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Irlavas pamatskolas vides novērtējums 

2022. gada rudenī 
 

Skolas vides novērtējums tika veikts septembrī un oktobrī. Bet iekļāvām arī 

datus, ko skolēni bija ieguvuši maija mēnesī veicot dažādus vides monitoringus 

bioloģijas stundas ietvaros.  

 Ekopadome izvērtējuma procesā iesaistīja 4.-9.klases skolēnus, skolotājus, 

darbiniekus. Atsevišķus jautājumus skolēni devās noskaidrot pie lietvedes, 

grāmatvedes, skolas saimnieka, direktores, kā arī pašvaldības komunālās daļas 

vadītāja. Katra klase izvērtēja vienu vai divas tēmas. Kā arī iesniedz savus 

priekšlikumus. Rezultātus pārskatīja, izvērtēja un publiskoja Ekopadome. Ņemot vērā 

ieteikumus, kas radās pie katras tēmas izvērtēšanas,  tika sastādīts Rīcības plāns. 

Gada tēmu šogad izvēlējāmies „Enerģija”,jo tā ir aktuāla, ņemot vērā notikumus 

pasaulē un mēs neesam sen šo tēmu pētījuši. Skolā ir daudz vecās spuldzes, kas 

būtu jānomaina pret ekonomiskajām, kā arī citi jautājumi, ko risināt šai tēmā.  



Enerģija 
 
Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Dienās, kad klase ir pietiekami gaiša, gaismas netiek ieslēgtas  Reti    x  Vienmēr 

Klases, kur gaisma tiek izslēgta, kad tur neviena nav 0–20% (no 

visām 

klasēm) 

   x  100%  
(no visām 

klasēm) 

Gaiteņos, kāpņutelpās un tualetēs gaisma tiek izslēgta, kad šajās 

telpās neviena nav 

Reti    x  Vienmēr 

Telpas, kur izmanto efektīvas spuldzes (fluorescentās vai LED) 0–20%   x    100%  

Telpas, kur izvietoti atgādinājumi par elektrības taupīšanu 0–20%   x   100% 

Telpas, kur logi ir tīri un nebloķē saulesgaismu 0 – 20%     x 100% 

Sadzīves tehnika, kas atbilst A energoefektivitātes klasei 0 – 20%   x   100% 

Klases, kur datori paliek ieslēgti, kaut gan ilgu laiku netiek 

izmantoti 

100%  x    0–20% 

Klases, kur projektori netiek izslēgti, kaut gan nav vajadzīgi 100%    x  0–20% 

Klases, kur elektroierīces pa nakti tiek atvienotas no tīkla 0–20% x     100% 

Telpas, kur iespējams atsevišķi pielāgot radiatoru siltumu 0–20%    x  100% 

Telpas, kur radiatori un ventilācijas lūkas nav aizsegtas 0–20%    x  100% 

Brīvdienās skolā tiek uzturēta zemāka temperatūra Nekad     x Bieži 

Logi un durvis ir noblīvētas (nelaiž iekšā pa šķirbām aukstumu) 0–20%    x  100% 

Telpas tiek vēdinātas, apkures sezonas laikā ilgstoši turot 

nedaudz pavērtus logus, t. i. "vēdināšanas režīmā" 

Bieži     x Nekad 

Apkures sezonā telpas tiek vēdinātas cikliski, piemēram, reizi 

stundā uz pāris minūtēm pilnībā atverot vaļā logu, pirms tam 

izslēdzot apsildes ierīces telpā vai zem loga. 

Nekad  x    Bieži 

Klases, kur logiem ir aizkari vai žalūzijas, kas naktī tiek aizvērtas, 

lai mazinātu siltuma zudumus 

0–20% x     100% 

Apkures sezonas laikā tiek mērīta gaisa temperatūra klasēs, lai 

izdarītu secinājumus par apkures intensitāti 

Nekad  x    Regulāri 

Vai skolā lietotās enerģijas (elektrības, siltuma) ražošanai tiek 

izmantoti kādi no atjaunīgiem energoresursiem? 

Netiek 

izmantoti 
   x  Jā, vairāki 

veidi 

Vai bieži, vārot tēju vai kafiju, daudz uzvārītā ūdens paliek pāri? Bieži    x  Reti 

Kāda ir karstā ūdens temperatūra ūdens krānos? Plaucējoša     x Atbilstoši 

silta 

Vai iespējams regulēt karstā ūdens temperatūru skolā? Nē     x Jā, visur 

................................................................................ (jūsu jautājumi)        

 



3. Skolēnu zināšanu, paradumu un attieksmju izvērtējums 

 

Kāpēc ir svarīgi taupīt elektrību un ziemā siltumu? (mini divus iemeslus) 

Populārākās atbildes: 

Lai nekurinātu lieki malku,un nebūtu jāmaksā daudz par elektrību. 

Jo par to ir dārgi jāmaksā un ir jātaupa resursi 

nauda un globālā sasilšana 
 

Ja vari, nosauc 3 vienkāršas rīcības, kas palīdz ietaupīt visvairāk elektrības vai siltuma! 

Mazāk izmantot elektroniskās ierīces. Aiz sevis izslēgt gaismu. Neatstāt pārāk ilgi vaļā logu.  

Netērē gaismu lieku reizi, vakarus pavadīt pie sveču gaismas un vairāk velkāt silto apģērbu 

un mazāk kurināt 

Izslēgt uguni, nekurināt plīti, neizmantot ierīces 

izslēgt elektrisku ierīci ja nelieto - izraut no kontakta 
 

Cik bieži, esot mājās, tu rīkojies, lai taupītu enerģiju? 

 

0% - Nekad  0%- Retos gadījumos   62,5%- Dažreiz   37,5%- Vairumā gadījumu      0%- Vienmēr 

Cik bieži, esot skolā, tu rīkojies, lai taupītu enerģiju? 

 

 25%- Nekad 0%- Retos gadījumos 25%- Dažreiz 50%- Vairumā gadījumu  0%- Vienmēr 

Vai ziemas laikā temperatūra skolas telpās tev liekas: 

 0%          – pārāk augsta, bieži ir karsti 

  0%          – nedaudz par augstu, jāstaigā bez džempera 

                                                    62,5%  – tieši laikā – ne par aukstu, ne par siltu 

37,5%  – pārāk zema, reizēm klasē salstu 

Vai tu vēlētos, lai ziemā skolā tiktu rīkotas “Silto džemperu dienas” – skolā tiktu nedaudz pazemināta 

temperatūra un visi tiktu aicināti saģērbties siltāk, lai samazinātu ietekmi uz vidi un pievērstu uzmanību 

resursu taupīšanai? 

37,5%   – jā, tas varētu būt 2 nedēļu garumā 

50% – jā, apmēram nedēļu 

12,5% – jā, bet ne vairāk kā vienu dienu 

0%– nē, man tas nepatiktu 

 
Secinājumi:  
Uz jautājumu, kāpēc jātaupa resursi, lielākā daļa respondentu atbild, lai taupītu 
savus līdzekļus. 
 Uz jautājumu – kādas rīcības ļaus taupīt enerģiju – mazāk lietot elektroierīces, 
izraut no kontakta, kad nelieto, vēdināt telpas īsu brīdi. Šai jautājumā nav pārāk 
izsmeļošas atbildes. 
Uz jautājumu - cik bieži, esot mājās, tu rīkojies, lai taupītu enerģiju, 37,5% 
respondenti atbild – vairumā gadījumu. Un lielākā daļa - 62,5% - ka dažreiz. 
 Uz jautājumu - cik bieži, esot skolā, tu rīkojies, lai taupītu enerģiju, puse aptaujāto 

50% atbild, ka vairumā gadījumu, 25%, ka nekad, un 25%, ka dažreiz. Secinām, ka 

skolā šādas rīcības ir mazāk svarīgas. 

62,5% aptaujāto liekas, temperatūra skolā ir optimāla, bet 37,5%, ka pārāk zema.  

Aptaujas rezultāti rāda, ka Silto džemperu dienas skolēni atbalsta labprāt. 



 
 
4. Jautājumi vecākiem 
 
 

Vai ikdienā pievēršat uzmanību siltuma un elektroenerģijas taupīšanai? 

 

0- Nekad 6,3%- Retos gadījumos  6,3%- Dažreiz   56,3%-Vairumā gadījumu   31,3%- Vienmēr 

Kādas rīcības, jūsuprāt, palīdz ietaupīt visvairāk elektrības vai siltuma! (nosauciet 3) 

Ekonomiskās spuldzes,mājas siltināšana,lieki netērēt elektrību. 

Vairāk plusiņu pie A energoefektivitātātes klases iekārtām, izslēgt elektroierīces no strāvas 

padeves ,,dīkstāves režims", tējkannā ūdeni sildīt tik cik uz to brīdi ir nepieciešams karstais 

ūdens, veļasmašīnu nedarbināt pustukšu! 

Elektroierīces arī gaidīšanas režīmā patērē elektroenerģiju. Tāpat arī lādētāji, kas atstāti kontakta 

ligzdā, bet nav savienoti ar uzlādējamo ierīci. 

Vai atvienojat no elektrības ierīces un lādētājus, kad tos neizmantojat? 

 

3,1%- Nekad 6,3%- Retos gadījumos  9,4%- Dažreiz  40,6%- Vairumā gadījumu 40,6%- 

Vienmēr 

Vai jūsu mājoklī ir iespējams regulēt temperatūru apkures sezonā? 

 

34,4%- Jā, visur  0%- Daļā telpu   65,6%- Nē 

Kāda temperatūra ir jūsu mājoklī ziemā? 

 

Vidēji + 20 līdz +22 C  

Vai mēdzat ziemā ilgstoši atstāt logus nedaudz pavērtus, t. i. “vēdināšanas režīmā”? 

 

6,3%- Nekad    28,1%- Reti    43,8%- Dažreiz      18,8%- Bieži  3,1%- Vienmēr 

Cik būtiska jums liekas enerģijas taupīšana, lai samazinātu ietekmi uz vidi? 

 

59,4% – ļoti būtiska 

34,4% – tā ir svarīga, tomēr nav būtiskākā ietekme uz vidi 

6,3%– enerģijas taupīšana nevar būtiski samazināt mūsu ietekmi uz vidi 

   
 
Secinājumi:  
87,6% vecāku ikdienā vienmēr vai vairumā gadījumu pievērš uzmanību 
enerģijas taupīšanai. Tikai 6,3% retos gadījumos.  
Secinām, ka vecāki ļoti labi zina, kādas rīcības ļaus ekonomēt enerģiju.  
Tikai 3,1% aptaujāto atzīst, ka neatvieno ierīces no lādētāja. Vairumā un vienmēr – 
81,2%. 
65,6% respondentu nav iespēja regulēt siltumu apkures sezonā savā mājoklī. 
Secinām, ka mājokļi pamatā nav siltināti, jo lielākā daļa 80% - ziemā atstāj logus 
vēdināšanas režīmā vienmēr, bieži vai dažreiz. Tikai 6,3% - nekad. 
Par enerģijas taupīšanas ietekmi uz vidi, respondenti domā, ka tā ir ļoti būtiska – 
59,4%, 34,4% - ir svarīgi taupīt, bet tas būtiski neietekmē vidi, un 6,3% atzīst, tas 
nesamazina ietekmi uz vidi. 
 



 
 
Ilgtermiņa salīdzinājums 
 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro 2018. 2019 2020 2021 2022 … 

Elektrības patēriņš oktobrī (kWh) 3426 3020 2704 2102   

Elektrības patēriņš gada laikā (kWh) 37367 35042 16432 20729   

Siltuma patēriņš novembrī (t, granul.) 8,56 5,50 7,00 5,75   

Siltuma patēriņš gada laikā (t, granul.) 50,9 43,0 38,0 38,4   

Skolas ietekme uz klimata pārmaiņām 

(tonnas CO2) 

      

 
 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar 
enerģijas tēmu? 
 

1.Gaišās dienas laikā telpās tiek izslēgtas gaismas. Koridoros 

par to atbild apkopējas. 

2.Siltais ūdens krānos ir optimāls. 

3. Siltums skolā ir optimāls. Brīvdienās to samazina. 

4.Kurināmais skolā ir granulas. 

 

Kuros jautājumos enerģijas 
tēmā nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

1.Pārsvarā datori netiek atvienoti no strāvas nakts laikā. 

2.Maz ir telpas, kur izmanto efektīvās spuldzes. 

3.Vēdināšana notiek, logu atverot nedaudz un ilgāku laika 

posmu. 

 

 

 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 

1.Informēt un sekot līdzi, lai datori un citas elektroierīces laikā, 

kad nedarbojas, tiktu atslēgtas no strāvas. 

2.Apgūt labo praksi klašu vēdināšanā – plaši atverot logus īsu 

brīdi. 

3. Nomainīt daļu spuldžu pret ekonomiskām. 

4. Aicināt taupīt elektrību un siltumu skolā!  

5. Organizēt Silto džemperu dienas vai nedēļu.  

6.Katru ģimeni aicināt aprēķināt savu ekoloģisko pēdu. 

 
  



Transports 
 
 
 Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Kāda daļa skolēnu dodas uz skolu ar velosipēdu vai kājām? 0–10%  x    Vairāk nekā 40% 

Cik droši ir doties uz skolu ar velosipēdu vai kājām? Ir vairāki 

bīstami posmi 

   x  Satiksme ir 

piemērota un 

droša 

Vai skolā ir pietiekami daudz drošu velonovietņu? Nav drošu 

novietņu 
  x   Novietnes ir drošas 

un pietiekami daudz 

Vai skolā ir notikušas velosipēdu zādzības? Jā, regulāri     x Nav notikušas 

Kāda daļa skolēnu dodas uz skolu ar sabiedrisko transportu? 0–10%     x Vairāk nekā 40% 

Kāda daļa skolas darbinieku dodas uz skolu ar velosipēdu, kājām 

vai sabiedrisko transportu? 

0–20%     x Vairāk nekā 80% 

Cik bieži skolā notiek pasākumi vai akcijas, kas aicina ierasties 

skolā kājām, ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu? 
Nenotiek  x    Notiek reizi mēnesī 

Cik bieži skolā mācību ekskursijas notiek ar velosipēdiem? Vai 

izbraucienu vietā tiek rīkoti pārgājieni? 
Ļoti reti   x   Vismaz trešā daļa 

no ekskursijām 

Vai, apmeklējot Ekoskolu pasākumus, ir notikusi sadarbība ar 

citām skolām, lai brauktu kopā un izmantotu transportu efektīvāk? 
Nav notikusi 

nemaz 
x     Notiek bieži 

Cik liela skolēnu daļa ir ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību? 0–20% x     Vairāk nekā 80% 

Cik tuvu skolas ieejai tiek izlaisti ar automašīnām atvestie bērni, 

radot veselības riskus no izplūdes gāzēm? 

Pie pašas 

skolas ieejas 
  x   Izlaišana notiek 

vismaz 100 m no 

skolas 

Vai skolas tuvumā apstājušās automašīnas izslēdz dzinēju un 

nepiesārņo gaisu, ja nākas ilgāk gaidīt bērnus? 
Bieži neizslēdz    x  Vienmēr izslēdz, ir 

atgādinošas zīmes 

Vai skolu no apkārt esošās satiksmes norobežo koki vai dzīvžogs, 

kas mazina gaisa piesārņojumu no izplūdes gāzēm? 

Nav koku vai 

dzīvžoga 
    x Pilnībā norobežo 

Vai skolas pārtikas iepirkumā ir ņemts vērā, cik tālu tiek vesti 

produkti? 
Nav ņemts 

vērā 
   x  Ir ņemts vērā 

................................................................................ (jūsu jautājumi)        

 

 
Ilgtermiņa salīdzinājums 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Skolēni, kas oktobrī uz skolu dodas ar 

kājām (%) 

  24% 19% 12% 

ar velosipēdu (%)   7% 6% 4% 

ar skolas vai sabiedrisko transportu  (%)   55% 72% 74% 



ar automašīnu, kopā ar citiem skolēniem 

(%) 

  1% 0% 2% 

ar automašīnu (tiek vesti atsevišķi) (%)   13% 3% 8% 

Darbinieki, kas uz skolu dodas ar kājām, 

velosipēdu vai sabiedrisko transportu 

velosipēdu (oktobrī) (%) 

  71% 57% 58% 

Darbinieki, kas uz skolu dodas ar 

automašīnu braucot vairāki kopā 

(oktobrī) (%) 

  0% 0% 0% 

Darbinieki, kas uz skolu dodas ar 

automašīnu braucot tajā vieni paši 

(oktobrī) (%) 

  29% 43% 42% 

 

 
 

2022.g. - Secinājumi: Lielākā daļa skolēnu skolā ierodas ar skolas autobusu – 74%. 

Ar kājām 12%, ar velosipēdu labos laika apstākļos – 4%. 8% tiek vesti uz skolu ar 

automašīnām (vieni).Kopumā videi draudzīgu nokļūšanas veidu skolā izmanto 

92% skolēnu. Arī šogad daudz skolēnu brauc ar skolas autobusu no Tukuma. 

2021.g. - Secinājumi: Lielākā daļa skolēnu skolā ierodas ar skolas autobusu – 72%. Ar 

kājām 19%, ar velosipēdu labos laika apstākļos – 6%. Un tikai 3% tiek vesti uz skolu 

ar automašīnām (vieni).Kopumā videi draudzīgu nokļūšanas veidu skolā izmanto 

97% skolēnu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2020.) – vairāk brauc ar autobusu 

(vairāk skolēnu no Tukuma). 

 

Salīdzinājumā nav lielas atšķirības. 

12%

4%

74%

2%
8%

Veids, kā skolēni nokļūst skolā

ar kājām

ar velosipēdu

ar skolas autobusu

ar automašīnu (vairāki
kopā)

ar automašīnu ( vieni)



 
2022.g. – Lielākā daļa darbinieku skolā nokļūst braucot ar automašīnās vieni – 42%,  

bet viena trešā daļa 33% ierodas skolā ar kājām, 17% ar skolas autobusu, bet 8% 

labos laika apstākļos brauc ar velosipēdiem. Kopumā - videi draudzīgu nokļūšanas 

veidu skolā izmanto 58% skolotāju un darbinieku. 

2021.g. Secinājumi: Šogad līdzīgās daļās skolotāji nokļūšanai skolā izmanto gan 

automašīnas, gan ierodas ar kājām - attiecīgi  43% un 44%. Viens, dažreiz divi 

darbinieki izmanto velosipēdu. Tātad, videi draudzīgu nokļūšanas veidu skolā 

izmanto 57% skolotāju un darbinieku.  

 

! Salīdzinājumam ar iepriekšējo gadu – nav vērojamas būtiskas atšķirības.  

 
7. Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar videi 
draudzīgu transportu? 
 

1.Satiksme pie skolas ir gana droša.  

2.Skolēni daudz dodas pārgājienos ar kājām. 

Kuros transporta 
jautājumos nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

1.Tikai dažiem skolēniem ir velosipēdista apliecības. 

2.Skolas autobuss pietur pie skolas durvīm. 

 

 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 

1.Organizēt velosipēdistu apliecības iegūšanas apmācību 

skolā. 

33%

8%17%0%

42%

Veids, kā darbinieki un pedagogi 
ierodas skolā

ar kājām

ar velosipēdu

ar skolas autobusu

ar automašīnu (vairāki kopā)

ar automašīnu (vieni)



nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 
 

 
  



Atkritumi 
 Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Vai skolā izvērtējat, no kurām lietām varētu atteikties vai kuras 

varētu nepirkt, lai pēc tam neradītu liekus atkritumus? 
Nekad   x   Katru reizi 

Vai skolā, pērkot lietas, izvērtējat to ietekmi uz vidi, iepakojumu, 

kalpošanas ilgumu, izmantošanas iespējas, izcelsmi u. tml.?  

Nekad   x   Katru reizi 

Vai izvērtējat, kuras no šķietami nevajadzīgām un ārā metamām 

lietām var lietot atkārtoti, saremontēt, pārveidot u. tml.? 
Nekad   x   Katru reizi 

Vai skolā ir iespēja apmainīties ar lietām, piemēram, grāmatām, 

apģērbiem vai citām? 
Nekad  x    Regulāri notiek 

šādas aktivitātes 

Vai skolā ir atgādinājumi, kas veicina neradīt liekus atkritumus? Nav    x  Daudzās vietās 

Cik bieži skolotāji drukā dokumentus, kurus iespējams lietot un 

uzglabāt elektroniski? 

Bieži    x  Nekad 

Vai drukājot un kopējot tiek apdrukātas abas papīra puses?  Nekad   x   Vienmēr, kad 

iespējams 

Cik procentu no klasēm krāj un atkārtoti izmanto lapas, kas 

apdrukātas no vienas puses? 

0–20%  x    100% 

Vai skolas pasākumos tiek lietoti vienreiz lietojamie trauki? Bieži    x  Nekad 

Ja skolā vai tās tuvumā ir karsto dzērienu automāts, cik bieži tas 

tiek lietots, patērējot vienreizlietojamās glāzītes? 
Bieži   x   Gandrīz nekad 

(atkritumu tvertnē 

ir dažas glāzītes) 

Vai skolas pārstāvji bieži lieto vienreizējās glāzītes no ūdens 

automāta? 
Bieži     x Gandrīz nekad 

(atkritumu tvertnē 

ir dažas glāzītes) 

Cik skolēnu lieto savu daudzreiz lietojamo krūzi vai pudeli? 0–20%    x  Vairāk nekā 80% 

Vai skolēni bieži pērk ūdeni plastmasas pudelēs? Tiek bieži 

novērots 
  x   Gandrīz nekad 

Vai skolēniem ir ērti pieejams dzeramais krāna ūdens? Nav pieejams    x  Vairākās vietās 

Cik daudz plastmasas atkritumu (pārtikas produktu iepakojumi, 

kancelejas preces, to iepakojumi u. tml.) rodas skolotāju istabā? 

Daudz (vairāk 

nekā puse no 

atkritumiem)  

    x Nedaudz (tvertnēs 

dažas vienības) 

Cik aptuveni plastmasas atkritumu uz vienu skolēnu rodas klases 

vakaros, ekskursijās, pārgājienos? 
>4 atkritumu 

vienības 
   x  <1 atkritumu 

vienība 

Cik klasēs ir pieejamas kastes papīra atkritumu šķirošanai? 0–20%    x  100% 

Cik gaiteņos ir pieejamas vietas plastmasas šķirošanai? Nevienā x     Visos 

Vai skolā ir pieejama informācija par atkritumu šķirošanu? Nav     x Vairākās vietās 

Vai šķirošanas konteineros tiek liktas tikai tam paredzētās lietas? Bieži ir kļūdas     x Vienmēr ir pareizi 

Vai skolā notiek pasākumi vai akcijas, kas mudina vākt atkritumus 

pārstrādei, piemēram, makulatūru, baterijas u. tml? 

Nenotiek     x Notiek vairākas 

reizes gadā 

Vai skolā notiek pasākumi vai akcijas, kas izglīto ģimenes un 

veicina neradīt, atkārtoti izmantot un šķirot atkritumus mājās? 

Nenotiek     x Notiek vairākas 

reizes gadā 



Vai skolas virtuve pārtikas atkritumus nošķir no sadzīves 

atkritumiem? 

Viss nonāk 

sadzīves 

atkritumos 

    x Pārtikas atkritumi 

tiek vākti atsevišķi 

Vai skolā ir iespēja kompostēt bioloģiskos atkritumus?  Nav    x  Gan pārtikas, gan 

lapu atkritumus 

Cik bieži skolas apkārtne tiek piesārņota ar atkritumiem? Ļoti bieži var 

ieraudzīt 

atkritumus 

   x  Atkritumu nav 

Vai skolas apkārtnē ir pietiekami daudz atkritumu tvertņu? Trūkst vai arī 

tās ir 

pārpildītas 

    x Ir pietiekami 

Vai skola iesaistās atkritumu piesārņojuma novēršanā un vides 

sakopšanā savā apkārtnē (piejūrā, mežā, utt.)? 
Neiesaistās     x Iesaistās vairākas 

reizes gadā 

Vai skolas pasākumos tiek izmantoti baloni, gaisa laternas vai 

dalīti plastmasas aksesuāri? 
Jā, bieži    x  Nekad 

Uzskates materiāliem, darba lapām tiek izmantota laminēšana 

nevis kāda alternatīva, piemēram, biezāka materiāla dokumentu 

kabatiņas. 

Bieži tiek 

izmantoti 

laminēti 

materiāli 

    x Nekad 

...................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       

 
 
6. Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro 2018 2019 2020 2021 2022 … 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms 

( m3) 

42,4 36,18 18,2 21,4   

Šķiroto atkritumu apjoms  

(Pierakstiet mērvienību – kg vai m3) 

   Nav 

ziņu 

  

Atkritumi veidi, kas tiek šķiroti un nodoti 

pārstrādei (norādiet atbilstošos burtus): 

a. Papīrs 

b. Kartons 

c. Plastmasa 

d. Stikls 

e. Skārdenes 

f. Elektroierīces 

g. Baterijas 

h. Spuldzes 

i. Tekstils 

j. Pārtikas atlikumi 

   A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

J 

 

  

       

 
 
!!! Jākonsultējas ar SIA” Piejūra”, lai saņemtu ziņas par izvesto šķiroto atkritumu 
daudzumu.  
 
 



 
7. Datu izvērtējums  
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar 
atkritumiem? 
 

1.Tiek šķiroti atkritumi (ir zaļais un dzeltenais zvans!) 

2.Pārtikas atkritumi tiek izbaroti dzīvniekiem. 

3. Koku lapas tiek kompostētas. 

4.Skola piedalās “Viesatu upesloku” takas sakopšanā. 

5.Skolā izmanto daudzreizlietojamos traukus. 

Kur saistībā ar atkritumiem 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

1.Papīrgrozi koridoros plastmasas šķirošanai. 

2. Biežāk jāizmato apdrukāto lapu otra puse. 

3. Skolā nav iespēja apmainīties ar lietām. 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 
 

1.Akcija “Ja ne man, tad varbūt tev!” 

2.Aicināt izmantot drukāto lapu otru pusi, kad tas iespējams.  

3. Jāizvieto papīrgrozi ar uzrakstiem plastmasas šķirošanai 

skolas telpās. 



Ūdens 
Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Vai skolā ir sastopami piloši krāni, ko nevar aizgriezt? Bieži     x Nav sastopami 

Vai skolēni mēdz atstāt neaizgrieztus ūdens krānus? Bieži    x  Gandrīz nekad 

Vai skolā ir sastopami tualetes podi, kuriem ir tehniskas 

problēmas, pastāvīgi tek ūdens? 

Bieži     x Nav sastopami 

Cik tualetēs ir podi ar diviem ūdens noliešanas režīmiem? 0–20% (no visām 

tualetēm) 
x     100%  

(visās tualetēs) 

Vai skolā ir uzstādīti ūdens taupīšanas rīki (piemēram, 

aeratori, sensori)? 
Nav   x   Gandrīz visur 

Cik bieži sastopama skolēnu izšķērdīga rīkošanās ar ūdeni? Bieži    x  Gandrīz nekad 

Cik tualetēs/dušās ir uzstādīti atgādinājumi par ūdens 

taupīšanu? 
0–20%    x  100% 

Vai skola savāc un izmanto lietus ūdeni? Netiek vākts x     Vāc un izmanto 

Vai āra augu un zālienu laistīšanai tiek izmants neapstrādāts 

ūdens (piemēram, lietus vai akas ūdens)? 

Izmanto krāna 

ūdeni 
    x Vienmēr izmanto 

neapstrādātu ūdeni 

Vai skola izvērtē iespējamos ūdens piesārņojuma avotus 

(piemēram, no tīrīšanas vai augu kopšanas līdzekļiem, 

atkritumiem vidē, autotransporta) un novērš draudus? 

Netiek izvērtēts   x   Tiek izvērtēti visi avoti 

un apzināti risinājumi 

Vai notekūdeņi pirms nonākšanas dabā tiek pietiekami attīrīti? Attīrīšana 

nenotiek 
    x Ūdens tiek uzticami 

attīrīts 

Vai skola mēdz apmeklēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas? Netiek apmeklētas     x Tā ir daļa no mācību 

procesa 

Cik daudz vidi piesārņojoša sāls ziemā lieto skolas apkārtnē? Daudz     x Nemaz, izmanto citas 

metodes 

Vai skolā notiek izglītojošas aktivitātes par globālām ar ūdeni 

saistītām problēmām (plūdi, sausums, ūdens pieejamība, 

piesārņojums)? 

Nenotiek     x Tā ir pastāvīga daļa no 

mācību un 

ārpusstundu procesa 

................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       

 
 
Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro? 2018. 2019 2020 2021 2022 … 

Patērētā ūdens apjoms (septembrī) 

(m3) 

30 37 42 44   

Patērētā ūdens apjoms (gadā) 

(m3) 

390 373 184 271   



!!! Objektīvi izvērtēt rezultātus nevaram, jo savas korekcijas ieviesis Covid-19 divos 
iepriekšējos gados. 
 
7. Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar ūdens 
izmantošanu? 
 

1.Skolas pagalmā ir aka. Izmanto laistīšanai. 

2.Notiek ekskursijas uz ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas 

stacijām. 

3.Nav pilošu krānu un podu. 

4. 1.kl.skolēniem tika dāvinātas ūdens pudeles ar skolas logo. 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

1.Jāsavāc lietus ūdens. 

 

 

 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 

1.Sadarbībā ar skolas saimnieku organizēt lietus ūdens 

savākšanu.  

2. Aicināt katram izmantot daudzreiz lietojamo ūdens pudeli.  

3. 2xgadā apsekot ūdens krānus un podus.  

 

 
  



Pārtika 
 
 Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 

 

  1 2 3 4 5  

Vai ēdināšanas iepirkumā ir bioloģiski sertificēti* produkti?  

*Produktiem ir bioloģiskās lauksaimniecības ekomarķējums, nevis 

“Zaļā karotīte” vai citi simboli, kas nav ekomarķējums. 

0–20%  x    Vairāk nekā 80% 

Vai Ekopadomei ir iespēja piedalīties pārtikas iepirkuma 

sagatavošanā? 
Nav x     Vienmēr 

Vai ēdnīca ņem vērā sezonalitātes aspektu ēdiena gatavošanā? Nekad    x  Vienmēr 

Vai skolai ir dārzs, kur audzētos dārzeņus vai garšaugus ēdnīca 

izmanto ēdiena pagatavošanai? 

Nav  x    Ir plašs dārzs 

Ja skolai ir dārzs, vai tiek veicināta lauksaimniecības šķirņu 

bioloģiskā daudzveidība? (Piemēram, dārzā audzē dažādu šķirņu 

ķirbjus, nevis tikai vienas šķirnes, tāpat darot arī ar citiem 

augiem.) 

Audzē vienas 

šķirnes augus 
 x    Audzē dažādas 

šķirnes un 

saglabā sēklas 

Vai un cik daudz bērni skolā audzē garšaugus vai tējas? Nemaz   x   Vairākās vietās 

Vai un cik daudz bērni skolā audzē dārzeņus? Nemaz x     Vairākus veidus 

Aptuveni cik liela daļa skolā sagatavotās pārtikas netiek apēsta? > 40%    x  0–10% 

Vai skolas ēdnīcā ir iespējams pielāgot porcijas lielumu – palūgt 

mazāku porciju vai papildporciju? 

Nav iespējams     x Vienmēr 

iespējams 

Kāda vecuma bērniem ir iespēja pašiem salikt savas porcijas? Nevienam     x Visu vecumu 

Vai kādas klases pāri palikušās ēdiena porcijas ir pieejamas citām 

klasēm? 

Nekad     x Vienmēr 

Vai tiek apkopota informācija par ēdieniem, kas visbiežāk netiek 

apēsti? 
Nekad    x  Regulāri 

Kāda ir sadarbība ar ēdinātājiem izmestā ēdiena daļas 

samazināšanā? 
Nav atsaucības     x Lieliska 

sadarbība 

Vai ir pieejama informācija par ēdnīcā pagatavoto ēdienu 

sastāvu? 

 

Nav pieejama   x   Brīvi pieejama 

Cik bieži skolas ēdnīcā iespējams izvēlēties sabalansētu veģetāru 

maltīti? 

Nekad  x    Vismaz viena 

izvēle katru 

dienu 

Kāda ir ēdienu izvēle ēdnīcā bērniem, kuri neēd gaļu un zivis? “Salāti un 

kartupeļi” 
 x    Pilnvērtīgi ēdieni 

Cik skolēniem ir viegli panākt izmaiņas ēdnīcas ēdienkartē? Grūti    x  Ļoti viegli 

Vai skolā ir pieejami rūpnieciski ražoti našķi, piemēram, saldumi, 

cepumi, kas satur palmu eļļu? 

Viegli pieejami x     Nav pieejami 

Vai skolotāju istabā pieejami “Godīgās tirdzniecības” (ang. “Fair 

trade”) marķēti produkti (kafija, cukurs u. c.)? 
Nekad  x    Vienmēr  

Vai skolā notiek pasākumi, kas izglīto par pārtikas ietekmi uz vidi? Nekad     x Tā ir pastāvīga 

daļa no mācību 

https://ekomarkejums.lv/ekomarkejuma-zimju-gids/
https://www.zalabriviba.lv/dzivesveids/godigas-tirdzniecibas-markejumi/


un ārpusstundu 

procesa 

Vai skolā notiek pasākumi, kas popularizē apkārtnes bioloģiskos 

zemniekus? 
Nekad    x  Vairāki gadā 

Vai, apgūstot ēdiena gatavošanu, tiek pievērsta uzmanība videi 

draudzīgiem ēdieniem, piemēram, no sezonāliem, vietējiem 

produktiem, bez gaļas u. tml.? 

Nekad     x Vienmēr 

.....................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       

 
Ilgtermiņa salīdzinājums  
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2019 2020 2021 2022 … 

Izmestās pārtikas daudzums gadā, (kg)   2058,2 649,7 790  

Izmestās pārtikas daudzums gadā uz 

vienu bērnu, (kg) 

  25,1 7,3 7,9  

Izmestās pārtikas daudzums vidēji 

dienā uz vienu bērnu, (grami) 

  162 46 58  

Bioloģiski sertificētas pārtikas īpatsvars 

(no kopējām ēdināšanas izmaksām, %) 

   20% 20%  

 
Secinām, ka nedaudz palielinājies izmestās pārtikas daudzums! Sekosim līdzi! 
 
 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar 
pārtikas tēmu? 

1. Ēdināšanas pakalpojumiem mūsu novada skolās ir 

Zaļais publiskais iepirkums. Liela daļa produktu ir no 
vietējām integrētajām saimniecībām.  
2. Skolēni paši sev liek porcijas. Neapēsto ēdienu var 
apēst tie, kuri vēlas papildporcijas.  
3. Pie skolas ir garšaugu kaste.  
4. Ir laba sadarbība ar ēdinātāju firmu “Saltums”. 

5. Ir veģetārās dienas 1x mēnesī. 
 

Kur saistībā ar pārtiku 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 
 

1.Pie sporta halles ir saldumu automāti. 

2.Maz tiek izmantoti Fair trade produkti. 

3. Netiek audzēti dārzeņi skolas pagalmā. 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 

1.Jāveic pētījums, kādi Fair trad produkti ir nopērkami Tukuma 

veikalos.  

2.Mapulcēti jau aktīvi iesaistās dārzeņu audzēšanā. 



vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 

  



Vide un veselība 
 
 Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Vai skolā rudenī ir pieejami vietējie augļi no skolēnu mājām? 

(neattiecas uz skolas augļu programmu) 
Nav pieejami  x    Vairākās klasēs 

Vai skolā pieejams uzkodu vai karsto dzērienu automāts? Viegli pieejams  x    Nav pieejams 

Cik bieži pusdienās pasniedz saldinātus dzērienus? Katru dienu   x   Nekad 

Vai skola sadarbojas ar ēdinātāju(-iem) un iesaka uzlabojumus 

ēdienkartei un pārdodamiem produktiem (ja ir uzkodu automāts 

vai kafejnīca)? 

Neiesaka      Iesaka un 

veiksmīgi 

sadarbojas 

Cik liela daļa skolēnu starp stundām regulāri izvēlas pirkt ēdienu 

veikalā vai citur ārpus skolas? 
Vairāk nekā 

40% 
   x  0–10% 

Cik daudz palmu eļļu saturošu produktu (konfekšu, cepumu 

u. tml.) iepakojumi ikdienā redzami atkritumu grozos? 

Daudz dažādi 

iepakojumi 
   x  Gandrīz nemaz 

Vai skolā notiek ēst gatavošanas meistarklases, kur var 

iemācīties gatavot videi un veselībai draudzīgus našķus? 
Nenotiek nekad   x   Notiek visām 

vecuma grupām un 

dzimumiem 

Klases vakaros un svētkos ir tradīcija nest līdzi tikai videi un 

veselībai draudzīgas uzkodas 
Nevienā klasē  x    Visās klasēs 

Cik bieži balvās un Ziemassvētku dāvanās rūpnieciski ražoti 

saldumi tiek aizvietoti ar veselīgām uzkodām? 

Dāvanās vienmēr 

ir tikai saldumi 
 x    Saldumi dāvanās ir 

reti 

Vai skolā izmantotie tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļi ir videi un 

veselībai draudzīgi (sertificēti, ir ekomarķējums)?  
Tādu nav   x   Visi līdzekļi ir 

ekosertificēti 

Vai skolā remontam tiek izmantoti videi draudzīgi būvmateriāli un 

krāsas, kā arī videi draudzīgas mēbeles (sertificētas, ir 

ekomarķējums)? 

Tam nepievērš 

uzmanību 
 x    Pārsvarā ir 

ekosertificēti 

Vai skolas apkārtnē ir tīrs gaiss? Konstatēts liels 

piesārņojums 
    x Gaiss ir tīrs 

Vai skolā un skolas apkārtnē ir liels troksnis? Troksnis ir liels     x Troksnis ir mazs 

Kāda daļa skolēnu pavada starpbrīžus pasīvi (sēžot, lietojot 

telefonu u. tml.)? 

Vairāk nekā 

puse 
 x    Mazāk nekā 10% 

Vai skolā tiek veicināta aktīva izkustēšanās starpbrīžos? Netiek veicināta  x    Tiek veicināta 

regulāri 

Cik bieži tiek rīkotas fiziskās aktivitātes un sacensības brīvā 

dabā? 

Tikai sporta 

stundās 
  x   Bieži notiek 

pasākumi ar 

uzdevumiem ārā 

Vai skolā tiek rīkotas apzinātības, relaksācijas vai tml. aktivitātes 

garīgajai veselībai? 

Netiek rīkotas x     Notiek bieži visām 

vecumu grupām 

...................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       

 
 
 
 

https://ekomarkejums.lv/ekomarkejuma-zimju-gids/
https://ekomarkejums.lv/ekomarkejuma-zimju-gids/


Ilgtermiņa salīdzinājums. 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2019 2020 2021 2022 … 

Skolēni, kuri starpbrīžos 

brīvo laiku pavada aktīvi, (%) 

    26%  

Skolēni, kuri zina, kas ir 

ekomarķējums, (%) 

    17%  

Skolēni, kuri atpazīst 

ekomarķējuma simbolus, (%) 

    10%  

 
!!! Salīdzinājumu veiksim gada vidū un noslēgumā.  
 
 
7. Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar vides 
un veselības tēmu? 
 

1.Skolas apkārtne ļauj skolēniem starpbrīžos dodas laukā. Ir 
rotaļlaukums, futbola laukums, basketbola laukuma segums. Pie 
sporta halles ir āra trenažieri.  
2. Samērā bieži notiek aktivitātes svaigā gaisā- gan sporta skolotāja 
rīkotas, gan mazpulku, gan ekopadomes organizētas.  
3. Pie skolas ir priežu mežs, upe Abava. Ir klusums un gaisa kvalitāte 
laba.  
 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

1. Veselīga un videi draudzīga uztura popularizēšana skolā.  
2. Ziemassvētku konfekšu paciņas aizstāt ar veselīgiem našķiem.  
3. Jāaicina skolēnus nest augļus no mājām, ja ir iespēja.  
4. Atvērts jautājums par saldumu automātu sporta hallē.  
 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

1. Apkopot idejas un sniegt ieteikumus Ziemassvētku paciņu 
sagatavošanā.  
2. Popularizēt un aicināt izvēlēties veselīgus našķus klases vakaros, 
ekskursijās.  
 

 

  



Skolas vide un apkārtne 
 
 Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Cik daudz augu atrodas skolas telpās? Augu nav     x Augi ir katrā telpā  

Vai skolēni nodara pāri skolas augiem (tos aplaužot, bojājot)? Daudziem 

augiem ir 

bojājumi 

   x  Augiem bojājumu nav 

Vai skolas telpaugi tiek izmantoti mācību stundās? Nekad  x    Bieži 

Kādu daļu no skolas pagalma aizņem zālājs, koki, krūmi u. c. 

augi? 

0–

20%,pārsvarā 

ir asfalts, 

bruģis 

    x Vairāk nekā 80 % 

Cik lielā mērā skolas teritorijas sakopšanai tiek lietots videi 

draudzīgs aprīkojums (tāds, kas nepatērē fosilo degvielu)? 

Nemaz    x  Tikai šāds 

Vai skolā tiek audzēti augi (garšaugi, dārzeņi, ziedaugi u. c.), ko 

izmantot mācībās un pasākumos? 

Netiek audzēti   x   Daudz augu, bieži 

izmanto 

Vai skolas pagalmā iespējams iepazīt un uzzināt vairāk par 

apkārtnē sastopamiem augiem un dzīvniekiem? 
Nav nekādas 

informācijas 
x     Daudz zīmīšu, citu 

informatīvu 

materiālu, stendu 

Skolas pagalmā un apkārtnē ir daudz iespēju vadīt mācību 

stundas 
Tas nav 

iespējams 
    x Jebkurā mācību 

priekšmetā 

Skolas pagalmā un apkārtnē tiek vadītas mācību stundas Nekad    x  Bieži, katrā 

priekšmetā ir 

vairāk nekā viena 

āra nodarbība 

Skola organizē zaļos pārgājienus, kuru laikā tiek izzinātas dabas 

vērtības skolas tuvākajā un tālākajā apkārtnē 
Neorganizē     x Vairākas reizes 

gadā katrai klasei 

Vai skolas pagalmā ir vietas, kur apsēsties un atpūsties? Nav     x Pietiekami daudz  

Vai skolas pagalmā ir vietas, kur aktīvi pavadīt laiku (piemēram, 

āra trenažieri, vietas, kur kāpelēt, šūpoties, spēlēt bumbu u. tml.)? 

Nav     x Daudz dažādu 

Vai skolas teritorijā ir skulptūras, sienu gleznojumi vai citi mākslas 

darbi, tostarp saistībā ar kādu vides, dabas tēmu? 

Nav x     Vairāki 

Vai skolēni ar cieņu izturas pret aprīkojumu skolas apkārtnē? Bieži bojā    x  Nav problēmu 

Vai kopumā skolas apkārtne veicina bērniem vēlmi pavadīt laiku 

ārā? 

Nemaz 

neveicina 

    x Ir daudz veicinošu 

elementu 

Vai skolēniem ir iespēja izteikt ieteikumus par to, ko viņi vēlētos 

redzēt skolas pagalmā? 

 

Nav iespējas, 

netiek 

uzklausīti 

   x  Vairākas iespējas 

(ieteikumu kaste, 

anketēšana u. c.) 

.....................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       

 
 
 
 
 



Skolēnu zināšanu, paradumu un attieksmju izvērtējums 
Šogad anketējām tikai 9. un 6.klasi. Nākošgad ieplānosim visai skolai.  
 

Vai tev ir svarīgi, ka skolas telpās un ārpus tām ir daudz augu? 

 

5 Jā 11 Nē, citas lietas ir svarīgākas 11 Nezinu 

Vai tev patīk mācīties ārā? 

 

27Jā - Nē - Dažreiz 

Cik bieži tu starpbrīžos vai pēc stundām pavadi laiku skolas pagalmā? 

 

7 Vienmēr 15 Vairumā gadījumu  5 Dažreiz - Retos gadījumos - Nekad 

Secinājumi: skolēni labprāt izmanto vidi ārpus skolas. 
 
 
 Ilgtermiņa salīdzinājums. 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2019 2020 2021 2022 … 

Ārā vadītās mācību stundas 

1. semestrī (skaits) 

   17   

Ārā vadītās mācību stundas 

2. semestrī (skaits) 

   26   

 

 
7. Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar skolas 
apkārtni un tās 
izmantošanu? 
 

1.Skolas apkārtējā vide tiek izmantota mācību stundās.  

2. Pagalmā ir garšaugu dārziņš. 

3. Skolā aktīvi tiek organizēti pārgājieni un mācību ekskursijas. 

4. Skolēni labprāt izmanto starpbrīžus pavadīt ārā. 

Kuros jautājumos skolas 
vidē un apkārtnē 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

1.Trūkst informācijas par augiem un dzīvniekiem skolas 

pagalmā, tuvumā (nepadarītie darbiņi...) 

 

 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 

1.Jāizpēta un jāizveido uzskatāma informācija par kukaiņiem, 

augiem, dzīvniekiem skolas apkārtnē. 



nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

 
  



Mežs 

Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Vai mācību procesā tiek izmantots tuvākā apkārtnē esošs mežs? Netiek     x Bieži, visu gadu 

Vai koksnes produktiem (papīram u. tml.) ir FSC sertifikāts?  Nekur  x    Visur 

Vai skolas mēbelēm vai interjera elementiem ir izmantota tropisko 

lietusmežu koksne? 

Tam nepievērš 

uzmanību 
   x  Nav izmantota 

Vai skolā tiek meklēta iespēja izmantot lietotus kokmateriālus 

(piemēram, atrodot jaunu pielietojumu vecajiem vai atjaunojot 

vecus koka izstrādājumus tā vietā, lai pirktu jaunus) 

Nekad      x Katru reizi 

Vai skolā izvērtējat drukāšanas nepieciešamību? Reti   x   Vienmēr 

Cik lielā mērā skolā lieto rakstāmpapīru, kas ražots no otrreiz 

pārstrādātām šķiedrām? 

Nemaz   x   Lieto tikai šādu 

Cik lielā mērā skolā lieto tualetes papīru, salvetes vai papīra 

dvieļus, kas ražoti no otrreiz pārstrādātām šķiedrām? 

Nemaz    x  Lieto tikai šādu 

Cik daudz dabas materiālu tiek izmantots mācību procesā vai 

gatavojot dekorus telpām? 
Gandrīz 

nemaz 
    x Izmanto bieži un 

daudzveidīgi 

Vai skola piedalās koku stādīšanas aktivitātēs?  Nepiedalās   x   Vismaz reizi gadā 

Vai skolā notiek pasākumi, kas izglīto par pārmērīgu mežu 

izciršanu un tās radīto ietekmi uz vidi (piemēram, lietusmežu 

izciršanu palmu eļļas plantācijām vai ganībām, kailciršu ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību)? 

Nekad    x  Tā ir pastāvīga 

daļa no mācību un 

ārpusstundu 

procesa 

.....................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       

 
 

2. Skolēnu zināšanu, paradumu un attieksmju izvērtējums 
 9.un 6.klasei 
 

Kā tev šķiet, cik lielu daļu Latvijas teritorijas klāj meži? 

 

a. Apmēram pusi -6 

b. Daudz vairāk nekā pusi - 17 

c. Daudz mazāk kā pusi- 5 

Cik bieži tu ar klasi dodies pastaigāties, atpūsties vai mācīties mežā? 

 

- Vismaz reizi nedēļā 15- Dažas reizes mēnesī    12- Dažas reizes gadā - Ļoti reti 

Cik bieži tu ar ģimeni dodies pastaigāties, atpūsties mežā vai uzzināt kaut ko jaunu par to?  

 

- Gandrīz katru dienu 7- Dažas reizes mēnesī   9- Dažas reizes gadā  11- Ļoti reti 

https://wwflv.awsassets.panda.org/downloads/kas_ir_fsc.pdf


Kādas rīcības, tavuprāt, palīdz aizsargāt un taupīt meža resursus – gan Latvijā, gan pasaulē? (ieraksti 

dažas rīcības) 

Necirst tik daudz mežus, vairāk stādīt kokus. 

 

 

Secinājumi: Skolēni atzīst, ka kopā ar ģimenēm gana maz dodas mežā (pastaigas utt.), un 
minot, kādas rīcības palīdz aizsargāt meža resursus, netiek domāts par – no koksnes gatavoto 
lietu lietderīgāku izmantošanu. Piemēram papīra izmantošana u.c.  Tātad jautājums par 
meža resursu taupīšanu un aizsargāšanu būtu jāiekļauj mācību saturā. 
 
 
Ilgtermiņa salīdzinājums. 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2019 2020 2021 2022 … 

Papīra* patēriņš oktobrī, (kg)       

Papīra* patēriņš gadā, (kg)       

 
* šeit domāts – kopēšanai, drukāšanai un rakstīšanai paredzētais papīrs  

 
7. Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar meža 
tēmu? 
 

1.Pie skolas ir mežs, kas aktīvi tiek izmantots sporta spēlēs, 

mācību stundās. 

2.Dabas materiāli bieži tiek izmantoti dekorācijās, vizuālās 

mācību stundās. 

3. Tiek regulāri atgādināts – drukāt nepieciešamo, apdrukāt 

abas lapas puses. 

Kuros jautājumos meža 
tēmā nepieciešami 
uzlabojumi? 

1.Jāvērš lielāka uzmanība koksnes FSC sertifikātam. 

 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  
 

1.Nepieciešama lielāka sadarbība ar skolas saimnieku, jāseko 

līdzi iepirktajiem koksnes materiāliem, to FSC sertifikātam. 

  



Bioloģiskā daudzveidība 
Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Cik lielu daļu skolas pagalma aizņem zālāji? 0–20% no 

teritorijas 
   x  Vairāk nekā 80% 

Cik liela ir augu daudzveidība skolas zālājā? Maza, viscaur 

dažas sugas 
  x   Liela, daudz 

dažādu augu 

Kādu daļu no skolas teritorijas perimetra veido koki vai dzīvžogs? 0–10%   x   Vairāk nekā 40% 

Cik daudz koku ir skolas pagalmā? Koku nav     x Daudz koku, 

dažādas sugas  

Vai skolas teritorijā ir puķu dobes ar vietējiem augiem, ziedoši koki 

vai krūmi, kas piesaista kukaiņus? 

Nav     x Daudzās vietās 

un dažādi augi 

Vai skolas teritorijā ir izveidotas īpašas dzīvotnes kukaiņiem – 

kukaiņu viesnīca, akmeņu kaudze, zaru kaudze, reti pļauts zālājs? 

Nav x     Vairākas dažāda 

veida dzīvotnes 

Cik kukaiņu sugu iespējams pamanīt skolas apkārtnē 5 minūšu 

pastaigas laikā (septembra sākumā)?  
Kukaiņu nav    x  Vairāk nekā 

10 sugas 

Vai skolas teritorijā ir zonas, kur zālājs tiek pļauts tikai vienreiz 

gadā (līdzīgi pļavām)?  

Nav x     20% no zālāja 

Vai skolas teritorijā nezāļu un kaitēkļu apkarošanai lieto 

herbicīdus un pesticīdus?  

Bieži     x Nekad 

Vai skolas teritorijā ir ierīkoti elementi putnu piesaistīšanai, 

piemēram, putnu būrīši, barotavas, dzirdinātavas? 

Nav     x Vairākās vietās 

un dažādi 

Vai skolas teritorijā ir ierīkotas vai dabiski sastopamas mītnes 

citiem dzīvniekiem, piemēram, ežiem, vāverēm, abiniekiem? 

Nav  x

x 

   Ir vairākas 

Vai skolēni ar cieņu izturas pret dabas vērtībām skolas apkārtnē? Bieži bojā, 

piesārņo 

  x   Nav problēmu 

Cik viegli ir panākt izmaiņas skolas teritorijas apsaimniekošanā, 

lai skolas apkārtnē būtu lielāka bioloģiskā daudzveidība? 

Grūti   x   Ļoti viegli 

Vai skola sadarbojas ar citām organizācijām (dodas ekskursijās, 

piedalās konkursos, aicina lektorus u. tml.), lai izglītotu skolēnus 

par dabas vērtībām? 

Nesadarbojas    x  Vairākas reizes 

gadā 

Vai skolā notiek pasākumi, kas izglīto par bioloģisko daudzveidību 

(piemēram, kas tāda ir un kāpēc svarīga, kas un kāpēc samazina 

to, kādas ir dabas vērtības Latvijā, pasaulē un kā iesaistīties 

daudzveidības saglabāšanā)? 

Nekad    X 

 

 

 Tā ir pastāvīga 

daļa no mācību 

un ārpusstundu 

procesa 

.....................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       



3. Skolēnu zināšanu, paradumu un attieksmju izvērtējums 
 

Uzraksti, kas, tavuprāt, ir bioloģiskā daudzveidība! 

- Tas ir viss dzīvs - dzīvnieki, augi, kukaiņi. 

Daudz sugu 

Ir visu dzivo butnu-augu dzivnieki, senu,un mikroorganismu sugu 

Dzīvo organismu dažādība 

Dabas resursi 

Lauksaimnieciski neapstrādāta zeme,kur dzīvo dažādi kukaiņi. 
 

 

Nosauc trīs rīcības, kas, tavuprāt, samazina augu, putnu, dzīvnieku bioloģisko daudzveidību? 

- Vides piesārņošana un atkritumi, medības, mežu izciršana, lauksaimniecība, 

kūlas un lapu dedzināšana, rūpniecība. 
 

Mini trīs veidus, kā mēs, tavuprāt, varam palīdzēt dabai un veicināt tās daudzveidību! 

- Nepiesārņot dabu, necirst kokus, nededzināt atkritumus, stādīt kokus, 

nestaigāt pa zālāju. 
 

Kāpēc ir svarīgi, lai skolas pagalmā būtu liela kukaiņu un augu daudzveidība? (mini divus iemeslus) 

- 23% nav par to izpratnes.  

Augu apputeksnēšanai, lai būtu svaigs gaiss, barība putniem, lai būtu, ko vērot.  
 

 

Vai tu vēlētos, lai skolas pagalmā būtu lielāka dabas daudzveidība (vairāk vietējo augu, kukaiņu un 

putnu)? 

 

51% -Jā    33% - Nē, jau šobrīd ir pietiekami liela            16% - Nezinu 

Vai tev patīk pētīt augus vai vērot dzīvniekus dabā? 

 

28%- Jā 51%- Dažreiz  21%- Nē, tas nešķiet interesanti 

 



2021.g. - Lielākā daļa aptaujāto (58%) atzīst, ka bioloģiskā daudzveidība ir dzīvo 
organismu dažādība. Tikai 17% atzīst, ka nezina, kas tas ir. 17% aptaujāto min, ka 
tie ir dabas resursi. 
2022.g.- Lielākā daļa aptaujāto (50%) atzīst, ka bioloģiskā daudzveidība ir dzīvo 
organismu dažādība. Tikai 19% atzīst, ka nezina, kas tas ir. 19% aptaujāto min, ka 
tie ir dabas resursi.  
Salīdzinājumam- dati krasi neatšķiras.  
 
 

 
Secinājumi: 2022.g. Lielākā daļa apjautāto – 41%, atzīst, ka mežu izciršana 
apdraud bioloģisko daudzveidību. 24% - ka vides piesārņojums, 16% - ka kūlas un 
lapu dedzināšana, 11% - ka medības, bet 8% - ka lauksaimniecība. (šāds jautājums 
nebija iepriekšējā gadā) Šie dati svarīgi bioloģijas skolotājai gatavojoties stundām, lai 
veidotu padziļinātu izpratni skolēniem. 
 
 

50%

19%

12%

19%

Kas ir biloģiskā daudzveidība?

dzīvo organismu dažādība

dabas resursi

kukaiņu dažādība lauksaimn.
neapstr. zemē

nezinu

24%

41%

16%

11%
8%

Rīcības kas samazina augu, 
kukaiņu, dzīvnieku bioloģisko 

daudzveidību?

Vides piesārņošana un
atkritumi

mežu izciršana

kūlas un lapu dedzināšana

medības

lauksaimniecība



 

2021.g - Secinājumi: Lielākā daļa aptaujāto (67%) atzīst, ka mēs veicināsim dabas 
daudzveidību, ja nepiesārņosim to ar dažādiem atkritumiem (plastmasa, riepas, 
pesticīdi, utt.). 25% uzsver rūpes par dabas atjaunošanu (koku stādīšana, u.c.) Tomēr 
8% saka, ka nezina. 
2022.g.- Secinājumi: Lielākā daļa aptaujāto (56%) atzīst, ka mēs veicināsim dabas 
daudzveidību, ja rūpēsimies par dabas atjaunošanu (koku stādīšana, u.c). 33% -  
ja nepiesārņosim to ar dažādiem atkritumiem (plastmasa, riepas, pesticīdi, utt.). Tomēr 
11% saka, ka nezina. 
Salīdzinājumā – šogad – rūpes par dabas atjaunošanu – vairākumā atbilžu.  

 
 
 

2021.g. Secinājumi: Respondenti uzskata, ka bioloģiskās daudzveidības dažādība 
ir gandrīz vienlīdz svarīga gan tīras vides saglabāšanā (40%), gan mācību vides 
nodrošināšanā (30%), gan estētiskajam skaistumam (30%). 
2022. g. Lielākā daļa respondentu – 43% uzskata, ka bioloģiskās daudzveidības 
dažādība ir svarīga svaiga gaisa nodrošināšanā. 19% vai 1/5 daļa respondentu 

33%

56%

11%

Kā mēs varam veicināt dabas 
daudzveidību?

nepiesārņot dabu ar
atkritumiem

rūpēties par dabas
atjaunošanu

nezinu

11%

43%

12%

19%

15%

Kāpēc ir svarīgi, lai skolas 
pagalmā būtu liela kukaiņu un 

augu dažādība?

Augu apputeksnēšana

Svaigs gaiss

Barība putniem

 Gūtu zināšanas par vidi

Nezinu



atzīst, ka, lai skolēni gūtu zināšanas par vidi. 15% - nezina, 12% - lai būtu barība 
putniem, 11% - lai tiktu apputeksnēti augi skolas pagalmā.  
 
Salīdzinājuma – šogad skolēnu atbildes bija daudzveidīgākas. Tomēr 15% skolēnu 
nav viedokļa šajā jautājumā. 
 
 
 
 

 
2021.g Secinājumi: 67% aptaujāto vēlas lielāku dabas daudzveidību skolas 
pagalmā. 
33%, jeb 1/3 daļa respondentu uzskata, tā jau ir gana daudz. 
2022.g. - Secinājumi: 51% aptaujāto vēlas lielāku dabas daudzveidību skolas 
pagalmā. 
33%, jeb 1/3 daļa respondentu uzskata, tā jau ir gana daudz. Un 16% atbild, ka nezina. 
 
Salīdzinājumā – Šogad par 16% mazāk aptaujāto atzīst, ka vēlētos lielāku dabas 
daudzveidību skolas pagalmā, un 16% nav viedokļa. 
 

 
2022.g. 51%, jeb puse aptaujāto atzīst, ka dažreiz patīk vērot augus un dzīvniekus dabā. 
28% - patīk to darīt, bet 21% vai 1/5 daļai respondentu tas nešķiet interesanti. 
 
 

51%
33%

16%

Vai vēlies skolas pagalmā 
lielāku dabas daudzveidību?

jā

nē, jau tāpat ir gana
daudz

nezinu

28%

51%

21%

Vai tev patīk vērot augus vai pētīt 
dzīvniekus dabā?

jā

dažreiz

nē, tas nešķiet interesanti



Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2019 2020 2021 2022 … 

Skolēni, kuri zina, kas ir bioloģiskā 

daudzveidība (%) 

  58% 61%   

Skolēni, kuri var nosaukt 2 pamatotus 

iemeslus, kāpēc ir svarīgi, lai skolas pagalmā 

būtu liela kukaiņu un augu daudzveidība (%) 

  40% 33%   

Skolēni, kuri var nosaukt 2 veidus, kā mēs 

varam palīdzēt dabai un veicināt tās 

daudzveidību (%) 

  92% 62%   

 

 
 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – skolēnu zināšanas kopumā ir vājākas.   
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar 
bioloģiskās daudzveidības 
tēmu? 
 

1.Skolas apkārtne sniedz plašas iespējas izzināt sugu un augu 

daudzveidību. Ir upe, avots, mežs, parks.  

2.Daļa mācību stundu labos laika apstākļos notiek ārā 

(dabas zinības, bioloģija, matemātika, latviešu valoda). 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 

1.Nav pētīta bioloģiskā daudzveidība pie skolas. 

2. Nenogrābt visas lapas apkārtnē, atstāt vietu, kur pārziemot 

kukaiņiem. 

 

58

40

92

6100%

33

62

SKOLĒNI ZINA, KAS 
BILOĢ.DAUDZVEIDĪBA

SKOLĒNI, KURI VAR 
NOSAUKT 2 PAMATOTUS 

IEMESLUS, KĀPĒC IR 
SVARĪGI, LAI SKOLAS 

PAGALMĀ BŪTU LIELA 
KUKAIŅU UN AUGU 

DAUDZVEIDĪBA 

SKOLĒNI, KURI VAR 
NOSAUKT 2 VEIDUS, KĀ 
MĒS VARAM PALĪDZĒT 

DABAI UN VEICINĀT TĀS 
DAUDZVEIDĪBU 

Bioloģiskā daudzveidība

2021.gads 2022. gads



Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

1.Pavasarī jāveic pētījums skolas pagalmā par dabas 

daudzveidību. 

2.Jāizveido kukaiņu māja. 

 
  



Klimata pārmaiņas 
 
 Skolas izvērtējums 
Klimata ietekmju situāciju raksturo skolas izvērtējuma dati enerģijas, transporta un pārtikas tēmās. 
 
3. Skolēnu zināšanu, paradumu un attieksmju izvērtējums 
 

Vai tu zini, kas ir klimata pārmaiņas? 

 

78% jā      9% nē  13% neesmu pārliecināts(-a) 

Nosauc dažus cēloņus, kas, tavuprāt, izraisa klimata pārmaiņas! 

Daudz atkritumu,gaisa piesārņojums,ugunsgrēki. 

Ledāju kušana 

Globālā sasilšana, nav tik liels temperatūras kontrasts starp gadalaikiem  

izraisīt plūdus,ledus kūst,paceļas ūdens līmenis 

Globālā sasilšana, gaisa piesārņojums. 
 (populārākās)  

 

Nosauc 3  lietas, kas, tavuprāt, varētu notikt klimata pārmaiņu rezultātā! 

 

Gadalaiki nav ar krasām temperatūras maiņām. Izzūd kukaiņi, dzīvnieki. Plūdi, utt. 

Nosauc 3 svarīgākos ikdienas paradumus, kas var samazināt klimata pārmaiņas! 

Šķirot atkritumus, mazāk ēst gaļu, taupīt dabas resursus.  (populārākie) 

 

2020.g. - Secinājumi: 75% aptaujāto atzīst, ka zina kas ir klimata pārmaiņas, bet ¼ 
daļa jeb 25% nezina.  
 

2021.g. - 78% aptaujāto atzīst, ka zina kas ir klimata pārmaiņas, 9% ka nezina, bet 
13% nav pārliecināti. 
 
Lielākā daļa respondentu atklāja, ka zina kas draud pasaulei klimata pārmaiņu 
rezultātā. Bet uz jautājumu par ikdienas paradumiem, kas var samazināt klimata 
pārmaiņas, vairāki skolēni nav devuši atbildi.  
 
Vecāku anketēšana šoruden nenotika.  
 
 
6. Ilgtermiņa salīdzinājums 
Ilgtermiņa salīdzinājumam šajā tēmā iesakām izmantot CO2 informāciju, kas jau parādās pie 
enerģijas sadaļas. 
 
7. Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā vislabāk 
darbojas saistībā ar 
klimatu? 

1.Veģetārās dienas skolas ēdnīcā. 

2.Koku lapas netiek dedzinātas. 

3.Pārgājieni. 



 4.Skolas ēdnīcā ir Zaļais iepirkums. 

 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 
 

1.Netiek aprēķināts Co2 izmešu daudzums.  

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

1.Jāveic ekoloģiskās pēdas aprēķināšana. 

2.Jāaprēķina skolas radītais CO2 daudzums. 

 
Skatīt arī tēmā transports, enerģija.  



Līdzdalība, komunikācija un mācību saturs 

 
 Skolas izvērtējums 
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa: 
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 - apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi) 
 

  1 2 3 4 5  

Cik daudz norāžu skolā sastopams par darbību Ekoskolu 

programmā? 

Nav norāžu    x  Gan gaiteņos, gan 

klasēs 

Cik aptuveni skolēnu zina, kas ir Ekoskolu programma un par 

skolas dalību tajā? 

0–20%    x  Vairāk nekā 80%  

Cik daudz ārpus Ekopadomes esošu skolēnu ieteikumu tiek 

saņemts? 

Nemaz   x   Vairāki ieteikumi 

katru gadu 

Vai Ekoskolu logo redzams skolas mājaslapā? Nē   x   Pirmajā lapā 

Vai informācija par Ekoskolu programmu un/vai aktivitātēm ir 

viegli atrodama skolas mājaslapā? 

Mājaslapā 

nav 

informācijas 

    x Viegli atrodama 

Cik no publicētajiem rakstiem medijos par jūsu skolu pieminēts, 

ka skola darbojas Ekoskolu programmā? 

Nevienā    x  Gandrīz visos 

Skolas sociālajos tīklos pie Ekopadomes ziņām tiek izmantots 

tēmturis #Ekoskolas  

Netiek 

izmantots 
    x Tiek izmantots 

katrā ziņā, kas 

saistīta ar 

Ekoskolu 

Skolas mājaslapā un/vai sociālajos tīklos tiek publicēti foto no 

savas Ekoskolas pasākumiem un aktivitātēm 

Netiek     x Ir foto no visiem 

pasākumiem 

Tiek izvērtēts, vai izvēlētā saziņas platforma ir efektīva un ļauj 

sasniegt lielāko daļu skolas pārstāvju (spriežot pēc sekotāju, 

mājaslapas apmeklētāju skaita un skolas pārstāvju informētības) 

Netiek 

vērtēta 
  x   Tiek izvērtētas 

visas 

komunikācijas 

platformas 

Ekoskolu programmas ietvaros tiek īstenotas vides izglītības un 

aizsardzības aktivitātes  – akcijas, kampaņas, izstādes u .c. 

aktivitātes, kurās tiek iesaistīta plašāka sabiedrība (vietējie 

iedzīvotāji, vecāki, visa skola). 

Netiek 

iesaistīta 

plašāka 

sabiedrība 

    x Vismaz 3–4 

aktivitātes gadā, 

aptverot dažādu 

auditoriju 

Aptuveni cik no apkārtējiem iedzīvotājiem zina, ka skola ir 

Ekoskola? 

0–10%    x  Vairāk nekā 40% 

Kāda daļa vecāku atbalsta skolas dalību Ekoskolu programmā? Vairumam 

nav viedokļa 
    x > 90% vērtē 

pozitīvi 

Vai vecāki tiek iesaistīti Ekoskolu programmas projektu norisē? Netiek 

iesaistīti 
   x  Iesaistīti vairumā 

projektu 

Vai notiek sadarbība ar citām Ekoskolām?  Nenotiek  x    Notiek regulāri ar 

vairākām 

Ekoskolām 

Cik lielā daļā no mācību priekšmetiem regulāri ir iekļauta gada 

tēma/ citas Ekoskolu tēmas? 

0–20%    x  100% 

Vai visās klašu grupās tiek iekļauta gada tēma/ citas Ekoskolu 

tēmas? 

0–20%     x 100% 

Vai skolēni organizē konkursus, viktorīnas, olimpiādes vai citus 

izglītojošus pasākumus par gada tēmu/ citām Ekoskolu tēmām? 

Neorganizē    x  Vairākas reizes 

gadā 



Vai skolas dalība programmā tiek atzinīgi novērtēta no 

pašvaldības? 

Pašvaldība 

neinteresējas 
   x  Pašvaldība regulāri 

pauž atbalstu 

Vai skolēni un skolas pārstāvji izstrādā priekšlikumus pašvaldībai 

vides situācijas uzlabošanai skolā un tuvākajā apkārtnē?  

Nekad    x  Bieži  

Vai skolēni īsteno labdarības kampaņas (koncertus, tirdziņus, 

izstādes u. tml.), lai gūtu finansiālu vai praktisku atbalstu vides 

aizsardzības iniciatīvu īstenošanai? (Piemēram, Ekopadome 

īsteno pašceptu gardumu tirdziņu un iegūtos līdzekļus ziedo 

kādai vides nevalstiskai organizācijai vai izmanto saviem 

pasākumiem) 

Nekad x     Dažas reizes gadā 

..................................................................................? (jūsu 

jautājumi) 
       

 
3. Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma datiem 
jūsu skolā vislabāk darbojas 
saistībā ar komunikāciju un 
skolas, sabiedrības 
iesaistīšanu? 
 

1.Ienākot skolā, redzams, ka esam ekoskola!  

2.Popularizējam eko pasākumus sociālajos tīklos, mājas 

lapā – tā sasniedzam vecākus, pagasta iedzīvotājus. 

3.Eko tēmas tiek iekļautas visos mācību priekšmetos.  

 

Kuros jautājumos 
nepieciešami uzlabojumi? 
 

1.Netiek organizēti labdarības pasākumi, lai vāktu 

līdzekļus vides jautājumu risināšanai. 

2. Sadarbība ar ekoskolām ir tikai pedagogu starpā.  

3.Par maz sevi popularizējam novadā laikrakstā. 

Ko Ekopadome varētu darīt, lai 
ieviestu šos uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

1.Jāveido un jāpublicē raksti par paveikto ekoprogrammā. 

2.Veidot sadarbību ar tuvākajām ekoskolām. 

3.Organizēt labdarības tirdziņu. 

 
 


