
Zināšanas, prasmes un piedzīvojumi  

Ekoskolu Ziemas forumā 
 

          No 26.-28.februārim Ropažos notika Ekoskolu ziemas forums, 

kas pulcēja vairāk nekā 200 jauniešus un pedagogus no visas 

Latvijas. Garkalnes MVV pirmsskolu  forumā pārstāvēja Ekoskolas 

koordinatore Liene Rolanda.  

Ekoskolu vides forums ir izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums 

Ekoskolu pārstāvjiem, kura ietvaros notiek apmācības un 

praktiskas nodarbības, kas sniedz iespēju dalīties pieredzē par 

vides izglītības īstenošanu, veidot izpratni par Ekoskolu 

programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas 

idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. 

Ekoskolu forums ir iespēja iepazīt vienam otru, gūt jaunas 

zināšanas, kā arī rast papildus motivāciju un iedvesmu arī turpmāk 

dzīvot videi draudzīgi gan savā Ekoskolā, gan ikdienā.  

Foruma tēma bija bioloģiskā daudzveidība un atbildīgs pārtikas patēriņš, sasaistot foruma 

aktivitātes ar šī gada lielākajiem projektiem, kuros piedalamies arī mēs.  

Pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja piedalīties izglītojošās darbnīcās kopā ar Vides 

SOS aplikācijas veidotājiem un Energofektivitātes centra ekspertiem, kā arī skolotāji dalijās 

pieredzē vides izglītības īstenošanas praksēs. Vieslektors - profesors Anatolijs Danilāns deva 

dažus ļoti vērtīgus padomus, domājot par to, kā dzīvot ilgi un laimīgi. Tā kā pašam nepatīk 

padomi, tad viņš ikvienu aicināja apšaubīt katru pausto apgalvojumu un vienlaikus kritiski 

apšaubīt arī sevī iesakņokušos paradumus vai stereotipus par to, kas ir pareizi un kas ne, 

apdomājot un argumentējot katra personīgās izvēles. Apbrīnojami, ar kādu dzīvesprieku un 

dabisku humoru ir apveltīts Danilāna kungs un cik veiksmīgi tas papildina viņa stāstijumu.  

 

 

 

 

 

 

 

Foruma otrajā dienā notika dažādas izglītojošas nodarbības – Pasaules dabas fonda 

pārstāvji stāstīja par lauksaimniecības ietekmi uz vidi, biedrības homo ecos aktīvisti – par pārtikas 

patēriņa saistību ar klimata pārmaiņām, veģetārās uztura skolas vegus.lv vadītāja Dita Lase  par 

dabai draudzīgu gatavošanu. Citās nodarbībās tika runāts par tādām tēmām, kā ekoloģiskā 

lauksaimniecība, upju piesārņojuma cēloņi, dabas vērošanas nozīme. Kā iepazīt un veicināt 

biodaudzveidību ap skolu dalījās savā pieredzē Maija Biteniece. Tika piedāvāts ASV Mičigānas 

dārza paraugi ar ļoti interesantiem nosaukumiem un augu salikumiem. Šāds modelis parāda 

 

  



mūsu iespējas radoši attēlot bioloģisko daudzveidību sabiedrībai ar uzskatāmiem līdzekļiem un 

veicina multikulturālismu un sadarbību.  Piem., žilbinošo saules satru zona atrodas tādi dārzi kā 

pasaku grāmatas dārzs, kur aug bērnu grāmatās sastopami augi (Garā pupa). Vai ABC dārzs, kur 

visi augi sastādīti pēc alfabēta un pie tiem salikti nosaukumi. Šādi gan lielāki, gan mazāki augu 

mīļotāji var apgūt burtus un augu nosaukumus.  

 

 

 

 

 

 

Forums noslēdzās svētdien ar izzinošu ekspedīciju Ropažu apkārtnes mežos un aktivitātēm svaigā 

gaisā.   Paldies Vides fondam, Ropažu skolai, pirmsskolai „Annele” par jauko uzņemšanu, 

skaistiem, izzinošiem kopbrīžiem un iespēju dalīties vienam ar otru vides izglītības pieredzē. 

                  Ekoskolas koordinatore Liene Rolanda 

 

 

 

 

 
 


