
 

 
 

Ekoskolas turpina uzturēt vides izglītību 
 visā Latvijā jau 17 gadus 

  
 

Šogad 178 izglītības iestādes, tajā skaitā arī mēs – Pļaviņu novada ģimnāzija, 

saņēma Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. 

Ekoskolas uzrunā vietējās kopienas un veido vides izglītības tīklu 75 

pašvaldībās visā Latvijā. 

 
Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie 
mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz 
augstskolām. 
 
Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu skaits 
pēdējos gados ir nostabilizējies un aizvien pievienojas arī jaunas skolas, par ko ir liels 
prieks. Lai sniegtu atbalstu skolām, turpinās arī programmas attīstība. Esam 
pilnveidojuši metodisko materiālu bāzi, īstenojuši skolotāju profesionālās pilnveides 
kursus un šogad piedāvāsim arī jaunus projektus, pasākumus gan skolotājiem, gan 
jauniešiem, kuros iesaistīties, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības 
un izglītības jomā. Ejot līdzi laikam, turpināsim arī Ekoskolas atbalstīt jaunās 
kompetenču pieejas ieviešānā, izmantojot vides izglītību kā instrumentu.” 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs 
mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides 
izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir 
kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā 
spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un 
diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. 
 
 
 
 
Vides izglītības fonds  
http://www.videsfonds.lv  
https://www.facebook.com/videsfonds/  
https://twitter.com/videsfonds  
https://www.instagram.com/fee_latvia/ 
 
Ekoskolas 
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas 
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/  
  
 
Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv, 26163508  
Ekoskolu programmas koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, 
daniels.truksans@videsfonds.lv 
 
Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas 
vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības 
nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/videsfonds/
https://www.instagram.com/fee_latvia/
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/


 
16. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu 
apbalvojumu piešķiršana. Mūsu skolu tajā pārstāvēja 7.b klases skolniece Kate K., 12. 
klases skolnieces – Beāte K. un Lineta L., kā arī Ekoskolas koordinatore Ingrīda B. 
Pasākuma svinīgajā daļā skolas uzrunāja un sveica Vides izglītības fonda pārstāvji, 
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. 
 
Apbalvošanas ceremonijas otrajā daļā skolām bija iespēja iepazīsies ar Ekoskolu 
programmas aktualitātēm šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mācību stundā. Papildus tam 
skolas praktiskā darbnīcā iepazinās ar aizraujošām un izglītojošām ilgtspējīgas 
nākotnes scenāriju metožu izmantošanu mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs. 
Noslēgumā visus klātesošos izklaidēja improvizācijas teātra “Spiediens” aktieri. 
 
 
 

 
 

 


