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No 22. līdz 24. februārim Valmieras sākumskolā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku no Ekoskolām visā Latvijā. Arī 

Jelgavas 4. vidusskolas pārstāvji piedalījās šajā pasākumā. Vides izglītības fonda organizētais Ziemas forums jau ir kļuvis par 

tradīciju, taču šogad pasākuma programma tika papildināta ar īpašām aktivitātēm, kas veltītas starptautiskās Ekoskolu 

programmas 25 gadu jubilejai. 

Foruma trīs dienu programmā bija izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, pieredzes apmaiņas sesijas, atraktīvi komandu uzdevumi un 

saliedēšanās aktivitātes, kam ir būtiska loma skolu sadarbības veicināšanā. Lai veicinātu jauniešu līderību, daļu komandu uzdevumu vadīja vides 

entuziasti un pieredzējuši dalībnieki Ekoskolu programmā no jauniešu vidus.   

Semināra izglītojošā daļā dažādi praktiski, ikdienai pietuvināti temati palīdzēja dalībniekiem izprast nozīmīgus vides jautājumus un savas iespējas 

vides resursus izmantot ilgtspējīgi. Piemēram, nodarbības par zivju resursiem Baltijas jūrā, dabiskajām pļavām un uzturā lietojamiem pļavas augiem 

rosināja dalībniekus izzināt bioloģiskās daudzveidības vērtību gan katram individuāli, gan Baltijas reģiona un pasaules mērogā. Meistardarbnīcās eksperti 

dalījās ar vērtīgiem padomiem, piemēram, videi draudzīgu ēdienu gatavošanā, vides komunikācijā un līderībā, kā arī citās tēmās. Semināra nodarbības 

vadīja pārstāvji no Latvijas Universitātes, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Entomologu 

biedrības, Vides risinājumu institūta, biedrības “Zaļā brīvība”, SIA “ZAAO”/ Dabas un 

tehnoloģiju parka “URDA”, Energoefektivitātes centra Elektrum, Latvijas Debašu 

asociācijas “Quo Tu domā”, beziepakojuma preču veikala “Burka” un citi. 

Kā ierasts, arī pasākuma norise bija plānota pēc iespējas videi draudzīgāka – netika 

izmantoti vienreizlietojamie trauki un tika uzmanīts, lai atkritumu daudzums būtu pēc 

iespējas mazāks, kā arī lai enerģijas resursi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk un 

ēdienkartē tika samazināts dzīvnieku izcelsmes produktu daudzums. 

  



Elīna, 10.a klase: “Pirmo reizi biju šādā pasākumā, pirmajā dienā nebiju lielā sajūsmā, likās visai 

garlaicīgi - iepazīšanās, plāni, lekcijas, bet jau nākamo dienu sāku ar smaidu sejā. Rīts sākās ar vingrošanu, 

tad sekoja izglītojošie nodarbību cikli – nogaršoju egļu dzinumu sīrupu, biju uz nodarbību par zivju 

resursiem Baltijas jūrā, izrādās ka tie sen jau ir pārsniegti. Patika uzdevumi ar  manu lielisko komandu, 

zināšanu sacensības un prasmju darbnīcas, kuras vēlētos izmēģināt mūsu skolā. Iesvētību takā lieliski 

pavadīju laiku svaigā gaisā, mežā un smēlos jaunas idejas. Novēlu katram iespēju nokļūt šādā pasākumā.” 

Lelde, 9.a klase: “Ekoforums bija ļoti interesants, pēc šī pasākuma esmu ieinteresēta vides tēmās vēl 

vairāk. Šajās 3 dienās mums bija iespēja klausīties lekcijas par aktuālām vides tēmām, kā arī darboties 

darbnīcās, kurās iemācījos daudz noderīga. Mēs ieguvām jaunu pieredzi, draugus un paliekošas atmiņas. 

Mainīsim sevi, nevis klimatu!” 

Sindija, 10.a klase: “Man šis pasākums iesākās ar jauniem draugiem un superīgiem komandas 

biedriem. Labi sastrādājāmies grupas darbos – filmējot video, taisot prezentāciju, spēlējot spēles, u.c. Man 

ļoti patika, ko stāstīja lekcijā "atkritumi skolā", jo ar šo informāciju varēšu dalīties mūsu skolas Ekopadomē. 

Es pirmo reizi biju šajā pasākumā un pirmo reizi gāju akcijā/pārgājienā - Ekoskolām 25, ļoti patika.” 

 

  

 

 

 

 

 


