
Ekopadome informē 
 

18.septembrī, pirmajā Ekopadomes sanāksmē, Zaļais karogs tika 

pacelts Pļaviņu novada ģimnāzijas karoga mastā. Lai to saglabātu 

arī turpmāk, ir jāturpina strādāt vides aizsardzības jomā. Šajā 

mācību gadā mūsu Ekopadomei ir piepulcējušies jauni domubiedri 

un atbalstītāji: Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks  

Andris Ambainis, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece 

saimnieciskajos jautājumos Santa Kupča, sākumskolas skolotāja  Ilze Stikāne, ķīmijas un 

dabaszinību skolotāja Iveta Briede, kā arī turpina darboties direktores vietniece audzināšanas 

darbā  Jolanta Nīcgale, sociālais pedagogs  Sanita Fjodorova un vecāku pārstāve  Elita 

Kaņepēja, 5. – 12. klašu pārstāvji.  

 

Šogad Ekoskolu programmas ietvaros pastiprināti strādāsim ar tēmu – “ŪDENS”. 

Lielākā daļa cilvēku uzskata ūdeni par kaut ko ļoti pašsaprotamu. Ūdens tek no krāna, kad mēs 

to atgriežam, ūdeni mēs lietojam, lai iztīrītu zobus, nomazgātu traukus vai pagatavotu ēdienu. 

Tomēr, liekot lietā nedaudz iztēles, ūdens kļūst arī par aizraujošu tematu mācību procesā. 

Ūdenim mūsu dzīvē ir īpaša nozīme. Mēs to izmantojam ne tikai dzeršanai un mazgāšanai, bet 

arī rūpniecībā, lauksaimniecībā un jebkura produkta ražošanā, sākot no hamburgeriem un 

skārda kārbām līdz laikrakstiem un automašīnām. Mūsu pieprasījums pēc ūdens ir pieaudzis 

tiktāl, ka dabiskais ūdens cikls tam vairs netiek līdzi. Piesārņojums, kuru galvenokārt izraisa 

kanalizācijas noplūdes un ķīmiskas vielas, ir padarījis tīru ūdeni par retu un vērtīgu patēriņa 

preci. Ūdens taupīšana nav tikai finanšu līdzekļu ekonomēšana. Pietiekams tīra ūdens 

daudzums ir būtisks cilvēku veselībai un videi. Daudzās pasaules valstīs nepietiekams nokrišņu 

daudzums izraisa ūdens trūkumu. Valstīs, kurās grūti iegūt ūdeni un, kurās esošie ūdens 

krājumi bieži vien ir piesārņoti, efektīva ūdens attīrīšana un piegāde ir burtiski dzīvības vai 

nāves jautājums.  

Vai zināji, ka: 

Uz mūsu planētas saldūdens ir mazāk par 2% no visiem pasaules ūdens krājumiem. 

Tu katru nedēļu ietaupītu tik daudz ūdens, cik nepieciešams 1000 tašu tējas 

pagatavošanai, ja mazgātos dušā, nevis vannā. 

Dārza laistītājs pusstundas laikā patērē tikpat daudz ūdens, cik četru cilvēku ģimene 

vienā dienā. 

 

 

Veidosim un īstenosim aktīvu attieksmi un 

pieņemsim atbildīgus lēmumus par vides uzlabošanu 

gan skolā, gan mājās! 
 

 

 

 

Ekopadomes koordinatore Ingrīda Bērziņa 


