtu.be/6j5iHvYBIcg
https://youtu.be/6j5iHvYBIcg
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98.  Flow of energy and 

matter through 

ecosystem 

https://youtu.be/T

itrRpMUt0I  

10:25, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

– biosfēra 

Video par enerģijas apriti ekosistēmās. 

Video veidots kā zīmējumi uz melnās 

tāfeles. 

Skaidro biosfēras kā ekosistēmas 

darbību, aprakstot vielu un enerģijas 

apriti. 

99.  * List major biomes https://youtu.be/lq

xNQpajdpQ  

2:49, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par biomām, raksturojot dažādu 

biomu veidus, to atrašanās vietu 

pasaulē. Video ar piemēriem no 

dzīves, ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Nosauc lielākās biomas, attēlo tās kartē. 

100.  Biomes - The 

Living Landscapes 

of Earth 

https://youtu.be/o

_AfNcjlOgU  

11:34, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par biomām, raksturojot 

nedaudz katru no tām. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām, 

izceļot svarīgāko informāciju. 

Nosauc lielākās biomas, attēlo tās kartē. 

101.  Tropical Forests - 

Biomes#1 

https://youtu.be/E

6WdEyt93vA  

14:29, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par tropu mežiem, raksturojot 

atrašanās vietu, biotopus un biocenozi. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Veido grupas prezentāciju par biomu, 

raksturojot biomai raksturīgās 

biocenozes, biotopus un atrašanās vietu. 

Salīdzina divas biomas, izmantojot citas 

grupas prezentāciju pēc dzīvo organismu 

daudzveidības un bioloģiskās 

produktivitātes, secina, kas ietekmē šos 

rādītājus. 

 

102.  Savannah - Biomes 

# 2 

https://youtu.be/

Mle5gmEpYys  

8:44, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par savannu, raksturojot 

atrašanās vietu, biotopus un biocenozi. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

103.  Shrublands - 

Biomes # 3 

https://youtu.be/w

cYWS-5iUcc  

12:34, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par skrajmežiem, raksturojot 

atrašanās vietu, biotopus un biocenozi. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

104.  Deserts - Biomes#4 https://youtu.be/T

Sx1wP18hRE  

14:59, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par tuksnešiem, raksturojot 

atrašanās vietu, biotopus un biocenozi. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

105.  Grasslands - 

Biomes#5 

https://youtu.be/Y

y191KVBNP0  

10:51, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par stepēm, raksturojot 

atrašanās vietu, biotopus un biocenozi. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

https://youtu.be/TitrRpMUt0I
https://youtu.be/TitrRpMUt0I
https://youtu.be/lqxNQpajdpQ
https://youtu.be/lqxNQpajdpQ
https://youtu.be/o_AfNcjlOgU
https://youtu.be/o_AfNcjlOgU
https://youtu.be/E6WdEyt93vA
https://youtu.be/E6WdEyt93vA
https://youtu.be/Mle5gmEpYys
https://youtu.be/Mle5gmEpYys
https://youtu.be/wcYWS-5iUcc
https://youtu.be/wcYWS-5iUcc
https://youtu.be/TSx1wP18hRE
https://youtu.be/TSx1wP18hRE
https://youtu.be/Yy191KVBNP0
https://youtu.be/Yy191KVBNP0
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106.  Temperate Forests - 

Biomes # 6 

https://youtu.be/K

8i0K0pZlCM  

23:14, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par jauktajiem un platlapju 

mežiem, raksturojot atrašanās vietu, 

biotopus un biocenozi. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām, 

izceļot svarīgāko informāciju. 

107.  Taiga - Biomes#7 https://youtu.be/O

UmHWrF8MnY  

12:22, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par taigu, raksturojot atrašanās 

vietu, biotopus un biocenozi. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām, 

izceļot svarīgāko informāciju. 

108.  Polar Biomes - 

Biomes#8 

https://youtu.be/II

15uUa1on0  

8:46, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par arktiskajiem, 

antarktiskajiem tuksnešiem, tundru, 

raksturojot atrašanās vietu, biotopus un 

biocenozi. Video ar piemēriem no 

dzīves, ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

109.  * Wildfires 101 | 

National 

Geographic 

https://youtu.be/5

hghT1W33cY  

3:12, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par meža ugunsgrēkiem, 

paskaidrojot no kā tie var izcelties. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Skaidro pārmaiņas biomās dabas un 

cilvēka mijiedarbības rezultātā. 

110.  Continental 

Europe, sea level 

change -1500 - 500 

m 

https://youtu.be/J

gjfir-8Y9A  

1:20, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video attēlo Eiropu un tās sauszemes 

izmaiņas, ceļoties jūras līmenim no 

-1500m līdz 500m. Video kā karte, 

kurā novērojamas izmaiņas. 

Skaidro pārmaiņas biomās dabas un 

cilvēka mijiedarbības rezultātā. 

111.  * Rising Ocean 

Temperatures are 

“Cooking” Coral 

Reefs 

https://youtu.be/m

Q10xBl8XMQ  

2:52, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par koraļļu rifu izmiršanu, 

paaugstinoties ūdens temperatūrai. 

Video ar piemēriem no dzīves un 

ilustrācijām. 

Skaidro pārmaiņas biomās dabas un 

cilvēka mijiedarbības rezultātā. 

112.  * Extreme weather: 

World’s ocean 

temperatures hit 

record high in 2020 

https://youtu.be/-

2uv7L_SSBI  

3:53, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par pasaules okeāna ūdens 

temperatūras celšanos, iemesliem un 

sekām. Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Skaidro pārmaiņas biomās dabas un 

cilvēka mijiedarbības rezultātā. 

113.  * Volcano benefits https://youtu.be/yj

swavT5tfQ  

3:40, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par vulkānu izvirdumu 

ieguvumiem. Video ar piemēriem no 

dzīves, ilustrācijām, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Skaidro pārmaiņas biomās dabas un 

cilvēka mijiedarbības rezultātā. 

https://youtu.be/K8i0K0pZlCM
https://youtu.be/K8i0K0pZlCM
https://youtu.be/OUmHWrF8MnY
https://youtu.be/OUmHWrF8MnY
https://youtu.be/II15uUa1on0
https://youtu.be/II15uUa1on0
https://youtu.be/5hghT1W33cY
https://youtu.be/5hghT1W33cY
https://youtu.be/Jgjfir-8Y9A
https://youtu.be/Jgjfir-8Y9A
https://youtu.be/mQ10xBl8XMQ
https://youtu.be/mQ10xBl8XMQ
https://youtu.be/-2uv7L_SSBI
https://youtu.be/-2uv7L_SSBI
https://youtu.be/yjswavT5tfQ
https://youtu.be/yjswavT5tfQ
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114.  * Photo Evidence: 

Glacier National 

Park Is Melting 

Away 

https://youtu.be/ur

4I8tYnxP4  

3:13, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par ledāju kušanu, palielinoties 

gaisa temperatūrai un ietekmi uz vidi. 

Video ar piemēriem no dzīves. 

Skaidro pārmaiņas biomās dabas un 

cilvēka mijiedarbības rezultātā. 

115.  * Coral Reefs 101 | 

National 

Geographic 

https://youtu.be/Z

iULxLLP32s  

3:52, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par koraļļu rifiem, paskaidrojot, 

kāpēc tie ir svarīgi, kas ietekmē to 

izmiršanu. Video ar piemēriem no 

dzīves, izceļot svarīgāko informāciju. 

Raksturo sāļūdens ekosistēmu, 

izmantojot kritērijus: ģeogrāfiskā 

izplatība, dabas apstākļi, dzīvie 

organismi, nozīme un problēmas. 

116.  Measuring 

Mangroves | 

Explorers in the 

Field 

https://youtu.be/rI

XeDlgx5Rc  

5:31, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par mangrovju audzēm, 

paskaidrojot, kāpēc tās ir nozīmīgas, 

kas tās negatīvi ietekmē un kā tās 

saglabāt. Video ar piemēriem no 

dzīves. 

Raksturo sāļūdens ekosistēmu, 

izmantojot kritērijus: ģeogrāfiskā 

izplatība, dabas apstākļi, dzīvie 

organismi, nozīme un problēmas. 

117.  * All about Ramsar 

sites 

https://youtu.be/R

cl8sP2e60E  

3:30, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par Ramsāres konvekciju, 

mērķi, nozīmi un piemēriem. Video ar 

piemēriem no dzīves, izceļot svarīgāko 

informāciju.  

Apraksta konvekcijas svarīgākos 

mērķus, skaidro konvekciju nozīmi 

mitrāju aizsardzības nodrošināšanā, 

nosaucot konkrētas darbības. 

118.  What are wetlands? 

| WWT 

https://youtu.be/k

9UbKlBc3W4  

2:14, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par mitrājiem un to nozīmi 

pasaulē. Video ar piemēriem no 

dzīves, izceļot svarīgāko informāciju. 

Nosauc nozīmīgākos mitrāju veidus, 

skaidro mitrāju nozīmi. 

119.  Why are wetlands 

so important | 

IWMI 

https://youtu.be/Y

B-UJEavS2Y  

2:15, 

angļu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par mitrājiem un to nozīmi 

pasaulē. Par sekām, kuras rodas, 

iznīcinot mitrājus. Video ar piemēriem 

no dzīves, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Skaidro mitrāju nozīmi ūdens attīrīšanā, 

oglekļa uzkrāšanā, piekrastes 

nostiprināšanā, plūdu mazināšanā. 

120.  Latvijas 

aizsargājamās 

dabas teritorijas 

https://youtu.be/7

eTzL1FMm2Q  

13:02, 

latviešu 

Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Video par Latvijas aizsargājamām 

teritorijām, kas tajās ietilpst, kāpēc 

tādas nepieciešamas, piemēri. Video ar 

piemēriem no dzīves un ilustrācijām. 

Raksturo dabas aizsardzības 

organizēšanu L:atvijā. 

Spriež, kāpēc nepieciešams organizēt 

vides saglabāšanas un aizsardzības 

pasākumus. 

121.  Nacionālie parki https://www.daba.

gov.lv/lv/nacional

ie-parki  

latviešu Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Apkopoti video par Gaujas, Ķemeru, 

Rāznas un Slīteres Nacionālajiem 

parkiem. Video no dzīves. 

Veido karšu stāstu ArcGIS Online 

StoryMap par vienu Nacionālo parku vai 

Dabas rezervātu, raksturojot ģeogrāfisko 

novietojumu, izveidošanas mērķi, 

aizsargājamos biotopus, nozīmīgākās 

aizsargājamās sugas, kultūrvēsturiskās 

vērtības, aizsardzības režīmu, tūrisma 

122.  Latvijas dabas 

rezervāti 

https://youtube.co

m/playlist?list=P

LJ47BeLaaZelUz

latviešu Sauszemes un 

ūdens ekosistēmas 

Vairāki video par Latvijas dabas 

rezervātiem – Moricsalas, Grīņu, Teiču 

dabas rezervātiem. Video no dzīves, 

daži video no ziņām. 

https://youtu.be/ur4I8tYnxP4
https://youtu.be/ur4I8tYnxP4
https://youtu.be/ZiULxLLP32s
https://youtu.be/ZiULxLLP32s
https://youtu.be/rIXeDlgx5Rc
https://youtu.be/rIXeDlgx5Rc
https://youtu.be/Rcl8sP2e60E
https://youtu.be/Rcl8sP2e60E
https://youtu.be/k9UbKlBc3W4
https://youtu.be/k9UbKlBc3W4
https://youtu.be/YB-UJEavS2Y
https://youtu.be/YB-UJEavS2Y
https://youtu.be/7eTzL1FMm2Q
https://youtu.be/7eTzL1FMm2Q
https://www.daba.gov.lv/lv/nacionalie-parki
https://www.daba.gov.lv/lv/nacionalie-parki
https://www.daba.gov.lv/lv/nacionalie-parki
https://youtube.com/playlist?list=PLJ47BeLaaZelUzRbpHMbKkzkBKE8HFb5n
https://youtube.com/playlist?list=PLJ47BeLaaZelUzRbpHMbKkzkBKE8HFb5n
https://youtube.com/playlist?list=PLJ47BeLaaZelUzRbpHMbKkzkBKE8HFb5n
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RbpHMbKkzkBK

E8HFb5n  

iespējas, iekļaušanos starptautiskos 

aizsardzības projektos. 

Kultūrainavas pasaulē un Latvijā 

123.  Different cultures 

around the world 

https://youtu.be/y

yWLWtI7jMg  

3:59, 

bez 

valodas 

Kultūras reģioni Video attēlo dažādas pasaules valstis, 

kurās katrā ir kaut kas unikāls – 

cilvēki, ainava, nodarbošanās utt. 

Video ar filmētiem piemēriem no 

dzīves, izceļot attēlotās valsts 

nosaukumu. 

Uzraksta stundas tēmu. Diskutē, kas 

būtu redzams Latvijas video, līdzīgi kā 

redzētajā video par citām valstīm. 

124.  Learn a new culture https://youtu.be/G

hA9eypocE0  

13:18, 

angļu 

Kultūras reģioni Video ir pieredzes stāsts par dažādām 

kultūrām, kā iepazīt jaunu kultūru. 

Video kā uzstāšanās TEDx konferencē. 

Izstāsta līdzīgus atgadījumus, iepazīstot 

jaunu kultūru. 

Diskutē, kas ir kultūra un kas tajā 

ietilpst, kā labāk iepazīt kultūru, lai 

neaizskartu cilvēkus. 

125.   The five major 

world religions - 

John Bellaimey 

https://youtu.be/m

6dCxo7t_aE  

11:09, 

angļu 

Kultūras reģioni Video par izplatītākajām reliģijām 

pasaulē, raksturojot katru. Video ir 

ilustrēts. 

Veido tabulu, kurā apkopo svarīgāko, 

raksturīgāko par katru reliģiju. Kartē 

atliek reliģiju izplatību pasaulē. 

126. * How languages 

evolve - Alex 

Gendler 

https://youtu.be/
iWDKsHm6gTA  

4:02, 

angļu 

Kultūras reģioni Video par valodu saimēm, iemesliem, 

kāpēc pasaulē ir tik daudz valodas un 

kāpēc tās ir izplatījušās. Video ir 

ilustrēts. 

Veido valodu saimes “koku”. 

127.  Major Elements 

that Define Culture 

https://youtu.be/jt

2tikGSu98  

7:15, 

angļu 

Kultūras reģioni Video par kultūru un kultūras 

elementiem – simboliem, valodu, 

vērtībām un normām. Video ir ilustrēts 

ar izceltu galveno informāciju. 

Uzraksta, kādus kultūras elementus 

dzirdēja video, pieraksta, kādi vēl var 

būt kultūras elementi. 

128.  Geography Now! 

Latvia 

https://youtu.be/3

_kocBCsIbk  

11:23, 

angļu 

Kultūras reģioni Video par Latviju, raksturojot visu 

svarīgāko par to. Video gan ar 

piemēriem no dzīves, gan ilustrācijām. 

Nosauc Latvijas kultūras elementus, 

sameklējot līdzīgas valstis un nosakot 

piederību kultūras reģionam. 

Veido krustvārdu mīklu par viena 

kultūras reģiona kultūras elementiem.  

Grupās veido video par vienu kultūras 

reģionu. 

129.  Who Are The 

Slavs? 

https://youtu.be/B

nu0cLq9I1k  

7:10, 

angļu 

Kultūras reģioni Video par slāvu kultūras reģionu, 

nosaucot raksturīgākās valstis, kultūras 

elementus. Video ar piemēriem no 

Raksturo slāvu kultūras reģionu, 

raksturīgākos kultūras elementus. 

https://youtube.com/playlist?list=PLJ47BeLaaZelUzRbpHMbKkzkBKE8HFb5n
https://youtube.com/playlist?list=PLJ47BeLaaZelUzRbpHMbKkzkBKE8HFb5n
https://youtu.be/yyWLWtI7jMg
https://youtu.be/yyWLWtI7jMg
https://youtu.be/GhA9eypocE0
https://youtu.be/GhA9eypocE0
https://youtu.be/m6dCxo7t_aE
https://youtu.be/m6dCxo7t_aE
https://youtu.be/iWDKsHm6gTA
https://youtu.be/iWDKsHm6gTA
https://youtu.be/jt2tikGSu98
https://youtu.be/jt2tikGSu98
https://youtu.be/3_kocBCsIbk
https://youtu.be/3_kocBCsIbk
https://youtu.be/Bnu0cLq9I1k
https://youtu.be/Bnu0cLq9I1k
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dzīves, ilustrācijām un izceltu 

svarīgāko informāciju. 

Grupās veido prezentāciju par kādu 

kultūras reģionu. 

130.  * Cultural 

Landscapes Video 

https://youtu.be/p

JFctrwIE9A  

2:49, 

angļu 

Kultūrainavas Video izskaidro kultūrainavu 

definīciju, to veidošanos un 

ieguvumus. Pieminēts, kas ietekmē 

kultūrainavu mainīšanos. Video tikai 

no ilustrācijām. 

Definē jēdzienu kultūrainava. Atšķir 

kultūrainavu no ģeogrāfiskās ainavas. 

131.  * Why we need more 

cultural landscapes 

https://youtu.be/qt

zBn5jf-gk  

5:45, 

angļu 

Kultūrainavas Video par kultūrainavām, pamatojot, 

kāpēc tās ir svarīgas. Video ar 

piemēriem no dzīves, izceļot svarīgāko 

informāciju. 

Nosauc, kāpēc cilvēkiem ir svarīgas 

kultūrainavas un kāds ir ieguvums no 

tām. 

132.  What Do 

Landscapes Tell Us 

About Our Culture? 

https://youtu.be/5

onjyWsWa78  

8:53, 

angļu 

Kultūrainavas Video par ainavām un ko tās parāda 

par cilvēku kultūru pagātnē un 

tagadnē. Video kā uzstāšanās TEDx 

konferencē. 

Veido domu karti par ainavām, rakstot 

svarīgāko, ko no tām var uzzināt par 

cilvēku kultūru. 

133.  Explore France – 

The Land of 

Cultural Landscape 

https://youtu.be/_

eqjA_Ew8QM  

1:51, 

bez 

valodas 

Kultūrainavas Video par Francijas kultūrainavām. 

Video ar piemēriem no dzīves, izceļot 

svarīgāko informāciju. 

Nosaka, kuras kultūrainavas atbilst 

tradicionālajai, bet kuras masu kultūrai. 

Spriež par atšķirībām un to iespējamiem 

cēloņiem. 

134.  Soar Over the Lush 

Rice Terraces of 

the Philippines 

https://youtu.be/7

LqAJoD-PpA  

2:53, 

angļu 

Kultūrainavas Video ir par Filipīnu kultūrainavu – 

rīsu terasēm. Video ar piemēriem no 

dzīves. 

Nosaka, vai tā ir tradicionālajai vai masu 

kultūrai raksturīga kūlturainava. Spriež 

par atšķirībām un to iespējamiem 

cēloņiem. 

135.  What is Cultural 

Globalization? 

https://youtu.be/C

t7qm8n89UI  

4:07, 

angļu 

Mūsdienu kultūras 

pārmaiņas 

Video izskaidro, kas ir kultūras 

globalizācija, pozitīvās un negatīvās 

sekas. Video ir animēts, izceļot 

svarīgāko informāciju. 

Definē, kas ir kultūras globalizācija, 

aprakstot faktorus, kuri ietekmē kultūras 

pārmaiņas mūsdienās. 

136.  Does Globalization 

Destroy Culture? 

https://youtu.be/F

hZFyfAfRZE  

3:45, 

angļu 

Mūsdienu kultūras 

pārmaiņas 

Video par globalizācijas ietekmi uz 

kultūru. Video ar piemēriem no dzīves. 

Diskutē – vai globalizācija iznīcina 

kultūru. 

Dabas resursi un to ilgtspējīga izmantošana 

137.  * Natural Resources https://youtu.be/e

eRZbA9GS3U  

1:55, 

angļu 

Dabas resursu 

krājumi un plūsmas 

Video par dabas resursu veidiem un 

izmantošanu. Video ar piemēriem no 

dzīves. 

Veido domu karti par dabas resursiem 

un to izmantošanu saimniecībā, 

atzīmējot, kuri resursi ir pieejami arī 

Latvijā un kāda ir to izmantošana 

saimniecībā. 

https://youtu.be/pJFctrwIE9A
https://youtu.be/pJFctrwIE9A
https://youtu.be/qtzBn5jf-gk
https://youtu.be/qtzBn5jf-gk
https://youtu.be/5onjyWsWa78
https://youtu.be/5onjyWsWa78
https://youtu.be/_eqjA_Ew8QM
https://youtu.be/_eqjA_Ew8QM
https://youtu.be/7LqAJoD-PpA
https://youtu.be/7LqAJoD-PpA
https://youtu.be/Ct7qm8n89UI
https://youtu.be/Ct7qm8n89UI
https://youtu.be/FhZFyfAfRZE
https://youtu.be/FhZFyfAfRZE
https://youtu.be/eeRZbA9GS3U
https://youtu.be/eeRZbA9GS3U
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138.  * Which Countries 

Have The Most 

Natural Resources 

In The World? | 

2021 

https://youtu.be/3-

Axa_h3_-I  

6:11, 

angļu 

Dabas resursu 

krājumi un plūsmas 

Video par top 9 valstīm 2019. gadā  ar 

visvairāk esošajiem dabas resursiem 

un to vērtību. Video ar piemēriem no 

dzīves, izceļot valsts nosaukumus. 

Secina, kādas saimniecības nozares var 

attīstīties katrā valstī. 

139.  Geopolitics of the 

Arctic 

https://youtu.be/d

V67yJHoPvw  

11:35, 

angļu 

Dabas resursu 

krājumi un plūsmas 

Video par Arktikas kušanu, 

pieejamiem dabas resursiem, teritorijas 

sadalījumu un problēmām, kas ar to 

saistītas. 

Video ar piemēriem no dzīves. 

Veic gadījuma izpēti par valstu 

konkurenci par potenciālajiem dabas 

resursu krājumiem Arktikā un 

savstarpējām teritoriālajām pretenzijām. 

140.  How Science Is 

Keeping Antarctica 

Ungoverned 

https://youtu.be/s

KpA4ioawyY  

4:00, 

angļu 

Dabas resursu 

krājumi un plūsmas 

Video par Antarktīdu un zinātniekiem, 

kas tur atrodas, kāpēc var izvērsties 

konflikti par Antarktīdu. Video ar 

piemēriem no dzīves. 

Veic gadījuma izpēti par valstu 

konkurenci par potenciālajiem dabas 

resursu krājumiem Antarktīdā un 

savstarpējām teritoriālajām pretenzijām. 

141.  * Why Resource 

Rich Countries 

Grow Slowly? 

https://youtu.be/Iv

W0kcajWKk  

3:58, 

angļu 

Dabas resursu 

krājumi un plūsmas 

Video izskaidro, kāpēc ar dabas 

resursiem bagātās valstis attīstās lēnāk.  

Video gan ar piemēriem no dzīves, gan 

ilustrācijām, subtitri angļu valodā. 

Spriež, kāpēc dabas resursu 

nodrošinājums ne vienmēr nosaka 

augstu valsts vai reģiona attīstību. 

142.  Water Pollution 

Effects on the 

Environment 

https://youtu.be/z

BKGxuxFn1E  

6:45, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par ūdens piesārņojumu un to 

ietekmi, sekām uz vidi. Minētas arī 

piesārņotākās vietas. Video ar 

piemēriem no dzīves. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

Grupās veido plakātu par piesārņojuma 

problēmas cēloņiem, iespējamiem 

risinājumiem un saistību ar citām vides 

problēmām. 

143.  Our Global Water 

Crisis, Explained. 

https://youtu.be/v

B68xvRb2T4  

9:36, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par ūdens cikla saistību ar 

globālo sasilšanu, bīstamiem 

laikapstākļiem un ietekmi uz 

lauksaimniecību. Amazones 

lietusmežu izciršanas sekas. Kā 

novērst ūdens piesārņojumu. Video ar 

piemēriem no dzīves, izceļot 

svarīgāko. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

Grupās veido plakātu par piesārņojuma 

problēmas cēloņiem, iespējamiem 

risinājumiem un saistību ar citām vides 

problēmām. 

144.  Why Care About 

Water? 

https://youtu.be/F

vkzjt3b-dU  

2:29, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video, kāpēc nepieciešams saglabāt 

saldūdens resursus. Video ar 

piemēriem no dzīves. 

Veido kopēju domu karti, kurā apraksta, 

iemeslus, kāpēc nepieciešams saglabāt 

saldūdens resursus. 

145.  * What is 

Deforestation? 

https://youtu.be/v

JnnrpSDWPI  

2:50, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par mežu izciršanu, cik tiek 

izcirsts, kāpēc izcērt, izraisītās sekas 

uz vidi un kā kontrolēt mežu izciršanu. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

https://youtu.be/3-Axa_h3_-I
https://youtu.be/3-Axa_h3_-I
https://youtu.be/dV67yJHoPvw
https://youtu.be/dV67yJHoPvw
https://youtu.be/sKpA4ioawyY
https://youtu.be/sKpA4ioawyY
https://youtu.be/IvW0kcajWKk
https://youtu.be/IvW0kcajWKk
https://youtu.be/zBKGxuxFn1E
https://youtu.be/zBKGxuxFn1E
https://youtu.be/vB68xvRb2T4
https://youtu.be/vB68xvRb2T4
https://youtu.be/Fvkzjt3b-dU
https://youtu.be/Fvkzjt3b-dU
https://youtu.be/vJnnrpSDWPI
https://youtu.be/vJnnrpSDWPI
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Grupās veido plakātu par problēmas 

cēloņiem, iespējamiem risinājumiem un 

saistību ar citām vides problēmām. 

146.  * Climate 101: 

Deforestation 

https://youtu.be/Ic

-J6hcSKa8  

2:48, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video paskaidro, kādas sekas uz vidi 

atstāj mežu izciršana. Video gan ar 

piemēriem no dzīves, gan ilustrācijām. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

Grupās veido plakātu par problēmas 

cēloņiem, iespējamiem risinājumiem un 

saistību ar citām vides problēmām. 

147.  * Amazon 

Deforestation – 

BBC News 

https://youtu.be/n

YlnoxgqEWo  

4:34, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par Amazones lietus mežu 

straujo izciršanu un Brazīlijas valdības 

ietekmi. Video no ziņām, kur attēloti 

reāli video fragmenti no Amazones 

lietus mežiem. 

Veido tabulu, kur vienā pusē raksta 

Amazones lietusmeža izciršanas 

ieguvumus, bet otrā zaudējumus. 

Diskutē, vai visiem pasaules 

iedzīvotājiem vajadzētu iesaistīties 

Amazones mežu aizsardzībā. 

148.  * What happens if 

you cut down all of 

a city's trees? 

https://youtu.be/z

arll9bx6FI  

5:25, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par sekām, ja pilsētā izcirtīs 

visus kokus salīdzinot to ar pilsētu, 

kurā aug koki. Video ir ilustrēts. 

Diskutē par koku izciršanu Rīgā, kā 

iedzīvotāji varētu glābt kokus pilsētās. 

149. * Air Pollution https://youtu.be/e

6rglsLy1Ys  

3:52, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par gaisa piesārņojumu, 

cēloņiem un sekām. Video ar 

piemēriem no dzīves, izceļot valsts 

svarīgāko. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

Grupās veido plakātu par problēmas 

cēloņiem, iespējamiem risinājumiem un 

saistību ar citām vides problēmām. 

150.  This Is How Bad 

New Delhi's Air 

Pollution Is 

https://youtu.be/Y

x7Ar21_Q1I  

2:44, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par gaisa piesārņojumu Deli 

(Indija), kur gaisa piesārņojums ir 

augstākais. Nosaukti arī cēloņi. Video 

ar piemēriem no dzīves. 

Uzraksta cēloņus, kas rada gaisa 

piesārņojumu. Pa pāriem katram 

cēlonim atrod iespējamo risinājumu. 

Diskutē, kādi ir lielākie iemesli, kāpēc 

cilvēki nesatraucas par gaisa 

piesārņojumu un negrib mainīt savu 

dzīves stilu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. 

151. * Kā gaisa 

piesārņojums 

ietekmē veselību? 

https://youtu.be/a

OrmWVm6ioA  

2:44, 

latviešu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par gaisa piesārņojuma ietekmi 

uz cilvēka organismu, raksturojot, 

kāpēc cilvēkiem sākas veselības 

problēmas. Video ar piemēriem no 

dzīves, izceltu svarīgāko informāciju 

un animācijām. 

Izskaidro, kāpēc no gaisa piesārņojuma 

rodas veselības problēmas. 

152. * WHO: Breathe Life 

– How air pollution 

impacts your body 

https://youtu.be/G

VBeY1jSG9Y  

1:18, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par gaisa piesārņojuma ietekmi 

uz cilvēka organismu. Video ar 

animācijām. 

Uz cilvēka ķermeņa šablona iekrāso tos 

orgānus, kurus ietekmē gaisa 

piesārņojums. Pieraksta, kādas sekas tas 

var atstāt uz organismu. 

https://youtu.be/Ic-J6hcSKa8
https://youtu.be/Ic-J6hcSKa8
https://youtu.be/nYlnoxgqEWo
https://youtu.be/nYlnoxgqEWo
https://youtu.be/zarll9bx6FI
https://youtu.be/zarll9bx6FI
https://youtu.be/e6rglsLy1Ys
https://youtu.be/e6rglsLy1Ys
https://youtu.be/Yx7Ar21_Q1I
https://youtu.be/Yx7Ar21_Q1I
https://youtu.be/aOrmWVm6ioA
https://youtu.be/aOrmWVm6ioA
https://youtu.be/GVBeY1jSG9Y
https://youtu.be/GVBeY1jSG9Y
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153.  * ReTV: Latvijā 

lielākais gaisa 

piesārņojums 

pēdējo piecu gadu 

laikā 

https://youtu.be/y

ZgiIB9uapU  

3:22, 

latviešu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par augstāko gaisa 

piesārņojumu Latvijā piecu gada laikā 

līdz 2021. gadam. Izskaidrots, kāpēc ir 

radies gaisa piesārņojums, ko 

vajadzētu un nevajadzētu cilvēkiem 

darīt gaisa piesārņojuma laikā. Video 

no ziņām, ar reāliem fragmentiem no 

dzīves. 

Izstrādā ieteikumus Latvijas 

iedzīvotājiem, kā vislabāk rīkoties liela 

gaisa piesārņojuma laikā, lai 

neapdraudētu savu veselību. 

154.  How Coronavirus 

Quarantines Lead 

To A Drop In Air 

Pollution 

https://youtu.be/b

hctp3RQAkA  

10:44, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par Covid-19 ietekmi uz gaisa 

piesārņojuma samazināšanu un 

pozitīvajām sekām uz cilvēkiem un 

vidi. Video ar piemēriem no dzīves, 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Diskutē, kāpēc gaisa piesārņojums ir 

samazinājies Covid-19 laikā. Ko cilvēki 

varētu pārņemt savā ikdienā no šī laika, 

lai arī pēc pandēmijas gaisa 

piesārņojums samazinātos. 

155.  Plastic pollution 

crisis: How waste 

ends up in our 

oceans 

https://youtu.be/

MNFUwVcpZAI  

4:26, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par sadzīves atkritumiem, kas 

nonāk okeānos, pludmalēs. Parādītas 

vietas, kur okeānos ir lielākais 

plastmasas piesārņojums, kā tā 

pārvietojas okeānos. Video gan ar 

piemēriem no dzīves, izceltu svarīgāko 

informāciju un ilustrācijām. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

Grupās veido plakātu par problēmas 

cēloņiem, iespējamiem risinājumiem un 

saistību ar citām vides problēmām. 

156.  * POWERFUL 

VIDEO: Why We 

Need to Stop 

Plastic Pollution in 

Our Oceans FOR 

GOOD 

https://youtu.be/Y

omf5pBN8dY  

4:35, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par plastmasas piesārņojumu 

okeānos, tā sekām un kā to var novērst. 

Video ar piemēriem no dzīves, izceltu 

svarīgāko informāciju un ilustrācijām. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

Grupās veido plakātu par problēmas 

cēloņiem, iespējamiem risinājumiem un 

saistību ar citām vides problēmām. 

157.  A new type of 

pollution ’: Covid-

19 waste ending up 

in world’s oceans 

https://youtu.be/5f

ZyH43H030  

3:18, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par cilvēku radītu piesārņojumu 

Covid-19 laikā. Video ar reāliem 

skatiem no dzīves. 

Pirms video klasē veido domu karti, 

kurā uzraksta, kādi ir iespējamie 

piesārņojuma veidi, ko cilvēks rada 

Covid-19 laikā. 

158.  * Plastmasas maisiņa 

ceļš 

https://youtu.be/6I

uK3UvC7MI  

7:08, 

latviešu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par plastmasu, ražošana, 

plastmasas iedalījums, ietekme uz vidi, 

plastmasas aizstājēji un kā saudzēt 

vidi. Video ar piemēriem no dzīves, 

izceltu svarīgāko informāciju un 

ilustrācijām. 

Projekta darbs par vides problēmām. 

Grupās veido plakātu par problēmas 

cēloņiem, iespējamiem risinājumiem un 

saistību ar citām vides problēmām. 

https://youtu.be/yZgiIB9uapU
https://youtu.be/yZgiIB9uapU
https://youtu.be/bhctp3RQAkA
https://youtu.be/bhctp3RQAkA
https://youtu.be/MNFUwVcpZAI
https://youtu.be/MNFUwVcpZAI
https://youtu.be/Yomf5pBN8dY
https://youtu.be/Yomf5pBN8dY
https://youtu.be/5fZyH43H030
https://youtu.be/5fZyH43H030
https://youtu.be/6IuK3UvC7MI
https://youtu.be/6IuK3UvC7MI
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159.  * Dear Future 

Generations: Sorry 

https://youtu.be/e

RLJscAlk1M  

6:02, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par to, ka cilvēki šobrīd var 

mainīt savu dzīvi, lai saglabātu vidi 

nākošajām paaudzēm. Izstāstīts, kas 

notiks, ja cilvēki neko nedarīs lietas 

labā. Video gan ar piemēriem no 

dzīves, gan izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Veido plānu, ko varētu darīt savā 

ikdienā, lai samazinātu savu ekoloģisko 

pēdu un negatīvo ietekmi uz vidi. 

160.  * His Epic Message 

Will Make You 

Want to Save the 

World 

https://youtu.be/B

-nEYsyRlYo  

4:23, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

vides problēmas 

Video par cilvēku negatīvo ietekmi uz 

Zemi un kāpēc jāsāk rīkoties, lai 

cilvēki neiznīcinātu pasauli. Video ar 

piemēriem no dzīves, ilustrācijām, 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Veido plānu, ko varētu darīt savā 

ikdienā, lai samazinātu savu ekoloģisko 

pēdu un negatīvo ietekmi uz vidi. 

161.  What Is Sustainable 

Development? 

https://youtu.be/3

WODX8fyRHA  

2:08, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ilgtspējīga attīstība 

Video par to, kas ir ilgtspējīga 

attīstība. Video ar bildēm no dzīves. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

ilustrācijām, izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Definē jēdzienu ilgtspējīga attīstība. 

162.  * Recycling fashion: 

The town turning 

waste into clothes- 

BBC News 

https://youtu.be/7i

0QMnz4ExY  

3:52, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ilgtspējīga attīstība 

Video par atkritumos izmestu apģērbu 

pārstrādi jaunā apģērbā, ražošanas 

process. Video ar piemēriem no dzīves 

un izceltu svarīgāko informāciju. 

Izmanto video, lai sagatavotu 

argumentus diskusijai – kāpēc 

mūsdienās arvien biežāk atkritumus 

uzskata par resursu. 

163.  * How Adidas Turns 

Plastic Bottles Into 

Shoes 

https://youtu.be/p

JBRqespiOA  

3:31, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ilgtspējīga attīstība 

Video par Adidas sporta apavu 

ražošanu no plastmasas pudelēm, kas 

atrodas ūdenī vai pludmalēs kā 

atkritumi.  

Video ar piemēriem no dzīves un 

izceltu svarīgāko informāciju. 

Izmanto video, lai sagatavotu 

argumentus diskusijai – kāpēc 

mūsdienās arvien biežāk atkritumus 

uzskata par resursu. 

164.  How Used 

Chopsticks Are 

Turned Into Tables, 

Tiles, And Other 

Furniture 

https://youtu.be/p

LL4PW4LZT8  

5:47, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ilgtspējīga attīstība 

Video kā koka irbuļus, ko cilvēki 

izmanto, lai vienreiz ar tiem paēstu, 

var pārstrādāt koka mēbelēs. Video ar 

piemēriem no dzīves. 

Izmanto video, lai sagatavotu 

argumentus diskusijai – kāpēc 

mūsdienās arvien biežāk atkritumus 

uzskata par resursu. 

165.  Computer recycling 

West Africa style 

https://youtu.be/J

XDrIvShZKU  

4:09, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ilgtspējīga attīstība 

Video par datoru otrreizēju pārstrādi 

Rietumāfrikā. Video ar piemēriem no 

dzīves. 

Diskutē, kā atkritumi tiek šķiroti un 

pārstrādāti valstīs ar atšķirīgu attīstības 

un ienākumu līmeni. 

https://youtu.be/eRLJscAlk1M
https://youtu.be/eRLJscAlk1M
https://youtu.be/B-nEYsyRlYo
https://youtu.be/B-nEYsyRlYo
https://youtu.be/3WODX8fyRHA
https://youtu.be/3WODX8fyRHA
https://youtu.be/7i0QMnz4ExY
https://youtu.be/7i0QMnz4ExY
https://youtu.be/pJBRqespiOA
https://youtu.be/pJBRqespiOA
https://youtu.be/pLL4PW4LZT8
https://youtu.be/pLL4PW4LZT8
https://youtu.be/JXDrIvShZKU
https://youtu.be/JXDrIvShZKU
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166.  Recycling Robots – 

Companies Turn to 

Robots to Help Sort 

Recyclables & 

Waste – Waste 

Robotics 

https://youtu.be/Q

bKA9uNgzYQ  

2:13, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ilgtspējīga attīstība 

Video par ASV pārstrādes robotiem. 

Video ar piemēriem no dzīves. 

Diskutē, kā atkritumi tiek šķiroti un 

pārstrādāti valstīs ar atšķirīgu attīstības 

un ienākumu līmeni. 

167.  Zaļā Latvija: 

atkritumu šķirošana 

https://youtu.be/G

QMHKnNGwQI  

3:44, 

latviešu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ilgtspējīga attīstība 

Video par jauno atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānu 2021. – 

2028. gadam noteikto mērķu 

īstenošanu. Video ar piemēriem no 

dzīves. 

Analizē savas dzīvesvietas apkārtnē 

pieejamo atkritumu šķirošanas 

infrastruktūru. 

168.  * The Ecological 

Footprint Explained 

https://youtu.be/f

ACkb2u1ULY  

1:20, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ekoloģiskās pēdas 

nospiedums 

Video izskaidro, kas ir ekoloģiskās 

pēdas nospiedums. Video ir ilustrēts. 

Uzzīmē zīmējumu, kur attēlota 

ekoloģiskā pēda un no kā tā sastāv. 

169.  Homo ecos 

S02E02: Kas ir 

ekoloģiskā pēda? 

https://youtu.be/se

nD_012ag4  

19:19, 

latviešu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ekoloģiskās pēdas 

nospiedums 

Video par to, kas ir ekoloģiskās pēdas 

nospiedums, kā to izmērīt, kas to 

ietekmē. Video intervijas veidā. 

Skaidro, kāpēc ekoloģisko pēdu izmanto 

kā ilgtspējīgas attīstības rādītāju. 

170.  Everyday choices 

to reduce your 

carbon footprint 

https://youtu.be/7

1KviG1pacU  

5:33, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ekoloģiskās pēdas 

nospiedums 

Video par to, kā ikdienā cilvēki var 

samazināt savu ekoloģiskās pēdas 

nospiedumu, oglekļa emisijas 

mazināšanai. Video ar reāliem 

piemēriem no dzīves. 

Spriež par iespējām samazināt savas 

ekoloģiskās pēdas nospiedumu. 

171.  How to reduce your 

environmental 

footprint | WWF 

https://youtu.be/Y

bEFJd-fJpQ  

5:00, 

angļu 

Ilgtspējīga resursu 

izmantošana – 

ekoloģiskās pēdas 

nospiedums 

Video par to, kā ikdienā cilvēki var 

samazināt savu ekoloģisko pēdu. 

Video ar reāliem piemēriem no dzīves 

un izceltu svarīgāko informāciju. 

Spriež par iespējām samazināt savas 

ekoloģiskās pēdas nospiedumu. 

Pasaules saimniecības organizēšanas principi mūsdienās 

172.  5 Economic Sectors 

– Primary, 

Secondary, 

Teritary, 

Quaternary & 

Quinary 

https://youtu.be/0

2muth5Cw7s  

7:02, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – 

saimniecības 

sektori 

Video par saimniecības sektoriem. 

Katram sektoram ir apskatīti piemēri 

no dzīves. Parādīti divi produktu 

piemēri, sagrupējot izmantotās nozares 

pa saimniecības sektoriem. 

Veido kāda esoša vai savu izdomāta 

produkta izveidošanas ceļu, sagrupējot 

izmantotās nozares saimniecības 

sektoros. 

https://youtu.be/QbKA9uNgzYQ
https://youtu.be/QbKA9uNgzYQ
https://youtu.be/GQMHKnNGwQI
https://youtu.be/GQMHKnNGwQI
https://youtu.be/fACkb2u1ULY
https://youtu.be/fACkb2u1ULY
https://youtu.be/senD_012ag4
https://youtu.be/senD_012ag4
https://youtu.be/71KviG1pacU
https://youtu.be/71KviG1pacU
https://youtu.be/YbEFJd-fJpQ
https://youtu.be/YbEFJd-fJpQ
https://youtu.be/02muth5Cw7s
https://youtu.be/02muth5Cw7s
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173.  Economic Sectors https://youtu.be/_

qz5NS4iDVs  

2:07, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – 

saimniecības 

sektori 

Video par saimniecības sektoriem, 

informācija tikai rakstiski un ar 

ilustrācijām. 

Veido savu latvisko stāstījumu virsū 

video, raksturojot saimniecības sektorus. 

174.  * The life cycle of a 

t-shirt 

https://youtu.be/B

iSYoeqb_VY  

6:03, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – 

saimniecības 

sektori 

Video par krekla ražošanu un to 

ietekmi uz pasauli. Video ir ilustrēts. 

Nosaka, pie kādiem saimniecības 

sektoriem pieder video redzētās nozares. 

Veido cita dzīves cikla zīmējumu, 

nosakot nozaru piederību saimniecības 

sektoriem. 

175.  * Specialization https://ej.uz/speci

alization  

1:19, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – 

specializācija 

Video izskaidro specializācijas 

jēdzienu no personas, uzņēmuma, 

valsts, reģiona skatu punkta. 

Video ar ilustrācijām un izceltu 

galveno informāciju. 

Veido domu zirnekli par specializāciju 

no personas, kompānijas, valsts un 

reģiona skatu punkta, papildinot to ar 

informāciju no citiem resursiem. 

176.  Why Singapore so 

rich? 

https://youtu.be/c

RDgnLa42PQ  

6:37, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – valstu 

saimnieciskā 

specializācija 

Video par Singapūras ekonomisko 

izaugsmi, raksturojot, kādas nozares 

attīstījušās un no kā valsts saņem 

ienākumus. Tiek pieminēts arī IKP un 

Džini indekss. Video ar piemēriem no 

dzīves, filmēts Singapūrā. 

Nosaka Singapūras saimniecības 

specializāciju un tā iemeslus. 

Pāros sameklē informāciju par citas 

valsts saimniecības specializāciju, 

nosakot iemeslus. 

Klasē diskutē par saimniecības 

specializācijas radītajiem ieguvumiem 

un zaudējumiem valstīs. 

177.  * International 

Cooperation – 

Open to the World. 

https://youtu.be/J

qw42_11uSo  

2:34, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – 

starptautiskā 

kooperācija 

Video par to, kāpēc nepieciešama 

starptautiskā kooperācija, pozitīvie 

aspekti. Video fragmenti no dzīves, 

izceļot svarīgāko. 

Izmanto kā avotu, lai gatavotos 

diskusijai par starptautiskās kooperācijas 

pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. 

178.  * Why is global 

cooperation 

important? 

https://youtu.be/T

ALBeNCh8xs  

1:24, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – 

starptautiskā 

kooperācija 

Video par to, kāpēc nepieciešama 

starptautiskā kooperācija. Video tiek 

intervēti ANO diplomāti, uzņēmēji, 

zinātnieki, politiķi. 

Izmanto kā avotu, lai gatavotos 

diskusijai par starptautiskās kooperācijas 

pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. 

179.  Multinational 

Corporations 

Advantages & 

Disadvantages 

https://youtu.be/S

K6_OvLNEz4  

2:55, 

angļu 

Pasaules 

saimniecības 

struktūra – 

Video par starptautiskās kooperācijas 

pozitīvajiem un negatīvajiem 

aspektiem. Video ir veidots tikai no 

ilustrācijām un audiāla paskaidrojuma. 

Izmanto kā avotu, lai gatavotos 

diskusijai par starptautiskās kooperācijas 

pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. 

https://youtu.be/_qz5NS4iDVs
https://youtu.be/_qz5NS4iDVs
https://youtu.be/BiSYoeqb_VY
https://youtu.be/BiSYoeqb_VY
https://ej.uz/specialization
https://ej.uz/specialization
https://youtu.be/cRDgnLa42PQ
https://youtu.be/cRDgnLa42PQ
https://youtu.be/Jqw42_11uSo
https://youtu.be/Jqw42_11uSo
https://youtu.be/TALBeNCh8xs
https://youtu.be/TALBeNCh8xs
https://youtu.be/SK6_OvLNEz4
https://youtu.be/SK6_OvLNEz4
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starptautiskā 

kooperācija 

180.  * Globalization https://ej.uz/world

globalization  

1:39, 

angļu 

Globalizācija Video par globalizācijas jēdzienu. 

Video ar ilustrācijām un izceltu 

galveno informāciju. 

Uzraksta globalizācijas jēdzienu, pēc 

tam globalizāciju attēlo zīmējumā. 

181.  * What Is 

Globalization? 

Understand Our 

Interconnected 

World 

https://youtu.be/w

LNp3kgBuuQ  

3:14, 

angļu 

Globalizācija Video par globalizāciju, uzsverot, ka tā 

ietekmē visus cilvēkus un ir gan 

pozitīvas, gan negatīvas sekas. Video 

ir piemēri no dzīves, kur globalizāciju 

var novērot. 

Pieraksta globalizācijas pozitīvos un 

negatīvos aspektus, meklē 

papildinformāciju citos avotos. Klasi 

sadala divās daļās, starp kurām notiek 

diskusijas ar argumentiem par un pret 

globalizāciju. 

182.  * History of 

globalization 

https://youtu.be/R

P0FvlTGuvo  

4:20, 

angļu 

Globalizācija Video par globalizācijas vēsturi, kā tā 

ir attīstījusies laika gaitā un kas to 

ietekmējis. Video ir gan attēli, video 

no dzīves, gan kartes un ilustrācijas. 

Veido laika līniju padlet.com, norādot 

svarīgākos globalizācijas attīstības 

posmus un notikumus. 

183.  Will covid kill 

globalisation? 

https://youtu.be/K

Jhlo6DtJIk  

14:07, 

angļu 

Globalizācija Video par Covid-19 ietekmi uz 

globalizāciju. Reāli piemēri no dzīves. 

Klasē diskutē, kā pandēmija Covid-19 ir 

ietekmējusi globalizāciju. 

184.  A fair globalization 

needs these 3 things 

https://youtu.be/as

3bYzxFwV0  

12:18, 

angļu 

Globalizācija Video par globalizāciju no turīgo un 

nabadzīgo valstu iedzīvotāju puses, 

minot konkrētu piemēru par krekla 

ražošanu. Video kā uzstāšanās TEDx 

konferencē. 

Veido plakātu, lai informētu sabiedrību 

par globalizācijas ietekmi uz 

iedzīvotājiem ar dažādu attīstības un 

ienākuma līmeņa. 

185.  * Who are the 

Winners and Losers 

of Globalization? 

https://youtu.be/bj

h-vt6xtfo  

2:36, 

angļu 

Globalizācija Video par globālo iedzīvotāju 

nevienlīdzību, kur izskaidro, kas ir 

ieguvēji un kas zaudētāji no 

globalizācijas. Video ir gan attēli, 

video no dzīves, gan kartes un 

ilustrācijas. 

Veido plakātu, lai informētu sabiedrību 

par globalizācijas ietekmi uz 

iedzīvotājiem ar dažādu attīstības un 

ienākuma līmeņa. 

186.  Globalization- trade 

and transnational 

corporations 

https://youtu.be/G

momzubjO1I  

6:31, 

angļu 

Globalizācija – 

transnacionālās 

kooperācijas 

Video par globalizāciju, tirdzniecību 

un transnacionālām kooperācijām. Ir 

piemēri transnacionālajām 

kooperācijām, to izvietojuma principi 

pasaulē, pozitīvo un negatīvo ietekmi. 

Video veidots uz melnās tāfeles, 

autoram zīmējot un stāstot. 

Katrs skolēns izvēlas vienu 

transnacionālo kooperāciju un veido 

klases kopdokumentā (canva.com) 

inforgrafiku, raksturojot to. 

https://ej.uz/worldglobalization
https://ej.uz/worldglobalization
https://youtu.be/wLNp3kgBuuQ
https://youtu.be/wLNp3kgBuuQ
https://youtu.be/RP0FvlTGuvo
https://youtu.be/RP0FvlTGuvo
https://youtu.be/KJhlo6DtJIk
https://youtu.be/KJhlo6DtJIk
https://youtu.be/as3bYzxFwV0
https://youtu.be/as3bYzxFwV0
https://youtu.be/bjh-vt6xtfo
https://youtu.be/bjh-vt6xtfo
https://youtu.be/GmomzubjO1I
https://youtu.be/GmomzubjO1I
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187.  Nike an Example of 

a TNC 

(Transnational 

Corporation) 

https://youtu.be/_

x-QhJ6tcuk  

1:48, 

angļu 

Globalizācija – 

transnacionālās 

kooperācijas 

Video par transnacionālo kooperāciju 

Nike, uzņēmuma raksturojums. Video 

ar bildēm un izceltu svarīgāko 

informāciju. 

Individuāli sameklē informāciju par 

transnacionālajām kooperācijām un 

grupās saskata kopīgās iezīmes. 

188.  Transport 

Evolution 

https://youtu.be/6

50VbgXWcIg  

3:20, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija – 

transports 

Video par transporta attīstību līdz 

mūsdienām. Video ar bildēm un 

izgatavošanas gada. 

Veido laika līniju padlet.com par 

transporta attīstības gaitu. Secina, kā 

transporta attīstība ietekmējusi preču, 

pakalpojumu un cilvēka pārvietošanas 

ātruma un izmaksu izmaiņas cilvēku 

vēsturē. 

189.  An Animated 

History of 

Transportation 

https://youtu.be/F

aLCQo8NJFA  

2:33, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija – 

transports 

Video par transporta attīstību līdz 

mūsdienām. Video ir animēts, katram 

transportam izceļot gadu, kad tas tika 

izveidots. 

Pieraksta transporta veidus, pēc tam 

salīdzina tos pēc dažādiem kritērijiem. 

190.  Panama Canal - 

Full Transit- Time 

Lapse 

https://youtu.be/m

8TkcWhmByg  

6:54, 

bez 

valodas 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija – 

transports 

Video par Panamas kanālu, kā kuģis pa 

to izbrauc. Video no dzīves 

(timelapse). 

Video var izmantot stundas 

aktualizācijas daļā, lai izvirzītu stundas 

tēmu. Diskutē, kāpēc šādi kanāli ir 

vajadzīgi. Kartē atzīmē galvenos kanālus 

pasaulē. 

191.  The World's 

Shortcut: How the 

Panama Canal 

Works 

https://youtu.be/K

gsxapE27NU  

11:22, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija – 

transports 

Video par Panamas kanālu, 

raksturojot, kāpēc tas tika izveidots, kā 

tas strādā, kanāla maksas, lai 

izmantotu šo kanālu,  

Diskutē par Panamas kanāla nozīmi 

transporta kustībā, kādas priekšrocības 

un trūkumus rada kanāla piederošajai 

valstij. 

192.  How One Ship 

Caused a Global 

Traffic Jam 

https://youtu.be/8

RxmRw1kCrc  

8:09, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija – 

transports 

Video par to, kā kravu kuģis Evergreen 

radīja globālu satiksmes sastrēgumu 

Suecas kanālā. Video ar piemēriem no 

dzīves. 

Diskutē par Suecas kanāla nozīmi 

transporta kustībā, kādas priekšrocības 

un trūkumus rada Suecas kanāls. 

193.  What’s the greenest 

way to travel? 

https://youtu.be/T

kXEU5ng8rE  

8:07, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija – 

transports 

Video salīdzina dažādu transporta 

piesārņojumu un ietekmi uz vidi, lai 

izvēlētos videi saudzīgāko transportu 

ceļošanai. Rādīti piemēri, kur var 

aprēķināt savu CO2 nospiedumu. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

uzskatāmiem grafikiem un 

paskaidrojumiem. 

Aprēķina savu CO2 atstāto pēdas 

nospiedumu un secina, kā to varētu 

samazināt savā ikdienā. 

https://youtu.be/_x-QhJ6tcuk
https://youtu.be/_x-QhJ6tcuk
https://youtu.be/650VbgXWcIg
https://youtu.be/650VbgXWcIg
https://youtu.be/FaLCQo8NJFA
https://youtu.be/FaLCQo8NJFA
https://youtu.be/m8TkcWhmByg
https://youtu.be/m8TkcWhmByg
https://youtu.be/KgsxapE27NU
https://youtu.be/KgsxapE27NU
https://youtu.be/8RxmRw1kCrc
https://youtu.be/8RxmRw1kCrc
https://youtu.be/TkXEU5ng8rE
https://youtu.be/TkXEU5ng8rE
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194.  Migration vs 

Tourism 

https://youtu.be/T

T9xhaNdM0c  

3:55, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija – tūrisms 

Video parāda atšķirības starp tūrismu 

un migrāciju. Animēts video. 

Skaidro jēdzienus tūrisms un migrācija, 

raksturojot atšķirības. 

195.  * How mass tourism 

is destroying cities 

https://youtu.be/V

yt1HdR4uLw  

3:46, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - tūrisms 

Video par tūrisma ietekmi uz pilsētām. 

Video ar piemēriem no dzīves, 

papildus subtitri angļu valodā. 

Veido domu zirnekli – kā pilsētās varētu 

samazināt tūrisma negatīvo ietekmi. Pēc 

tam klasē diskutē, apkopojot biežāk 

minētos variantus. 

196.  How the tourism 

industry can be 

responsible for its 

environmental 

footprint 

https://youtu.be/A

MlG-c1hXEE  

9:17, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - tūrisms 

Video par tūrisma nozares ietekmi uz 

vidi, minot konkrētu piemēru par Bali. 

Kā tūrisma nozari var padarīt videi 

draudzīgāku. Video kā uzstāšanās 

TEDx konferencē, ar vizuāli 

papildinošu informāciju. 

Izveido interaktīvu plakātu vai 

infografiku, lai informētu sabiedrību par 

tūrisma negatīvajām sekām. 

197.  World’s Top 20 

Most Visited 

Countries By 

International 

Tourists 1980 to 

2018 

https://youtu.be/A

7RJWo36_Ck  

3:25, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - tūrisms 

Video attēlo top 20 tūristu galamērķus 

no 1980. – 2018. gadam. Video veidots 

kā diagramma, kas mainās, mainoties 

gadiem. 

Atzīmēt kartē tūristu galvenos 

galamērķus, nosakot tūrisma reģionus 

pasaulē. 

198.  What's the 

importance of 

tourism to the 

world's economy? 

https://youtu.be/C

LeOw6Wt4YI  

4:15, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - tūrisms 

Video par tūrisma nozīmi pasaules 

ekonomikā. Kā Covid-19 ietekmē 

tūrisma nozari. Video no ziņām, 

piemēri no dzīves. 

Izvērtē tūrisma nozares nozīmi pasaules 

ekonomikā. 

199.  Pamācība: Kartes 

stāsta izveide ar 

ArcGIS StoryMaps 

https://youtu.be/d

xO7F4ar1Zc  

31:30, 

latviešu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - tūrisms 

Video ir pamācība kā izveidot karšu 

stāstu ArcGIS StoryMaps. Ar 

praktiskiem piemēriem. 

Izveido karšu stāstu par vienu tūrisma 

pakalpojuma sniedzēju Latvijā. 

200.  * International Trade 

Explained 

https://youtu.be/H

fN8BnRJryQ  

6:41, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - 

tirdzniecība 

Video izskaidro, kas ir starptautiskā 

tirdzniecība, eksports, imports, IKP, 

specializācija. Kāpēc starptautiskā 

tirdzniecība ir nepieciešama, pieminēta 

arī tās vēsturiskā attīstība un praktiski 

piemēri no dzīves. Video ilustrēts, 

izceļot svarīgāko. 

Apraksta starptautiskās tirdzniecības 

struktūru un pamato, kāpēc tā 

nepieciešama. 

201.  Top 20 Countries 

by Highest Imports 

2019 

https://youtu.be/qI

fJiAxSsOE  

11:01, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - 

tirdzniecība 

Video apkopo top 20 valstis ar lielāko 

importu 2019. gadā, norādot importa, 

eksporta un IKP vērtības. Ievadā ir 

Veido diagrammu ar lielākajām 

importētājvalstīm. 

https://youtu.be/TT9xhaNdM0c
https://youtu.be/TT9xhaNdM0c
https://youtu.be/Vyt1HdR4uLw
https://youtu.be/Vyt1HdR4uLw
https://youtu.be/AMlG-c1hXEE
https://youtu.be/AMlG-c1hXEE
https://youtu.be/A7RJWo36_Ck
https://youtu.be/A7RJWo36_Ck
https://youtu.be/CLeOw6Wt4YI
https://youtu.be/CLeOw6Wt4YI
https://youtu.be/dxO7F4ar1Zc
https://youtu.be/dxO7F4ar1Zc
https://youtu.be/HfN8BnRJryQ
https://youtu.be/HfN8BnRJryQ
https://youtu.be/qIfJiAxSsOE
https://youtu.be/qIfJiAxSsOE


29 

paskaidrots importa jēdziens. Video ir 

animēts, izceļot svarīgāko informāciju. 

202.  Top 10 Countries 

by Exports 2019 

https://youtu.be/Z

ExiUB_VZRg  

7:35, 

angļu 

Starptautiskās 

tirdzniecības 

ģeogrāfija - 

tirdzniecība 

Video apkopo top 10 valstis ar lielāko 

eksportu 2019. gadā, norādot eksporta 

vērtību, % no IKP, ko eksportē un 

lielāko sadarbības partneri. 

Veido diagrammu ar lielākajām 

ekportētājvalstīm. 

 

https://youtu.be/ZExiUB_VZRg
https://youtu.be/ZExiUB_VZRg

