
 

 

 

26. martā Pļaviņu novada ģimnāzijas 12. klases skolniece, Ekopadomes vadītāja Viviāna 

Nikaļuka piedalījās Latvijas Radio 1 tiešraides raidījumā “Kā labāk dzīvot”. Raidījumā tika 

stāstīts par Pasaules dabas fonda akcijas „Zemes stunda” ideju un norisēm. Tā sākumā 

raidījuma vadītājs Elvis Jansons citēja Māri Čaklo: “Dziesma nav par krekliem, bet ir par 

sirdsapziņām”. Akcija “Zemes stunda” nav tikai aicinājums uz 60 minūtēm izslēgt visas 

elektroierīces, bet gan kas krietni vairāk.  

Pasaules Dabas Fonds vadītājs Latvijā Jānis Rozītis atgādināja, ka Zemes stunda nav par 

elektrības izslēgšanu. Akcijas uzdevums ir veidot sabiedrības solidaritāti vides jautājumu 

ieviešanai ikdienā. Zemes stunda mudina domāt, kā rīkoties ikdienā. Sākotnēji tie bija 

jautājumi par klimatu, pēdējos gados tēma saistīta ar dabas daudzveidības izzušanu un 

aicinājumu rīkoties, lai to mainītu. 

Viviāna radio klausītājiem stāstīja par savu motivāciju iesaistīties un aktīvi darboties Ekoskolas 

padomē, kā arī par paveikto Ekoskolu ideju īstenošanā gan skolā, gan novadā, sadarbojoties ar 

pašvaldību.  

Pēc radio pārraides 8.-12. klašu skolēni tiešsaistē tikās ar Pasaules Dabas Fonda vides izglītības 

projektu vadītāju Elīnu Pekšēnu un uzņēmuma “Tetra Pak” pārdošanas un mārketinga vadītāju 

Baltijā Eviju Vāveri. Elīna skolēniem stāstīja par akcijas “Zemes stunda” aktivitātēm ne tikai 

Latvijā, bet pasaulē, aktualizējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību un 

to, cik nopietnas ir bioloģiskās daudzveidības izzušanas sekas. Evija skolēnus iepazīstināja ar 

uzņēmuma Tetra Pak zīmola stūrakmeņiem un ilgtspējības pamatu, pastāstīja par to,  kā 

iepakojums ietekmē klimata pārmaiņas, par Tatra Pak produkcijas ražošanas procesu. Skolēni 

uzzināja, ka polimēri tiek ražoti no atjaunojamiem resursiem. No cukurniedrēm iegūtais 

polietilēns tiek izmantots, lai ražotu tetrapaku korķus un lamināta slāņus iepakojumam. Izrādās, 

ka no cukurniedrēm iegūtam polietilēnam ir tās pašas fizikālās īpašības, kas no naftas 

iegūtajiem, turklāt tas ir pārstrādājams. Svarīgākais ir tas, ka atjaunojamo resursu izmantošana 

veicina iepakojuma ietekmes uz vidi mazināšanu. 

Lekcija bija ļoti interesanta un noderīga. Paldies Elīnai Pekšēnai un Evijai Vāverei par 

sadarbību jauniešu izglītošanā. 

Ekopadome aicina ikvienu 27. martā piedalīties Zemes stundā, pulksten 20:30 uz stundu 

izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu. Mums jādomā par planētas 

saglabāšanu, jo no tās atkarīga mūsu veselība, laime un labklājība. Šajā Zemes stundā 

iestājies par dabu! 

Ekoskolas koordinatore Ingrīda Bērziņa 

 


