
Pulcējot dalībniekus no Latvijas Ekoskolām, 

no 28. februāra līdz  1. martam Salaspilī 

notika Ekoskolu septītais ziemas forums, 

kurā piedalījāmies arī mēs - Ekoskolas 

vadītāja V. Nikaļuka (11. kl.), Ekopadomes 

pārstāve K. Kondrāte (7. b kl.) un Ekoskolas 

koordinatore I. Bērziņa. 

Foruma trīs dienu programma deva iespēju 

apgūt jaunas zināšanas un prasmes aprites 

ekonomikā, aicināja domāt par aktuālo 

vides aizsardzībā, rosināja uz sadarbību un 

pieredzes apmaiņas aktivitātēm. Piedaloties nodarbībās un meistardarbnīcās, ir gūta 

iedvesma popularizēt  Ekoskolu idejas, integrējot to mācību saturā un ārpusstundu aktivitātēs.  

 

Pēc foruma savos iespaidos dalījās Ekoskolas vadītāja, kura atzina, ka Ekoskolu forumā 

piedalījusies pirmo reizi, un tas noteikti paliks vēl ilgi atmiņā. Forums viņai sniedza iespēju 

iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un motivāciju darboties arī turpmāk. Foruma otrajā dienā tika 

piedāvāts 12 izglītojošo nodarbību cikls. Nodarbības vadīja dažādi vides aizsardzības un 

izglītības eksperti. Viņa bijusi patiesi iedvesmota pēc nodarbības, kuru vadīja biedrības 

“Dzīvnieku Brīvība” brīvprātīgā jauniete Līva Ašmane. Lekcijā uzzinājusi  par videi draudzīgā 

izaicinājuma - Neapēd Zemeslodi - plānošanu, norisi un tā ietekmi uz apkārtējiem, kā arī 

idejām, kā integrēt pasākumus izaicinājuma veidā arī mūsu skolā, piesaistot ekspertus.  

V. Nikaļuka secina, ka ir patiesi gandarīta par radoši un izglītojoši pavadīto laiku kopā ar 

aktīviem jauniešiem un ar nepacietību gaidot Ekoskolu vasaras forumu.  

 

Savukārt Ekopadomes pārstāve K. Kondrāte uzsver, ka forumā tika piedāvātas iespējas 

piedalīties dažādās nodarbībās un radošajās darbnīcās. Viņai visvairāk patikusi nodarbība 

‘’Zināmais Nezināmajā’’, kurā tika stāstīts, kā pareizi runāt ar sabiedrību par vides problēmām. 

Forumā tika nodrošināta iespēja piedalīties aizraujošā piedzīvojumā Salaspils botāniskajā 

dārzā. Kopā ar komandu izgājuši nakts trasi un iepazinuši viens otru vēl tuvāk, kļūstot par 

saliedētu komandu. Nākamajā rītā devušies uz zibakciju “Pret klimata pārmaiņām”. Ejot pa 

ielām un pievēršot cilvēku uzmanību, tika skandināti dažādi saukļi: 

1) Ko mēs gribam? Klimata rīcību! Kad mēs to gribam? Tagad!;  

2) Mainām sevi, nevis klimatu!;  

3) Sliktai politikai nē, jāieklausās zinātnē!     

4) Zemeslode sauc, laika nav daudz! 

 

Arī turpmāk īstenosim un popularizēsim dabai draudzīgu dzīvesveidu! 

 

 

Ekoskolas koordinatore Ingrīda Bērziņa 

 


