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Sveiks, lasītāj! 
 

           

 

Arvien grūtāk rīta saules stariem nožāvēt 

sudrabaino rasu zālē. Un lietus lāses uz 

vēlajiem rudens ziediem līdzīgas skumju 

asarām par skaisto, saulaino vasaru, kura 

vēl  nesen mūs lutināja.Kaut arī mūsu 

vasaras brīvlaiks ir viens no garākajiem 

pasaulē, tas reiz  beidzas, nu jau vēja 

spārniem aizsteidzies arī rudens brīvlaiks

 Un visā pasaulē bērni mācās. Mācās vilkt pirmos burtus gan smiltīs, gan sniegā. 
Mācās izmantot modernās tehnoloģijas. Mācās grūto saskarsmes māku tad, kad 
blakus nav vecāku. Skolēni mācās  novērtēt skaistumu. Jo būt skaistam nenozīmē būt 
skaistam sejā. Tas nozīmē, ka ir skaists prāts, skaista sirds un skaista dvēsele. Cik tev 
dvēsele skaista un cik bagāta sirds, parāda tavi darbi. 

Man ir patiess prieks, ka mums kopā izdevās paveikt lielu darbu- izcīnīt augstāko Eko 
skolas novērtējumu. Bet priekšā mums vēl grūtāks uzdevums- nosargāt zaļo karogu, 
lai tas mūsu skolu rotātu arī nākamgad.

Būsim skaisti , bagātināsim sevi, radot tīrāku pasauli sev un tām paaudzēm, kuras reiz šeit 
dzīvos! 
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  MŪSU SKOLAI- ZAĻAIS KAROGS 
   

 

 

Tikai kopā mēs varam veikt lielus 

darbus, katrs mazais darbiņš kļūst liels, 
ja to dara visi kopā.  

 Zaļais karogs ir Ekoskolas programmas 
starptautiskā balva, ko saņem tikai tās 
skolas, kuras ilgstoši spēj demonstrēt 
izcilas aktivitātes vides izglītības un 
aizsardzības jomā.  Šogad Zaļo karogu ir 
saņēmušas 135 Latvijas skolas, un mūsu 
skola ir šo skolu skaitā. Lai nokļūtu līdz 
šādam apbalvojam, bija jāpārvar daudz 
ērkšķainu ceļu un, tikai kopīgi darot 
darbiņus, esam nonākuši pie skaista 
rezultāta. 

   Iepriekšējā mācību gadā skola  izvēlējās Eko tēmu “Ūdens”. Mēs kopīgi pētījām un 
izvērtējām saldūdens nozīmi mūsu dzīvē un visas planētas eksistencē. Lielākais izaicinājums 
bija Rīcības dienas, kad veidojām ūdens taupīšanas bukletus un  dalījām Pārventas 
iedzīvotājiem. Mēs izglītojāmies paši, un bija liels prieks mācīt to arī citiem. 

  Zaļais dzīvesveids tiek turpināts, un šī gada tēma ,,Mežs” aicina mūs doties dabā, iepazīt to 
un iemīlēt.  

Gribu lielu paldies pateikt direktorei, kura atbalstīja mūsu  dažreiz pārdrošās idejas, kā 
piemēram, uzņemt skolā visus Latvijas Eko skolas pārstāvjus nedēļu garajā ”Vasaras Eko 
forumā”, tāpat paldies skolotājiem,  vecākiem, skolēniem, kuri aktīvi nesa makulatūru, lasīja 
zīles, veidoja ražas Miķeli. Paldies pilsētas Domei par finansiālu atbalstu, lai noorganizētu Eko 
pasākumus un ekskursijas. 

Eko skolas koordinatore- Ilze Korna 

                  



EKO AVĪZE NR.7 2018. GADA SEPTEMBRIS-NOVEMBRIS 

  
 

VASARA MŪSU SKOLĀ 

No 12.-18. augustam mūsu skolā norisinājās “Zaļā koprade”, tas ir kopīgs vasaras 
piedzīvojums ap 130 eko skolu koordinatoriem un tikpat jauniešiem no visas Latvijas. 

Šī gada pasākuma centrālās tēmas ir dabas daudzveidība, klimats, āra izglītība, jūra un 
piekrastes piesārņojums.Vispirms mūsu skolā ieradās skolotāji, kuri  apguva dažādas 
zināšanas, lai izmantotu tās tālākajā darbā. Praktiskajās nodarbībās  pedagogi apguva 
prasmes video un plakātu veidošanā. Zaļākai ikdienai noderīgs bija videi draudzīgu maltīšu 
gatavošanas, audumu otrreizējās izmantošanas un vaskadrānu darināšanas nodarbības. 

Foruma noslēgumā skolotāji devās uz  Kurzemes Democentru, kur iepazinās ar dabas 
zinātnēm saistītiem jautājumiem. Pirms doties mājup, skolotāji ar lielu interesi devās pilsētas 
iepazīšanas ekskursijā. 

Patīkamu iespaidu bagātināti par piedzīvoto, redzēto un apgūto , skolotāji devās mājup, paužot 
vēlmi vēlreiz atgriezties Ventspilī kopā ar saviem skolēniem. 

    

 

Ekoskolu vasaras forums turpinājās , un Pārventā ieradās jaunieši no aktīvākajām 
Ekoskolām,tostarp arī mūsu skolas jaunieši .Šīs 3 dienas bija notikumiem bagātas un 
interesantas. Uzzinājām daudz jauna, kā arī  ieguvām jaunus draugus.  

Sākām ar grupu/komandu sadalīšanu un iepazīšanos. Bija ļoti jauki iepazīt mūsu vadītājus.  
Komandās darbojāmies visas 4 dienas. Kopā  apspriedām savas idejas par dabas 
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saudzēšanu, kā arī visu dienā uzzināto.  

Jaunieši ,,Zaļajā kopradē” vispirms klausījās zinošus, erudītus pasniedzējus no dažādām ar 
vidi saistītām organizācijām-Pasaules dabas fonda, LU Ģeogrāfijas un dabas zinātņu 
fakultātes, homo ecos, Radi vidi pats. u.c. Jaunieši devās dabā un mācījās par dabas 
daudzveidību ,tās kartēšanu, dabai draudzīgu pārtiku un gatavošanu u.c.  Šīs nodarbības bija 
interesantas, pamācošas un arī noderīgas.Nodarbības vadīja azartiski cilvēki, kuri spēja visus 
aizraut . 

Vēlāk mēs gatavojāmies lielajam nakts pārgājienam uz Baltijas jūru Pārventā. Katra komanda 
veidoja iespaidīgus karogus ar savu komandas nosaukumu. Visi karogi bija  oriģināli un 

piesaistīja apkārtējo uzmanību.  Dziedot dziesmas, devāmies ceļā. Kad pienāca vakars, sākās 
vakara trase! Mums bija jāpilda dažādi komandas uzdevumi. Tie bija ļoti jautri, un tie noteikti 

saliedēja mūsu komandas.Bezbailīgi metāmies dubļu trasē, cits citam palīdzot, pievarējām to, 
augstu turot savu grupas karogu.  

 

 

 

Nākamajā dienā komandas veidoja savu video, kas aicina citus iesaistīties tīrradē. Šo dienu 
noslēdzām ar aizraujošu ballīti! 

Pēdējā dienā mēs visi prezentējām savas komandas izveidotoa darbus. Tie bija ļoti interesanti! 
Skolēni veidoja plakātus, aicinot saudzēt dabu- Minies biežāk, elpo tīrāk! Labāk ej, nevis lej! 
Nepiesārņo! Pedāļo! 

Citāti no skolēnu uzrunām: ,, Lai būtu dabai draudzīgs, jāzina par savu ietekmi uz dabu.” 
(Laura) 
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 ,, Ja katrs no mums darītu kaut vai mazas lietas-taupītu elektrību, ūdeni, pirktu mazāk 
pārtikas- dabas piesārņojums mazinātos” (Elizabete) 

 ,, Mēs nedrīkstam pieļaut Zemes pārvēršanos vienā lielā plastmasas pudelē” (Sandis) 

 ,,Neesam egoisti, atcerēsimies, ka pēc mums būs vēl citas paaudzes, kas gribēs dzīvot šajā 
pasaulē!” (Elizabete) 

Savos iespaidos dalās arī projekta koordinators Edmunds Cepurītis: “Prieks vērot, ka jaunieši 
ir arvien ieinteresētāki un lieliski tiek galā ar dažādiem izaicinājumiem. Vairāku aktivitāšu 
rezultāti ir daudz labāki, nekā gaidījām. Manuprāt, tas parāda, ka ar skolas un apkārtējo 
atbalstu šie jaunieši var daudz paveikt, lai uzlabotu savu apkārtējo vidi un kļūtu par 
iedvesmojošu piemēru skolasbiedriem. Prieks arī par to, ka pasākuma laikā nevis radījām 
atkritumus, bet gan savācām to, kas jau bija nonācis vidē.” 

Visiem šis vasaras forums ļoti parika! Mēs visi devāmies mājup ar jaunām zināšanām, jauniem 
draugiem un jaunām, interesantām  atmiņām! 

Septītais vasaras forums noslēdzies, uz tikšanos nākamajā! 

Foruma dalībniece- Alise Ērika Antonova 
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RUDENS TĒRVETĒ 
18. septembrī Pārventas Pamatskolas 4.b un 8.kl. skolēni papildināja savas zināšanas vides 
izglītības nodarbībā Tērvetē. 

4.kl. skolēni pētīja meža augus un kokus; mērīja kokus; noteica koku vecumu; pētīja un 
analizēja dažādu dzīvnieku darbiņus- nedarbiņus mežā.  

Skolēni atzina, ka nodarbībā viņi guva jaunas zināšanas un atkārtoja (atsauca atmiņā) jau 
zināmas lietas. Protams, ļoti patika aktīvi darboties piedāvātajos uzdevumos. Lai arī visa 
nodarbība bija interesanta, vislabāk patika koku mērīšana, meklējot dižkokus. Skolēni spriež, 
ka koku mērīšana bija visinteresantākā tāpēc ka, tā bija jauna prasme, ko iepriekš nebija 
darījuši. 

8.kl. skolēni iepazina vairāk zooloģiju- visu par un ap dzīvniekiem. 

Skolēni darbojās grupās, mēģinot dotajam aprakstam atrast atbilstošo dzīvnieku. Ar komandas 
darba rezultātu bija jāiepazīstina pārējās komandas. Kopīgi mēģināja noteikt dzīvnieka 
uzvedību dažādās situācijās. Lai arī 8.klases skolēni ir zinoši audzēkņi, viņi tomēr atzina, ka 
nodarbībā uzzināja daudz jaunu faktu par dzīvniekiem, kas savukārt palīdzēs labāk izprast, 
saprast skolā mācīto. 

Diena Tērvetē tika pavadīta aktīvi gan gūstot jaunas zināšanas gan atpūšoties jautrā un 

pozitīvā noskaņojumā. 
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Arī 1. klases pabija Tērvetē. Skolēni tika iepazīstināti ar Latvijā augošajiem kokiem, koku lapām, 

sēklām. Pastāstīja, kā var noteikt koka vecumu. Pētījām, cik gara gada laikā izaug priedīte, kura 

iesējusies mežā no sēkliņas. Pie mežā izveidotiem stendiem iepazinām meža dzīvniekus. Tālāk 

ejot pa meža takām, sastapām koka skulptūrās izveidotos meža nedraugus.  

          

 

12. oktobrī uz Tērveti devās 37 Pārventas pamatskolas skolēni no 2.a , 2.b , 4.a, un 5.b klases 

skolēni. Pirmā bija paredzēta ekskursija Tauriņu mājā, kurā uzzinājām daudz jauna par tauriņu 

dzīves ciklu- dzīves ilgumu, attīstības stadijām, cik bieži ir jāiegādājas jauni tauriņi, u.c. 

Apmeklējuma laikā bija iespēja arī redzēt, kā no kūniņas izšķiļas tauriņš.  

Tērvetes dabas parkā piedalījamies Zaļās klases nodarbībā, kurā iepazinām koku sēklas, 

meklējām priedes dzinumus, iepazināmies ar dzīvniekiem, kukaiņiem un putniem- meža draugiem 

un ienaidniekiem. Pēc nodarbības dabas takā meklējām 12 meža draugus un ienaidniekus- 

maijvaboli, smecernieku, dzilnu, cirsli, priežu mūķeni un citus.  



EKO AVĪZE NR.7 2018. GADA SEPTEMBRIS-NOVEMBRIS 

  
 

Pēc Zaļās klases nodarbības skolēni kopā ar skolotājām Inesi Zaļoksni, Dzidru Zaļoksni un Lienīti 
Griezi iepazinās ar Rūķīšu meža jaunumiem, kāpa skatu tornī un ar prieku izbaudīja brīnišķīgo 
rudens dienu un skaisto mežu. 

Skolēni ir papildinājuši savas zināšanas par mežu, tā iemītniekiem, meža kopšanu un 

eksotiskajiem dzīvniekiem- tauriņiem, bruņurupučiem un papagaiļiem. Kopā nostaigāti 13 684 soļi 

jeb 10,63 km! 
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MEŽA EKSPEDĪCIJA 
11.septembrī 6b. klase devās uz Puzi, lai piedalītos ”Meža ekspedīcijā”, kurā  skolēni mācījās 

saprast, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,izzināja cilvēka ietekmi 

uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus. 

Ierodoties pasākuma vietā ar autobusu, skolēnus sagaidīja LVM darbinieks, kurš iepazīstināja ar 

pasākuma norisi un izsniedza nepieciešamo inventāru. Klase devās mežā pa noteiktu maršrutu, 

pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā skolēni veica praktiskus vai radošus uzdevumus 

individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. Noslēgumā bērnus 

gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru desiņu cepšanai.  

Skolēni kopā darbojās 10 stacijās, uzzinot daudz jauna, piemēram, kā noteikt koka garumu, 

vecumu; kā pasargāt mežu no kaitēkļiem; ko ražo no koka u.c. 

Visas apgūtās zināšanas skolēni ierakstīja darba burtnīcā, kuras pēc tam izmantos dabas zinībās, 

sociālajās zinībās u.c. mācību priekšmetos. Skolēni ne tikai uzzināja ko jaunu, bet arī pavadīja 

aktīvu dienu brīvā dabā . 
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MIĶEĻDIENA 

 
19.septembrī 2.a klase devās uz  Piejūras Brīvdabas muzeju, kur piedalījās muzejpedagoģijas 

stundā par Miķeļiem. 

Pasākumu vadīja Zane Kugelberga. Skolēni iepazinās ar Miķeļdienas tradīcijām, iepazina senās 

ēkas un darbarīkus muzeja teritorijā, vāca ražu, minēja mīklas, uzkopa muzeja teritoriju un 

nogaršoja Miķeļdienas cienastu- rupjmaizi un tēju. 

Skolēni guva zināšanas par Miķeļu tradīcijām, iepazina Jumja zīmi, tradicionālos ēdienus un līdz 

Miķeļiem darāmos darbus.  
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OLIMPISKĀ DIENA 
   Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. 

Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos 

vairotu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu. 

Latvijā vienlaicīgi visās norises vietās rīta vingrošanā piedalīsies jauns pasākuma dalībnieku skaita 

rekords – vismaz 145 000 dalībnieki no 95 pašvaldībām. 

Olimpiskās dienas mērķis nav tikai noskaidrot ātrākos un stiprākos sportistus, bet radīt ikvienam 

interesi un prieku iesaistoties sporta aktivitātēs. 

Šogad šīdiena veltīta  tenisa popularizēšanai, jo tas licis Latvijas vārdam izskanēt lielākajās tenisa 

arēnās visā pasaulē, pateicoties mūsu tenisa zvaigznēm Aļonai Ostapenko un Anastasijai 

Sevastovai, kuras ir Olimpiskās dienas 2018 vēstneses. 

Arī mūsu skolas skolēni devās uz Olimpisko centru, lai piedalītos šīs dienas pasākumos- kopīgajā 

rīta rosmē un dažādās sporta aktivitātēs. 

    

Sākumskolas skolēni Olimpiskajā dienā sportoja skolas stadionā. Skolēni tika ieinteresēti 

nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, tādējādi nostiprinot savu veselību. Skolēni uzzināja, kādos 

neparastos veidos var aktīvi kustēties, radīja iespēju sevi pārbaudīt dažādās aktivitātēs. Pēc 

aktivitātēm savas emocijas un ieguvumus atspoguļoja radošajos darbiņos. 
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EIROPAS SPORTA DIENA 
Eiropas Sporta nedēļas kampaņas mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un mudināt būt fiziski 

aktīvākiem, aicinot sabiedrību sportot. Mūsu skolā šīs nedēļas ietvaros tika organizēta sporta 

diena, kurā skolēni piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs – stafetēs, rotaļās, apļu treniņā, sporta 

spēlēs. Skolēni šajā pasākumā pildīja uzdevumus katrs atbilstoši savam vecumam, attīstot savas 

fiziskās īpašības un pilnveidojot savas prasmes konkrētajā uzdevumā un ,protams, nostiprināja 

zināšanas par veselīgu sportošanu. 

 Aktīvi darbojoties uzdevumos,skolēni rada iespēju sevi pārbaudīt dažādās aktivitātēs. Mērķis 

nebija iemācīt ko jaunu, bet gan iesaistīt fiziskajās aktivitātēs un radīt interesi par veselīgu 

dzīvesveidu, jo šāda veida pasākumi tikai iedvesmo skolēnus un pēc katra pasākuma noteikti kāds 

bērns sāk vairāk pievērsties fiziskajām aktivitātēm. 

Sporta skolotāja Ina Langzama 
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IZZINOŠĀS EKSKURSIJAS   
2.a klase un 2.b klase 27.septembrī devās uz Saldus pilsētu. 

Apmeklējām Saldus pārtikas kombinātu, kurā skolēni iepazinās  ar ekoloģisko konfekšu ,,Gotiņa” 

ražošanas procesu. Skolēniem bija arī iespēja degustēt un iegādāties kombinātā ražotās 

konfektes, marmelādes un konditorijas izstrādājumus. Pasākumā demonstrēja filmu, kurā redzējām 

pašu ražošanas procesu.  

Pēc tam devāmies uz  ģimenes uzņēmumu ‘’Saldus maiznieks”. Ekskursijas laikā uzzinājām par 

ekoloģiski tīras rupjmaizes un baltmaizes ražošanas procesu. Iepazināmies ar maizes mīklas 

tapšanas procesu- plaucēšanu, raudzēšanu, pagaršojām mīklu un maizes izstrādājumus. 

Iepazinām telpas, kurās notiek maizes izstrādājumu gatavošana. 

Skolēni ir guvuši pirmos priekšstatus par ražošanas procesu,  ekoloģiski tīru konfekšu un maizes 

sastāvu.  
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NETRADICIONĀLĀS NODARBĪBAS, 

     8. un 9.kl. skolēni piedalījās SIA Aspired rīkotajā nodarbībā “Kā siltums nonāk līdz manām 

mājām”.  

Skolēni uzzināja, kā siltums nonāk līdz mājām. Siltuma enerģijas plūsma- ceļš sākas ar šķeldām, 

kuras iegūst mežizstrādes laikā (var dedzināt lapas, zari, skujas, mizas, mazi koka gabali). Šķeldas 

dedzinot, tās ieber spirālveida caurulē, tur rodas karstums, kurš uzsilda ūdeni. Karstais ūdens 

aizvada siltumu līdz mūsu mājām.  Cauruļu garums pilsētā  sasniedz 45,5 km. Lai skolēni pareizi 

izprastu šo “siltuma ceļu”,tika pildīti dažādi uzdevumi, eksperimentēja, kā rezultātā teorija tika 

pierādīta praksē. 

    

 

 

  4. oktobrī  3.-5.kl. grupa devāsuz Siguldu, kur  Mazās Brīnumzemes centrā piedalījās individuālo 
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kompetenču nodarbībā ,,Gribu visu zināt”. 

 

    

Nodarbību gaitā skolēni iepazina gan kalnus, gan pilsētas un laukus, kā arī izpēījta, kādas 

nākotnes tehnoloģijas ļauj darboties dzelzceļa un ceļa satiksmes dalībniekiem.Skolēni iepazina un 

uzzināja vairāk par šīm nozarēm un to, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai 

nodarbotos ar dažāda veida modelismu un robotiku. Interesants izaicinājums bija katram  pašam 

veidot savu maketu- Latvijas daļu, kurā jāattēlo dažādas ainavas. Visus maketus varēja aplūkot 

skolas izstādē. 

      

Mājupceļā vērojām Siguldas apkaimes skatus, ainavas un dabu. Taču, lai tās izjustu, devāmies 



EKO AVĪZE NR.7 2018. GADA SEPTEMBRIS-NOVEMBRIS 

  
 

Gaujas senlejas reljefa stāvajos kritumos un kāpumos. Skolēni redzēja, kādi krasti ir Gaujai, 
salīdzināja tās ar mūsu upi Ventu. Iepazina Latvijā sastopamās reljefa formas. 

Secinājām, ka Latvijā skaistas reljefa formu veidotās ainavas vērojamas Gaujas senlejā. 

         

 

 

11. oktobrī 6.a,6.b un 7.a klases devās ceļā uz Rīgu, lai Latvenergo Enerģētikas muzeja krātuvēs 

iepazītos ar enerģijas rašanos. Uzzinājām par enerģijas ražošanu ar vējā, ūdens un kurināmā 

palīdzību. 

Muzeja krātuvēs glabājas ļoti plašs enerģētikas nozares mantojums, var apskatīt daudzveidīgus 

elektromontieru darbarīkus, kāpšļus, drošības jostas, ķiveres, dažādas mērierīces, uzskaites 

aparātus, tai skaitā rūpnīcā VEF ražotos elektroenerģijas skaitītājus, plašu izolatoru kolekciju, 

kuras interesantākie priekšmeti ir vairāk nekā 100 gadus vecie Kuzņecova porcelāna un fajansa 
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fabrikā Rīgā ražotie augstsprieguma izolatori. 

Krātuvēs glabājas arī saistoša vēsturisku sadzīves elektroierīču kolekcija,vieni no pirmajiem 

datoriem un citas pazīstamas un nesenā pagātnē lietotas elektroierīces. 

Aplūkojām pie siena izvietotos  fotogrāfa un kinooperatora Eduarda Krauca stikla plašu 

fotonegatīvu kolekciju par Ķeguma spēkstacijas būvgaitu. Šis  Eduarda Krauca darbs 2009. gadā  

iekļauts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā. 
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PUTRAS DIENA 

 

10. oktobris ir Starptautiskā Putras diena, tāpēc oktobris ir pasludināts par Putras mēnesi un tiek 

svinēts ar dažādām aktivitātēm 

 Graudaugi ir viena no nozīmīgākajām produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un vecāki mainītu 

savus ikdienas paradumus un daudz biežāk ēstu graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās putras. Pēc 

uztura speciālistu ieteikumiem graudaugiem būtu jābūt aptuveni pusei mūsu uzturā 

.Lai popularizētu putras, skolā notika putras stunda, putras pagatavošanas meistarklase un 

degustācija. Vispirms 7. a klase iepazinās ar prezentāciju . Tad apgūtās zināšanas tika liktas lietā 

un tika vārītas dažādas putras. Uz degustāciju tika uzaicinātas arī 8. un 9. klase. Par gardāko tika 

atzīta rīsu pārslu putra. Un, kā saka skolēni, tagad rīsu pāslu putra būs arī viņu brokastu 

ēdienkartē. 
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PALDIES! 
Šī numura tapšanā īpašs paldies klašu audzinātājām, kuras iesūtīja savas klases notikumu un 

ekskursiju aprakstus, fotogrāfijas. 

NĀKAMAJĀ NUMURĀ STĀSTĪSIM, KĀ 

MUMS VEICĀS 

 
EKO rudens pasākumā 

Mārtiņdienā 

Netradicionālās Ziemassvētku eglītes 

 


