
 
 

 

 Nordplus atbalstīts projekts   „Eko-mijiedarbība”  („Eco- interaction”) 

 Pumpuru vidusskola un Toholampi ģimnāzija (Somija) 

 Laiks: 2014. gada  15. augusts – 2015. gada 15. augusts 

 Summa:  Euro 12920.00 

 Projekta komanda:  5 skolotāji + 12 skolēni 
 
 
Mērķi skolēniem: 
 
1. Mobilitātes mērķis ir stiprināt sadraudzību starp skolām, apmainoties pieredzē par ekoskolu 
darbību  Latvijā un Somijā un apgūstot dzīves prasmes. 
2. Veicināt IT prasmju attīstīšanu un radošumu, sagatavojot māčibu materiālus  vienaudžu 
turpmākai apmācībai. 
3. Veicināt veselīga dzīvesveida paradumu iedzīvināšanu skolēnu ikdienā. 
 
Mērķi skolotājiem: 
 

1. Mobilitātes mērķis ir stiprināt sadraudzību starp skolām, apmainoties pieredzē par ekoskolu 
darbību  un iepazīstot ekoloģijas jautājumu mācīšanu visos izglītības posmos Latvijā un 
Somijā 

2.  Realizēt kopīgu mācību stundu ar ekoloģiju saistītos tematos - plānošanu, vērošanu un 
analizēšanu. 

 
Projekta dalībnieki no Pumpuru vidusskolas: 
 
Skolotāji: Ausma Bruņeniece- projekta koordinators 
     Vēsma Vijupe –Ekoskolas vadītāja 
     Inta Pauliņa -  ķīmijas skolotāja – skolēnu projekta koordinatore 

    Līvija Žagare – mobilitātes uz Somiju  vadītāja 
    Janīna  Čekstere – angļu valodas skolotāja 

 
Skolēnu komanda mobilitātē Somijā: 

1. Gints Dakša – 11.a klase 
2. Ritvars Puriņš – 11.a klase 
3. Evija Cibuļska – 11.a klase 
4. Artūrs Niedrītis – 8.b klase 
5. Arnela Murugova – 8.b klase 
6. Līva Kuliešus – 9.a klase 
7. Elīna  Dzērve   - 9.a klase 
8. Artūrs Grišāns – 12. B klase 
9. Laura Pavlova – 12.a klase 
10. Vilkosts Emīls – 10.b klase 
11. Aleksis Baumanis- 8.b klase 
12. Nauris Sarmulis – 9.a klase 

 
 
 



 
 

    TOHOLAMPI 2014 

DAY DATE VISIT PROGRAMME 

Sunday 9.11.   

    Arrival at school 

    Students to host families 

    Coffee and cakes for the teachers at school 

    Teachers accommodated 

      

Monday 10.11.   

1. tunti   Morning assembly 

    Students get to know our school, coffee and cakes for the teachers 

2. tunti   Project - getting started 

3. tunti   Project work - eg. making video presentations of participating students 

    Lunch at school, coffee and cakes for the teachers 

12.30 -   

Visit to a dairy farm at Ullava.  Track suits or other not-so-good 
clothes on! Bring them to school with you and change them on 
after lunch. 

    
Students to host families, teachers to Kaija's for dinner, coffee and 
cakes 

Tuesday 11.11.   
 

8.30-11.30   
Recycling station                                     3 places to visit, 3 groups of 8 
students 

    Pramia Plastic                                            45 min./ visit 

    
District heating power station. 
 Warm clothes on - the recycling station is out of doors! 

    Lunch at school, coffee and cakes for the teachers 

13.00-   
Visit to Finn Spring, the biggest spring water factory in Northern 
Europe 

    Students to host families, teachers to Airi's for dinner, coffee and cakes 

Wednesday 12.11.   

8.30-   Visit to Oulu University open day event 

    University zoological museum etc. 

    Lunch at one of  the university cafeterias 

14.00-16.00   Shopping etc. at Oulu, maybe coffee and cakes for the teachers 

    
Students to host families, teachers to (the principal) Jussi's for dinner 
etc. 

Thursday 13.11.   

1. tunti   

 

Project work -                   preparing articles, videos, photos, etc. for the 
 

2. tunti                                                   project web site 

3. tunti   
                                                perhaps a Finnish - Latvian language 
course 

    Lunch at school, coffee and cakes for the teachers 

4. tunti   Concert 

13.30   Korpelan voima oy, power station, fish. Warm clothes on! 

    
Students to host families, teachers to (the not principal) Jussi's for 
dinner Coffee and cakes! 

Friday 14.11.   

    Exeunt omnes. 

 



Projekta „Eco- interaction” brauciena uz Somiju 

dienasgrāmata.  

2014. gada 9. novembris 

Pumpuri- Tallina- Helsinki  - Tampere – 

Toholampi. 

00:00 – izbraucam no Pumpuriem.  

Ap 4:00 – esam Tallinas ostā. 

6:30 – esam uz prāmja.  

7:25 – prāmis atiet  no Tallinas ostas. 

9:25 – esam  Helsinkos.  Te mums ir ekskursija, kurā  apskatām pilsētas ievērojamākās 

vietas - Helsinku katedrāli, somu komponista Jana Sibeliusa pieminekli, baznīcu klintī. 

 



Ap 13:00 – pusdienas „RAX pizza buffet” Tamperes  pilsētā.   

  

14:00 – dodamies uz Toholampi. 

Ap 18:00  – ierodamies Toholampi, kur pie skolas mūs sagaida somu skolēni, skolotāji un 

vecāki. Katrs dodas mājās pie savas viesģimenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. novembris skolā 

 

No rīta visi satikāmies skolā, dalījāmies iespaidos par mūsu somu ģimenēm. Pēc tam 

iepazināmies ar skolu, apskatījām mācību telpas. Skolas zālē noklausījāmies Toholampi 

skolēnu pūtēju orķestra koncertu. Mēs nodziedājām latviešu tautas dziesmu „Div’ dūjiņas”. 

Gints īsi pastāstīja par Latviju, par to, cik nozīmīgas mums ir šīs novembra dienas. Pēc 

pusdienām skolas ēdnīcā devāmies uz fermu, kas pieder vienai no uzņemošo somu 

ģimenēm. Mēs nebijām pārāk laimīgi par lielajām dubļu peļķēm un nepatīkamo smaku kūtī, 

bet tomēr visi smaidīja un smējās. Soms Mikko Korkeakangas, pie kura es dzīvoju, stāstīja 

par savu ģimenes fermu, kā viņi slauc govis, jo pārsvarā fermā bija tikai govis. Mēs esam 

pilsētnieki, tāpēc visi gāja glaudīt govis, dažus tās pat nolaizīja. Pēc fermas apmeklējuma  

visi bijām noguruši un devāmies katrs uz savām mājām. 

 Fermā 

Šī projekta ietvaros mēs devāmies uz vienu no Somijas fermām Ullavā. Fermā ir 36 govis  

un 66 teliņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Viena no svarīgākajām lietām šādās fermās ir tā, ka tās ir ekoloģiskas; kopējas  rūpējas par 

govīm, tās mazgā un apkopj regulāri. Šīs fermas mēģina saudzīgi izmantot ūdeni un barību.  

Piens no fermām tiek tālāk nodots piena pārstrādes uzņēmumiem. Tie nepievieno 

konservantus, tādēļ piens ir bioloģiski tīrs. Viens no zināmākajiem piena pārstrādes 

uzņēmumiem, uz kuru šī piena ferma sūta savu pienu, ir „Valio”. Fermā ir atraduši 

interesantu un ekoloģisku veidu, kā cīnīties ar žurkām un pelēm. Žurku indes vietā viņi 

izmanto kaķus. Latvijas pienotavas varētu mācīties no somu piemēra un savos piena 

produktos iekļaut mazāk konservantu un ķīmisko vielu, jo bioloģiski tīrs piens ir gan 

veselīgs, gan vitamīniem bagāts. 

Dairy Farm 

During the project week we went to one of the local dairy farms in Ullava. The farm is home 

to  36 cows and 66 calf. Out of all things the most important thing about these kinds of farms 

are that they are ecological, they take care of their cows and reuse water, try not to waste 

food. The milk from the cows is later on delivered to a dairy factory. They do not add any 

preservatives so the milk is biological. one of the most famous dairy factory’s this farms 

sends their milk to is „Valio”.  

This dairy farm has found a interesting and ecological way to fight rats and mice. They 

depend on cats to take care of this problem.  

These farms are important. Latvian dairy company’s could learn from these farms and try to 

include less chemicals in their milk products, because ecological milk is both healthyand full 

of vitamins. 

’’Finn Spring’’ ūdens ražošanas kompānija. 

2014.gada 11. novembrī projekta ietvaros apmeklējām  ’’Finn Spring’’, dzeramā ūdens 

ražotni, kurā iegūst ūdeni no zemes dzīlēm, attīra to un ražo, pievienojot dažādas garšas. 

Šajā kompānijā ūdens gandrīz netiek filtrēts, jo tas iziet cauri zemes slāņiem un tiek attīrīts. 

Finn Spring ir viena no lielākajām ūdens 

ražotnēm Somijā. Šis ūdens ir unikāls, jo 

95% no saražotā ūdens paliek Somijā un 

pārējie 5% tiek eksportēti uz Zviedriju un 

Krieviju. Finn Spring ir ģimenes 

kompānija, kur jau daudzās paaudzēs to 

manto Ali-Haapala dzimtas pēcnācēji. Iida 

Nylander ir kompānijas priekšnieka meita, 

viņa mums sniedza prezentāciju par 

kompāniju un tās darbu.  



Rūpnīca atrodas tālu no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem, tāpēc transportējot ūdeni uz 

turieni, kompānija cenšas piekraut pilnas mašīnas, lai nebūtu jātērē degviela par tukšu 

automašīnu.  

’’Finn Spring’’ savās saražotajās ūdens pudelēs izmanto 20% pārstrādāto plastmasu, 

tādējādi padarot plastmasu plānāku. Pudeļu korķi tiek pārstādāti Latvijā un importēti atpakaļ 

Somijā. 

Kompānija ’’Finn Spring’’ aktīvi palīdz Āfrikas iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams tīrs ūdens. 

Viņi cenšas saglabāt dabisko zaļumu tur, lai Āfrikas iedzīvotājiem nenāktos nozāģēt kokus, 

jo Āfrikā tos izmanto, lai uzvārītu tur pieejamo ūdeni, tādā veidā to attīrot.  

 

 

 

 

 

Mēs izveidojām aptauju starp somu un latviešu audzēkņiem, lai noskaidrotu, kurš dzēriens, 

no garšotajiem, viņiem patika labāk. Gan latviešu,  gan somu jauniešiem vislabāk garšoja  

“Passion fruit” ledus tēja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mēs izveidojām aptauju starp somu un latviešu audzēkņiem, lai noskaidrotu, kurš dzēriens 

no degustētajiem viņiem patika labāk. Gan latviešu,  gan somu jauniešiem vislabāk garšoja  

“Passion fruit” ledus tēja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 
8% 

75% 

8% 

Latvian 

1. pear 2. peach

3. passion fruit ice tea 4. christmas drink

17% 

25% 

33% 

25% 

Finnish 

1. pear 2. peach

3. passion fruit ice tea 4. christmas drink



Oulu Universitāte 

Projekta ietvaros mēs devāmies uz Oulu pilsētas Universitāti, kur tika 

rīkota atvērto durvju diena. Apmeklētājiem un interesentiem tika 

piedāvātas dažādas atrakcijas. Studenti varēja aplūkot, kādus 

novirzienus un nodarbības universitāte piedāvā. Mēs apmeklējām arī 

Universitātes muzeju, kurā varēja apskatīt dzīvnieku izbāzeņus. Šajā muzejā ir aptuveni 60 

tūkstoši dažādu paraugu.  

 

Oulu University 

Wednesday 12.11.2014 we was in the Oulu University open day event. We saw University 

zoological museum.It was very nice, because we can saw how dissect animals.There we 

take a beautiful photos with animals and us. After we went arround the University and saw 

how each faculty present itself. We ate very tasty lunch in one of cafe and went travel 

arround out with University. It was very nice day, because after we went to Oulu centre and 

we had free time about two hour which we can went arround the city and saw them. 

 

 

Oulu University 



Trešdien,12.11.2014.,mēs apmeklējām Oulu Universitāti atvērto durvju dienā. Mēs 

apskatījāmies universitātes zooloģijas muzeju. Tas bija ļoti interesanti, jo mēs varējām 

redzēt kā preparē dzīvniekus. Tur bija iespēja fotografēties kopā ar dzīvnieku izbāzeņiem. 

Vēlāk mēs izstaigājām visu universitāti un redzējām, kā katra fakultāte prezentē sevi, aicinot 

mācīties tieši tajā. Mēs paēdām ļoti garšīgas pusdienas vienā no kafejnīcām un iepazinām 

kā universitātē organizē mācību procesu. Tā bija ļoti jauka diena, jo vēlāk mēs braucām uz 

Oulu centru un mums bija brīvais laiks - varējām izstaigāt pilsētu un tuvāk iepazīt to. 
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Vienā no Toholampi ekskursijas dienām mēs apmeklējma siltuma un enerģijas ražošanas 

spēkstaciju. Šāda veida spēkstacija šī ir vienīgā Somijā. Šī spēkstacija ir ļoti efektīva - tā ir 

ar mazu izmešu daudzumu.Kā degvielu izmanto šķeldu,skaidas, mizas un 

kūdru.Tradicionāli Toholampi katlu spēkstacijā izmantoja ūdens cirkulāciju, kas tika aizstāta 

ar eļļu, kura var sasniegt 300 grādu temperatūru.Termālā enerģija, kas uzglabāta karstajā 

eļļā, tiks pārveidota elektrībā. Šī spēkstacija ražo elektrību vietējiem iedzīvotājiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Evija Cibuļska, Laura  Pavlova, Elīza Dzērve, Nauris 

Sarmulis, Arnella Mugurova, Artūrs  Niedrītis , Aleksis Baumanis,  Ausma Bruņeniece 

 Izmantotas Ritvara Puriņa, Līvijas Žagares, Lauras Pavlovas, Naura Sarmuļa, Arnellas 

Mugurovas  fotogrāfijas 

 


