
Piedalīšanās  Ekoskolu vasaras forumā 

 

Ekoskolu Vasaras forums ir tradīcijām bagāts vērienīgs vides izglītības pasākums Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, zinātnieki 

un dabas aizsardzības speciālisti. Pieredzes apmaiņa nodrošina, ka Ekoskolu vides izglītības tīkls darbojas pēc labākajiem zinātnei atbilstošajiem 

principiem un mūsdienīgām metodēm. Šī gada pasākuma centrālās tēmas bija klimata krīze un dabas izzušanas jautājumi. 

Šī gada nodarbībās tika pārrunātas saiknes starp lauksaimniecības piesārņojumu un dabas izzušanu, dabas vērtībām, ko parāda dabas skaitīšana, 

kā arī visu, kas saistās ar klimata krīzi. Transporta, enerģijas, apģērbu un pārtikas patēriņa izmaiņas var būtiski palīdzēt pārejā uz ilgtspējīgu nākotni – 

to uzsvēra eksperti no Zaļās brīvības, Pasaules dabas fonda, Pilsēta cilvēkiem, Fashion Revolution Latvija, kā arī daudzām citām organizācijām.  

Viena diena tika veltīta jauniešu pilsoniskajai līdzdalībai un iespējām pedagogiem to veicināt ar vides aizsardzības aktivitāšu palīdzību. Sekojo t 

labākai praksei, pasākumā netika izmantoti vienreizlietojamie trauki, tika taupīta enerģija un domāts par pārtikas patēriņa radītajām ietekmēm uz vidi.  

Apmeklējot šāda veida forumu pirmo reizi, secinu, cik daudz un dažādi pedagogi no visas Latvijas ar visu savu būtību ir par zaļu dzīvesveidu. 

Mums rūp un esam gatavi strādāt, lai ar savām idejām un mērķiem mainītu un sasniegtu savā skolā, kopienā, kā arī pilsētā līdzatbildīgu domāšanu par 

saviem darbiem un rīcību, kas var ietekmēt rītdienu.  

Ar interesi iepazinu citu skolu pieredzi un darbību, kā veicināt jauniešu izaugsmi un vēlmi līdzdarboties dažāda veida aktivitātēs, akcijās, kā arī 

mācību stundu darbībā. Kā arī ļoti vērtīgas bija piedāvātās nodarbības, kas norisinājās visa foruma laikā, jo bija iespēja izvēlēties sev tīkamākās un 

aktuālākās. Iepazinu plašo darbības lauku no dažādām organizācijām, kas aktualizē ilgtspējīgu līdzdalību pret sevi un apkārtējo vidi. Pedagogi tiek 

iepazīstināti ar mūsdienīgām metodēm, kā to visu parādīt saviem kolēģiem un skolēniem, lai pēc iespējas vairāk cilvēki par šo  dzīvesveidu aizdomātos 

un piedalītos ar savu darbību ikdienā, darbā, kā arī skolas dzīvē. Šāda veida forumi ir ļoti laba pieredze gan skolotājiem, gan skolēniem, kas iekustina 

domāšanu  par savu dzīvesveidu un to atstātajām pēdām. 

Skolotāja Agija Komorova 

 

 

Eko forumā biju 2. reizi. Šajā forumā visas trīs dienas bija piepildītas ar dažādām aktivitātēm, lekcijām un darbnīcām, tāpēc nekad nebija 

garlaicīgi. Foruma laikā ieguvu jaunus draugus, kā arī uzzināju daudz jauna par tēmām, kas saistītas ar dabu. Labprāt piedalītos arī citos ekoskolu 

rīkotajos forumos, jo tā bija lieliska pieredze un labi pavadīts laiks kopā ar draugiem. 

Daniela Bičkovska 



 

 

Spilgtākais vasaras notikums ! Draugi, kas paliks uz mūžu. Viss, kam kopā gājām cauri- sākot no nakts trases piedzīvojumiem līdz sadarbībai 

grupā. Iegūtās zināšanas un pieredze noderēs dzīvē. No visas sirds ieteiktu piedalīties šādos pasākumos! Nenožēlos neviens! 

Jana Jolanta Kļaviņa 

 

Ko lai saka, ieguvu jaunus, mērķtiecīgus draugus, ar kuriem devāmies nakts trasē “glābt pasauli”. Apmeklējām lekcijas, par to kā samazināt 

pārtikas atkritumus, gatavot senos vikingu plāceņus, debatēt, publiski uzstāties. Skatījāmies dokumentālo filmu par klimata pārmaiņām, kuras noteikti 

atstās sekas, ja tā turpināsim dzīvot, nedomājot par dabas aizsardzību.  

Kā komanda izdomājām 7 dienu izaicinājumu (iesākumam, jo nevar taču pasauli mainīt vienā dienā), kur katrā dienā jāpieliek klāt kas jauns un vidi 

saudzējošs:  

1.dienā sagādāt auduma maisiņu, ko noteikti var nopirkt tuvākajā veikalā, lai samazinātu vajadzību pēc polietilēna maisiņiem;  

2.dienā domāt par produktiem, dārzeņiem, kurus var izaudzēt pats vai iegādāties no vietējiem zemniekiem;  

3.dienā skatīties apkārt, pacelt vismazāko papīru un iemest atkritumu tvertnē;  

4.dienā izveidot kastes, kurās jāšķiro atkritumi;  

5.dienā aizdomāties par nevajadzīgajām drēbes un citām mantām, kas varētu noderēt citiem;  

6.dienā pieteikties brīvprātīgajā darbā, kur, piemēram, var izglītot citus par vajadzību saudzēt dabu. Kā to izdarīt?;  

7.dienā samazināt pirkto pārtiku un citas preces, izmantojot ZERO WASTE kustību. 

Skolā ieviesīsim uz sensoriem balstītas gaismas tualetēs, šķirošanas konteinerus. Skatīsimies dokumentālas filmas par vides kritisko stāvokli. 

Roberts Bitnieks 

 

 

 


