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Vairāk nekā 100 Ekoskolu no 54 Latvijas novadiem 23. un 24. februārī tikās Ekoskolu forumā 

Babītes vidusskolā, lai sagatavotos vides izglītības aktivitātēm visa gada laikā. Ikgadējas tikšanās 

Ekoskolu tīkla dalībniekiem ir jau vairāk kā piecus gadus ilga tradīcija, un tajā piedalījās arī Jelgavas 

4.vidusskolas pārstāvji – skolotāja Ginta Joča un 8.a klases skolnieces Lelde Bērziņa un Eva Vīksna.  

 

Foruma laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jautājumiem par Latvijas dabas mantojuma saglabāšanu un 

galvenajiem draudiem tīrai videi. Piemēram, nodarbībās par koku nozīmi tika piedāvāti risinājumi veco koku saglabāšanai skolu 

pagalmos, bet Pasaules Dabas fonda un Purvu bridēju stāstos varēja iepazīt mazāk zināmās dabas vērtības. Citas apskatītās tēmas 

bija pārtikas ražošanas ietekme uz vidi, pārtikas atkritumu novēršana, labākās stratēģijas, kā samazināt savu plastmasas 

atkritumu daudzumu un neiekrist pārmērīgas patērniecības slazdos.  

“Programmu veidojam tā, lai dalībnieki saņemtu gan informāciju 

par mūsdienu svarīgākajiem jautājumiem, gan arī apgūtu dažādas 

prasmes, kas ļauj vieglāk izmainīt savu dzīvesveidu. Šo divu dienu mērķis 

ir piedāvāt iespēju satikties, ieklausīties ekspertos un iedvesmoties 

pārmaiņu radīšanai savās skolās,” stāsta viens no pasākuma rīkotājiem 

Edmunds Cepurītis. 

“Ekoskolu rīkotie vides izglītības pasākumi reģionos dod iespēju 

ar skolu starpniecību personiski izskaidrot mūsdienu vides problēmas – 

klimata pārmaiņas, draudus Baltijas jūrai. Mērķis ir iedvesmot cilvēkus 

iesaistīties problēmu risināšanā, nevis nokārt galvas” stāsta Ekoskolu 

programmas koordinators Daniels Trukšāns. 

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un tā 

apvieno vairāk kā 200 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā 

darbojas vairāk kā 50 000 skolu, padarot to par lielāko sadarbības 

programmu pasaulē izglītības jomā. 



1. diena – piektdiena, 23.02.2018. 

Ap 11.00 ieradāmies Babītes vidusskolā, reģistrējāmies, 

iekārtojāmies klasēs. Tad bija foruma atklāšana, kurā uzrunas teica 

skolas direktore, Vides izglītības fonda vadītājs, foruma un ekoskolu 

programmas vadītāji. Pēc foruma atklāšanas skolēni tika sadalīti 

grupās, un katrai tika piešķirts viens grupas vadītājs – mēs 

iepazināmies viens ar otru, pastāstījām par sevi, spēlējām dažādas 

spēles un apspriedām foruma mērķus. Pēc vakariņām, spītējot 

aukstajam laikam, devāmies Arktiskajā nakts trasē, lai aizstāvētu 

savas komandas godu. Vakara noslēgumā vērojām improvizācijas 

teātra uzstāšanos, pēc tam skatījāmies filmu par dabas aizsardzību. 

 

 

2. diena – sestdiena, 24.02.2018. 

Otrās dienas rītā tiem, kuri vēlējās, bija iespēja apmeklēt baseinu, bet visiem kopā rīts iesākās ar aktīvu rīta rosmi. Pēc 

brokastīm notika izzinošas lekcijas par dažādām vides aizsardzības tēmām – pārtikas atkritumiem, purviem, kokiem, mežiem 

un to vērtībām, ilgtspējīgu attīstību, minimālisma pamatprincipiem. Pēc tam sekoja refleksijas uzdevumi, kuros apspriedām, 

ko esam ieguvuši no dzirdētā.  Pēcpusdienā apmeklējām radošās darbnīcas – plakātu un video veidošana, jauniešu komandas 

darbs, vaskadrānu veidošana, kritiskā domāšana, zobu pastas taisīšana, ekoloģiskā un veselīgo našķu gatavošana. Visbeidzot 

sapulcējāmies uz foruma noslēgumu, lai teiktu paldies vārdus organizatoriem un apkopotu forumā iegūto.  

 

 

Rakstu sagatavoja Ginta Joča, 

Lelde Bērziņa un Eva Vīksna 

 


