
                                                  
 

 

“Salabo pasauli” Pļaviņu novada ģimnāzijā 
 

3. decembrī mūsu skolā notika Ekoskolu pasākums “Salabo pasauli”. Praktiskās darbnīcās dalībniekiem bija 

iespēja iepazīties ar ilgtspējīgas nākotnes scenāriju metodēm, kas palīdzēs dažādot mācību un ārpusstundu 

aktivitātes vides izglītības jomā. Šīs metodes nostiprināja izpratni par ilgtspējas principiem, vairoja motivāciju 

rīkoties un veicināja mērķtiecīgu domāšanu, kā arī spēju izvirzīt prioritātes.  

Ieskaitot mūs, pasākumā piedalījās 9 skolu komandas – no Lubānas vidusskolas, Vestienas pamatskolas, 

Aizkraukles novada vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Ulbrokas vidusskolas un Jersikas pamatskolas. Pasākumu iesākām ar 

iepazīšanos. Katras skolas komanda sagatavoja plakātus un īsi pastāstīja par savas Ekoskolas lielākajiem 

sasniegumiem un turpmākajiem mērķiem. 

Mūsu Ekoskolu pārstāvēja Kate Kondrāte (7. b klase), Viviāna Nikaļuka (11. klase), Enia Kaņepēja ( 12. b 

klase), Beāte Kaņepēja (12. a klase), Lineta Lauva (12. a klase), Līva Kārkliņa(12. b klase) un Maksims 

Kotovičs (12. b klase). 

Par paveikto, Ekoskolas programmas ietvaros, stāstījām, demonstrējot prezentāciju, uzsverot, ka galvenais 

mūsu darbā ir sadarbība ar vecākiem, Pļaviņu novada domi, sabiedrību un visas skolas iesaiste. Mums tiešām 

ir ar ko padižoties. Lepojamies ar: 

• pārtikas atkritumu daudzuma samazināšanos skolas ēdnīcā, daudzveidīgu ēdienu klāstu, izvēles 

iespējām; 

• pateicoties atkritumu šķirošanai un Ekoskolas aicinājumam neradīt atkritumus, esam ievērojami 

samazinājuši atkritumu daudzumu; 

• apkures patēriņš ik gadu samazinās, jo skolā visi radiatori ir aprīkoti ar regulatoriem – taupām 

resursus brīvdienās un skolas brīvlaikā; 

• elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies, jo pēc energoefektivitātes audita veikšanas, lielākajā daļā 

telpu ir modernizēts apgaismojums. Mācību telpās un skolas gaiteņos lampas ir aprīkotas ar 

gaismas reflektoriem, kas palielina to efektivitāti. Skolā ir uzstādīti gaismas sensori; 

• skolā ir nodrošināts dzeramais ūdens, tādēļ skolēni lieto savas ūdens pudeles; 

• esam izskauduši plastmasas trauku lietošanu skolas ēdnīcā, klases vakaros un skolas pasākumos; 

Pasākuma svarīgākā daļa bija nodarbības ilgtspējīgas nākotnes veicināšanai. Skolēni tika sadalīti piecās 

jauktās komandās un katra komanda piedalījās piecās darbnīcās:  

1. Lekcijā - Kā klimata pārmaiņas var ietekmēt mūsu planētas nākotni – “Nākotnes scenārijs, ja nesāksim 

rīkoties…” Lekciju vadīja biedrības “Zaļā Brīvība” lektors Jānis Brizga. 

2. Praktiskā nodarbībā “Atbildīga pārtikas iegāde un pārtikas atkritumu mazināšana”, kuru vadīja 

biedrības “Zaļā Brīvība” lektore Zane Gailīte. 

3. Nodarbībā “Jāšķiro, lai pārstrādātu”, kuru  vadīja mūsu skolas Ekopadomes pārstāve, ķīmijas un 

dabaszinību skolotāja, Iveta Briede un 11. klases skolniece, Ekoskolas vadītāja Viviāna Nikaļuka. 

4. Nodarbībā “Auduma maisiņi “zaļākai dzīvei”, kuru vadīja skolas sociālais pedagogs, Ekopadomes 

pārstāve skolotāja Sanita Fjodorova un 12. a klases skolniece, Ekopadomes vadītājas vietniece Beāte 

Kaņepēja. Uz šo nodarbību skolēnus aicinājām paņemt līdzi savu laiku nokalpojušus T-kreklus, kuri 

pārtapa īpašās somās. 

5. Nodarbībā “Daba mūs dziedē” – krāsaino graudu spēli vadīja Ekopadomes pārstāve, direktores 

vietniece audzināšanas darbā, Jolanta Nīcgale. 

Ir neaprakstāma gandarījuma sajūta un milzīgs prieks par paveikto. Sirsnīgs paldies visai Ekopadomes 

komandai, ikkatram, kurš palīdzēja pasākuma organizēšanā un īpašs paldies Vides fonda pārstāvim 

Edmundam Cepurītim, ar kura atbalstu pasākums notika mūsu skolā. 

 

Ekoskolas koordinatore Ingrīda Bērziņa 

 

Nākotnes scenāriju darbnīcu rīko “Vides izglītības fonds” projekta “Salabo pasauli” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansiālu atbalstu. 


