
Mālpils novada vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas skolēni  

Ekoskolu ziemas forumā 

No 26. līdz 28.februārim Ropažos risinājās Ekoskolu Ziemas forums, kurā piedalījās arī Mālpils 

novada vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas komandas. Mālpils internātpamatskolu 

pārstāvēja skolnieces Patrīcija Seimuškina un Laura Ieva Lapsiņa skolotājas, Ekokomandas 

koordinatores Daces Purviņas vadībā, bet no Mālpils novada vidusskolas skolotājas Andas 

Vecrozes vadībā skolnieces Viktorija Ivanovska un Laura Osīte. 

Foruma pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja piedalīties izglītojošās darbnīcās kopā ar Vides 

SOS aplikācijas veidotājiem un Energoefektivitātes centra ekspertiem, un doties piedzīvojumos 

iesvētību trasē Ropažu apkārtnes mežos un purvos, kamēr pedagogi dalījās pieredzē vides izglītības 

īstenošanas praksēs. 

Otrajā dienā notika dažādas izglītojošas nodarbības, kurās uzzinājām par lauksaimniecības ietekmi 

uz vidi, pārtikas patēriņa saistību ar klimata pārmaiņām, dabai draudzīgu ēdienu gatavošanu. 

Runājām par tādām tēmām kā biodaudzveidības veicināšana, ekoloģiskā lauksaimniecība, upju 

piesārņojuma cēloņi un dabas vērošanas nozīme. Pēc nodarbībām pārbaudījām jauniegūtās zināšanas 

sacensībās, diskusijās, kā arī radoši izpausties prasmju darbnīcās, gūstot vērtīgu pieredzi veselīgā ēst 

gatavošanā, argumentācijas mākslas, komunikācijas, tehnoloģiju, dārzniecības, dabas izziņas. 

Ekoskolu ziemas forums skolēniem ir laba iespēja iesaistīties Ekoskolu aktivitātēs, atrast sev 

jaunus draugus un kopīgi apgūt vērtīgas lietas, kuras varētu īstenot skolā un mājās, savā ģimenē. 

Skolotāji dalījās pieredzē ekodarbības veiksmīgai realizēšanai savā skolā un stāstīja citiem par 

projekta “Ēdam atbildīgi” norisi Mālpils internātpamatskolā. Interesanti bija darboties dažādās 

radošajās darbnīcās, kur kopā ar skolēniem un skolotājiem varēja realizēt idejas. Vērtīgu informāciju 

par elektrību un tās taupīšanas iespējām sniedza Energoefektivitātes centra pārstāvji. Ar Mālpils 

internātpamatskolas ekokomandas aktivitātēm var iepazīties blogā 

http://ekoklimats.blogspot.com/2016/02/ekoskolu-ziemas-forums-ropazos.html  

“Man vislabāk patika iesvētību trase, kur vajadzēja ar sejas palīdzību no ūdens izvilkt ābolu 

gabalus ārā un pēc tam konfektes ar sejas palīdzību miltos sameklēt. Man patika klausīties kā lektori 

stāsta interesantas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu. Visinteresantākais bija Anatolija Danilāna 

stāstījums par gremošanas sistēmas veselību. Un, protams, arī diskotēka un ballīte, kopumā labi 

pavadītas trīs dienas un iepazīti jauni draugi.” Laura Ieva Lapsiņa 

“Man šajā Ziemas forumā ļoti patika piedalīties. Mēs bijām Ropažu vidusskolā, kur mūs mīļi 

sagaidīja. Sākumā mēs sapulcējāmies, tad mūs sadalīja pa grupām komandās un mums bija jāiet pa 

purvu “iesvētību” trasē. Vakarā pēc trases pārģērbāmies un gājām uz diskotēku. Otrajā dienā 

pamodāmies un paēdām brokastis, tad klausījāmies lekcijas un pa skolu mums bija jāveic visādi 

uzdevumi. Vakarā pēc vakariņām bija diskotēka. Trešajā dienā mēs pamodāmies, pavingrojām un 

paēdām brokastis un vēlreiz izstaigājām trasi pa dienu, izspēlējām 2 spēles. Noslēgumā kravājām 

mantas uz mājām un atvadījāmies no jaunajiem draugiem. Šīs trīs dienas forumā bija ļoti foršas. Viss 

patika un ieguvām zināšanas un draugus.” Patrīcija Seimuškina. 

Mālpils novada vidusskolas 5.klases skolniece Viktorija Ivanovska par šo forumu saka: 

“Man Ropažos patika stafetes, it īpaši, kur mums bija jālien caur tīklu. Tīkls bija veidots no 

striķiem. Kad mēs atnācām atpakaļ, mums bija slapjas kājas. Pēc stafetēm bija ieplānota diskotēka, 

uz kuru aizgāja tikai aptuveni 30 cilvēki. Nākošajā dienā es aizgāju uz tādu nodarbību, kurā varēja 

gatavot veselīgas trifeles. Tās bija ļoti garšīgas. Man tur ļoti patika un bija interesanti. ” 

 

Informāciju apkopoja: 
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