
      2020. gada 28. martā notika pasaulē lielākā vides akcija – Zemes stunda. Tās laikā pasaules 

iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas tika aicinātas uz vienu stundu simboliski piedalīties akcijā un 

izslēgt gaismu, tā paužot savu atbalstu apturēt dabas daudzveidības izzušanu un klimata krīzi. Dalība 

Zemes stundā ir žests, lai saliedētu sabiedrību un iniciētu plašākas pārmaiņas. Gatavojoties Zemes 

stundai, Pasaules Dabas Fonds un pasaules vadošais pārtikas pārstrādes un iepakošanas risinājumu 

uzņēmums Tetra Pak izsludināja konkursu “Klimata vēstnieks 2020”. 

      Šogad konkursa “Klimata vēstnieka 2020” rīkotāji vēlējās godināt jauniešus, kas savā ikdienā vai 

interešu izglītības kolektīvā veic ieguldījumu dabas saglabāšanā un ar savu piemēru iedvesmo 

līdzcilvēkus savā skolā, apkaimē, pašvaldībā vai citviet. 

      Izsludinātajam konkursam bija divas nominācijas, kurām varēja gan pieteikties individuāli, gan 

nominēt kādu līdzcilvēku vai interešu izglītības kolektīvu.  

       No Pļaviņu novada ģimnāzijas tika pieteikts skolas Ekopadomes kolektīvs nominācijai “Dabai 

draudzīga dzīvesveida vēstnieks/kolektīvs”. 

       Šogad pēc rūpīgas izpētes un diskusijām nominācijā “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks” 

žūrija par uzvarētāju pasludināja Matīsu Kārli Ļitvinu, bet nominācijā “Dabai draudzīga dzīvesveida 

vēstnieks/kolektīvs”  uzvarētāja gods  tika Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadomei.  

        Pasaules Dabas Fonds savā Facebook profilā raksta: 

“Kārlis ir inteliģents, zinošs un ambiciozs 16 gadus vecs jaunietis. Viņš ir ļoti aktīvs Vides izglītības 

fonds (FEE Latvia) Ekoskolu programmas dalībnieks. Kārlis 3 gadus veica pētījumu par Jūrmalas 

ūdens kvalitāti, piedalījies erudīcijas spēlē skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks” un sevi mēdz pierādīt 

dažādās olimpiādēs un ārpusskolas aktivitātēs. Savas prasmes un zināšanas Kārlis labprātīgi nodod 

tālāk saviem tuvākajiem un domubiedriem ekoskolu forumos. Nākotnē viņš vēlas kļūt vēl aktīvāks, 

lai padarītu savu skolu un mājas zaļākas, it īpaši sarunās par vidi iesaistot zemāku klašu skolēnus. 

Savukārt Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadome ir tāda, no kuras ikviens var iedvesmoties. Savā 

pieteikumā Ekopadome raksta, ka kolektīvs, maksimāli iesaistot visu pašvaldību, organizē un vada 

izglītojošus pasākumus, nodarbības, zibakcijas, aicina skolēnus un novada iedzīvotājus samazināt 

savu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šis kolektīvs lepojas ar to, ka skolā ir būtiski samazinājies radīto 

pārtikas atkritumu daudzums, ieviestas dzeramā ūdens uzpildes stacijas, samazināts siltumenerģijas 

un elektroenerģijas patēriņš, ierosināts pašvaldībai sabiedriskos pasākumos atteikties no 

plastmasas trauku lietošanas, vides jautājumi tiek  integrēti visos mācību priekšmetos un tiek darīts  

daudz kas cits. 

       Katras nominācijas uzvarētājs iegūs dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās atpūtas inventāra 

veikalā Ceļotājs.” 

        Ir patiess prieks, gandarījums un lepnums par mūsu skolas  Ekopadomes darbu un par iegūto 

titulu “Klimata vēstnieks 2020”. PALDIES Pasaules Dabas Fonda komandai par augsto 

novērtējumu! Tas būs stimuls turpināt iesākto, kā arī plānot un īstenot citas aktivitātes.  

 

Ekoskolas koordinatore Ingrīda Bērziņa 


