
 

Novembris Ekoskolā pagāja Rīcības dienu pozitīvajās emocijās. Interesi par mūsu aktivitātēm izjutām 

jau pirms rīcības nedēļas. 2. novembrī Ekoskolas koordinatore Ingrīda Bērziņa un Ekoskolas vadītāja, 12. 

klases skolniece, Viviāna Nikaļuka tiešraidē piedalījās Latvijas Radio 1 raidījumā “Ģimenes studija”, kurā 

stāstīja par plānotajām Rīcības dienu aktivitātēm, paveikto Ekoskolu programmas ietvaros, kā arī diskutēja 

par aktuālām vides problēmām un to risinājumiem. 

Esam priecīgi un gandarīti, ka Rīcības dienu 2020 konkursā kategorijā “Bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana” esam ieguvuši Facebook skatītāju simpātiju balvu par ķēdes izaicinājumu sociālajos tīklos 

#Trashtag, kurā skolēni sakopa novadam nozīmīgu vietu un izaicināja to darīt arī pārējos novada iedzīvotājus. 

Balvā saņemsim dāvanu komplektu no Purenn.  

Kategorijā “Aprites ekonomikas principi” 22 darbu konkurencē esam ieguvuši žūrijas augstāko 

novērtējumu par izveidoto lietu maiņas interneta vietni, kura turpmāk ļaus skolēniem, skolotājiem, skolas 

darbiniekiem un vecākiem mainīties ar lietām, iegūstot vajadzīgo un atbrīvojoties no liekā. Par šo aktivitāti 

esam ieguvuši arī Facebook skatītāju simpātiju balvu. Balvā saņemsim Zeit sagādāto Tīklu parka dāvanu 

karti – iespēju izvēlēties pastaigu 4–7 m augstajos tīklos, sarīkot pikniku vai paēst Zeit Cafe, kā arī doties 

pārgājienā gar Līgatnes upi, atklājot tās krastos paslēptās alas.   

Ekoskolas ar augstāko žūrijas vērtējumu kategorijā “Izaicinājums vietējai sabiedrībai”, 20. novembrī 

tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem. Diskusijā ar jauniešiem par vides 

jautājumiem piedalījās VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola un 

Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, kā arī Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes, 

Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, Remtes pamatskolas, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 

un Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadomes pārstāvji. Mūsu skolu pārstāvēja Ekoskolas koordinatore Ingrīda 

Bērziņa, Ekoskolas vadītāja Viviāna Nikaļuka un 11. klases Ekopadomes pārstāvis Andis Daugavietis. 

Izglītības iestādes prezentēja savus paveiktos labos darbus planētai, un katra Ekoskola bija sagatavojusi vienu 

jautājumu VARAM pārstāvjiem. Jaunieši jautāja, kas notiek ar tekstila atkritumiem pēc to nodošanas, kāda 

virzība ir jautājumos par autoriepu nodošanu un depozītsistēmas ieviešanu, un kādas sabiedrības 

informēšanas kampaņas klimata pārmaiņu jomā ir plānā VARAM. Ministrijas pārstāves pateicās Ekoskolām 

par īstenotajām Rīcības dienu aktivitātēm, kā arī aicināja informēt VARAM par saviem sasniegumiem vides 

uzlabošanā arī turpmāk, jo tas var noderēt kā labā prakse nacionāla līmeņa iniciatīvām. 

17. novembrī Viviāna Nikaļuka atkārtoti tika uzaicināta piedalīties Latvijas Radio 1 “Ģimenes studijas 

tiešraidē.  Tajā piedalījās reperis un Pieci.lv programmas vadītājs Rolands Če (Rolands Čivčs), Latvijas 

Universitātes studente, Latvijas Skautu un gaidu  un Latvijas Jaunatnes padomes biedre Annija Preisa un 

Liepājas Valsts tehnikuma programmas “Programmēšanas tehniķis” 2. kursa audzēknis Mārtiņš Bardulis. 

Jauniešiem tika jautāts, kādi ir šī brīža viņu izaicinājumi Latvijā, un kādas iespējas viņiem piedāvā šis laiks? 

Viviāna kā vienu no šī brīža aktuālākajām problēmām akcentēja cilvēku radītu vides problēmu - klimata 

pārmaiņas. 

Rīcības dienas ir pagājušas, bet videi draudzīgu ieradumu veidošana Pļaviņu novada ģimnāzijā 

turpinās. Šobrīd tiek strādāts, gatavojot videi draudzīgus Ziemassvētku dekorus. 

Sakām paldies Pļaviņu novada domei, kura atbalstīja mūsu ideju veidot izaicinājuma ķēdi #Trashtag 

un sociālo tīklu platformā Facebook izaicināja arī citus novadus. Paldies ikvienam, kurš  balsoja par mūsu 

Rīcības dienu aktivitātēm.  

Darot daudz mazus, labus darbus, top lieli darbi! 

Aicinām mums sekot sociālajos tīklos: 

 Instagram konts: @Plavinu_novada_gimnazija 

 Facebook konts: Plavinu novada gimnazija 

Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadome 

 


