
Ar 3 dienu forumu Valmierā tiks atklātas  

Ekoskolu jubilejas gada svinības 

 
 

No 22. līdz 24. februārim Valmieras sākumskolā pulcēsies vairāk nekā 200 dalībnieku no 

Ekoskolām visā Latvijā. Vides izglītības fonds organizētais Ziemas forums jau ir kļuvis par 

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

starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubilejai. 

Foruma trīs dienu programmā paredzētas izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, 

pieredzes apmaiņas sesijas, atraktīvi komandu uzdevumi un saliedēšanās aktivitātes, kam ir 

būtiska loma skolu sadarbības veicināšanā.  

“Īpaši šajā gadā, kad svinam starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubileju, vēlamies 

kopīgajos pasākumos runāt ne tikai par tādām globāli aktuālām tēmām kā klimata pārmaiņas 

un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, bet arī par komunikācijas un atbalsta resursiem 

– par vērtību, kas skolas ir cita citai. Vienlaikus tā ir arī iespēja mums pateikties Ekoskolām 

par uzņēmību un centieniem ieviest pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā,” norāda Ekoskolu 

programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns. Lai veicinātu jauniešu līderību, daļu 

komandu uzdevumu vadīs vides entuziasti un pieredzējuši dalībnieki Ekoskolu programmā 

no jauniešu vidus.   

Semināra izglītojošā daļā dažādi praktiski, ikdienai pietuvināti temati palīdzēs 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 rosinās dalībniekus izzināt bioloģiskās daudzveidības vērtību gan 

katram individuāli, gan Baltijas reģiona un pasaules mērogā. Meistardarbnīcās savukārt 

eksperti dalīsies ar vērtīgiem padomiem, piemēram, videi draudzīgu ēdienu gatavošanā, 



vides komunikācijā un līderībā, kā arī citās tēmās. Semināra nodarbības vadīs 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 plānota pēc iespējas videi draudzīgāka – netiks izmantoti 

vienreizlietojamie trauki un tiks uzmanīts, lai atkritumu daudzums būtu pēc iespējas mazāks, 

kā arī lai enerģijas resursi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Ēdienkartē plānots 

samazināts dzīvnieku izcelsmes produktu daudzums, savukārt par videi draudzīgiem 

risinājumiem sadzīviskām vajadzībām parūpējušies pasākuma atbalstītāji: ar SIA “NMS RIGA” 

atbalstu foruma laikā būs pieejams “LUCART” higiēnas papīrs, kas ir iegūts no pārstrādātām 

tetrapaku celulozes šķiedrām, un SIA “Purenn” foruma vajadzībām nodrošinās videi 

draudzīgāku sadzīves ķīmiju. 

 

Dalībnieku (izglītības iestāžu) saraksts: https://ej.uz/8535  

 

Vides izglītības fonds  
http://www.videsfonds.lv  
https://www.facebook.com/videsfonds/  
http://www.twitter.com/videsfonds 
https://www.instagram.com/fee_latvia/ 
 
Ekoskolas 
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas 
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/  
 

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 

izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu 

programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var 

brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas 

rīcības.   

Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv 

 

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv  

Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv 

 

 

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma 

ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) 

pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā 

atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.  

 

Pasākumu rīko “Vides izglītības fonds” projekta “FEE International programmu darbības 

nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības 

fonda finansiālu atbalstu. Pasākumu finansiāli atbalsta Valmieras pilsētas dome. 
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