
2017./ 2018. m.g. vides novērtējums 

Ko Ekopadome varētu darīt, lai enerģija tiktu izmantota lietderīgāk? 
 

ENERĢIJA 

 Sekot elektroenerģijas patēriņam stundās, starpbrīžos,sporta 

garderobēs, tualetēs. 

 Izglītoties – sadarboties ar Latvenergo vai Sadales tīklu speciālistiem. 

 Kontrolēt temperatūru skolas telpās, par rezultātiem informēt 

direktores vietnieci saimnieciskajos jautājumos. Informēt pašvaldību par 

skolas siltināšanas nepieciešamību. 

TRANSPORTS 

 Uzlikt atgādinošas zīmes, lai  automašīnās izslēdz dzinējus un tās 

nepiesārņo gaisu, gaidot bērnus. 

 Lūgt Ogres pašvaldības iepirkuma nodaļu, lai pārtikas iepirkumā 

ņemtu vērā, cik tālu tiek vesti produkti. 

Turpināt sadarbību ar CSDD, organizējot apmācības un iespēju iegūt 

velosipēdista tiesības skolā 

ATKRITUMI 

 Veicināt atkritumu šķirošanu gan skolā, gan mājās, lai tas kļūtu par 

paradumu. 

 Izvietot makulatūras kastes klasēs, kur tās nolietojušās. 

 Ieteikt, lai visi skolēni izmanto savas ūdens pudeles gan sporta sundās, 

gan ikdienā.  

 Skolas konteineru apsekošana, lai noteiktu satopamo atkritumu veidu, 

iepakojumu veidu. 

 Veicināt atkritumu šķirošanas paradumu maiņu! 

 

ŪDENS 

  Uzlikt tualetes telpās  atgādinājumus par ūdens taupīšanu! 

 Apmeklēt Ogres pilsētas jaunās  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

 

PĀRTIKA 

 Vēlreiz runāt ar pašvaldības iepirkumu nodaļu par zaļā iepirkuma 

nepieciešamību. 

 Informēt skolēnus par ēdienreižu ievērošanu savā dienas režīmā. 

 Izskaidrot „tukšo kaloriju” būtību un to aizstāšanu ar pilnvērtīgu 

uzturu. 

MEŽS 

 Turpināt audzēt uz palodzēm  garšaugus  un pavasarī diedzēt 

sēklas. 

 Turpināt audzēt garšaugus dobēs. Novērot un veikt pētījums par 

sēklu dīgtspēju un ražīgumu. 

 Turpināt  augu kartēšanu skolas teritorijā. 

 Izteikt ieteikumus par to, kādu objektu  vēlētos redzēt skolas 

pagalmā, ko realizētu 9.klases skolēni  kopā ar vecākiem. 

VESELĪBA 

 Ierosināt Ziemassvētku paciņās likt ne tikai saldumus, bet arī 

veselīgus našķus. 

 Turpināt dārzeņu un augļu rudens  akciju „Neder pašam, atdod 

citiem”.  

 Starp klasēm dalīties pieredzē par veselībai draudzīgiem 

našķiem, piedāvāt receptes, degustācijas. 

 Pētīt veikala apmeklētāju pirkšanas ieradumus.  

 Veikt anketēšanu par skolas ēdnīcas piedāvātās ēdienkartes 

popularitāti. 

 Kopā ar Skolēnu padomi biežāk  rīkot sporta aktivitātes gan ārā, 

gan sporta zālē. 

LĪDZDALĪBA 

 Informēt Ogresgala pagasta un Ogres novada pašvaldību par 

mūsu aktivitātēm un saņemt viņu atbalstu mūsu iniciatīvām. 

BIODAUDZVEIDĪBA 

 Turpināt augu kartēšanu. 

 Izveidot āra informācijas stendu par bioloģisko daudzveidību, 

zināšanu paplašināšanai. 

 Skaidrot par dzīvesveida maiņu, kā rezultātā palielināsies 

bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas.  

KLIMATA PĀRMAIŅAS 

 Izglītoties pašiem un izglītot iedzīvotājus. 

 Veikt skolas ekopēdas aprēķināšanu. 

 


