
Ekoskolu globālo rīcības dienu ietvaros, Pļaviņu novada ģimnāzijā no 

30.10.2017. – 03.11.2017. katru dienu notika kāda aktivitāte. Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta 

kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi 

draudzīgu dzīvesveidu.  

Visas nedēļas garumā Ekopadomes vadītāja Violeta Adamoviča (11.kl. skolniece) un viņas 

vietniece Marta Buševica (11.kl. skolniece) ar spēles „Ekosistēmu pakalpojumu pieeja” 

palīdzību, mācīja sākumskolas skolēniem veikalā nopērkamās preces aizstāt ar dabas labumiem, 

kurus mums daba sniedz bez maksas.  

31.10.2017. rīkojām „Andeli – Mandeli”, jeb mainījāmies ar lietām. Paldies, sākumskolas 

klasēm par aktīvu iesaistīšanos, īpaši – skolotājai Kristiānai Balodei un 2. b klases skolēniem.  

Liels, paldies, mājturības skolotājiem – Guntim Mozgam un Ievai Volanei, kā arī 

sākumskolas skolotājiem par interesantajām idejām un to realizēšanu mājturības stundās. 

Skolēni no plastmasas pudelēm darināja rotaļu automobili, putnu barotavas, traukus, interjera 

priekšmetus, penāļus u.c. interesantas lietas, tādējādi plastmasas pudelēm rodot jaunu 

pielietojumu. Meitenes cepa gardas un veselīgas ķirbju pankūkas, tādējādi popularizējot 

veselīgu ēdienu gatavošanu no vietējiem, sezonālajiem dārzeņiem. 

Violeta Adamoviča katru dienu klašu audzinātājiem izsūtīja izglītojošus video, aicinot tos 

noskatīties kopā ar skolēniem, rosinot visus pievērsties veselīgākam un ilgtspējīgākam 

dzīvesveidam. Tika piedāvāti sižeti par drošu pārtiku uzturā, par veselīgu dzīvesveidu, par dabas 

resursu atjaunošanu un par atkritumu šķirošanu.  

Aizraujošākais mums šķita pašdarināto auduma maisiņu konkurss. Paldies, vecākiem un 

skolēniem par oriģinalitāti un aktīvu dalību konkursā.  

Žūrija piecu cilvēku sastāvā: skolas padomes priekšsēdētāja - Nora Osipauska, skolas 

direktores p.i. Lana Ivanova, Ekopadomes koordinatore – Ingrīda Bērziņa, Ekopadomes pārstāve 

skolotāja – Sanita Fjodorova un Ekopadomes vadītāja - Violeta Adamoviča par oriģinālāko 

auduma maisiņu autoriem atzina un apbalvoja: 

 1. b klases skolnieci – Danielu Šumkovu; 

 2. b klases skolnieci – Elīzu Kurcalti; 

 4. B klases skolnieci – Montu Pusplato. 

Skolas padomes priekšsēdētāja - Nora Osipauska īpaši izcēla 1. a klases skolnieka Roberta 

Reiznieka darināto maisiņu, un pasniedza Robertam simpātijas balvu, savukārt Ekopadomes 

koordinatores – Ingrīdas Bērziņas simpātijas balvu izcīnīja 2.b klases skolniece Ērika Saliņa. 

Visi konkursa dalībnieki saņems diplomus.  

Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistās cīņā ar klimata pārmaiņām! 
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