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Ekoskolu 

programmā 

iesaistītas skolas 

visā pasaulē, 

Latvijā -  200 

izglītības iestādes, 

gan pirmsskolas, 

gan vidusskolas, gan augstskolas. Mēs - Olaines PII „Magonīte” -  Ekoskolu programmā iesaistījāmies 

2010.gada rudenī, kad tika atvērts iestādes jaunais korpuss. Katru gadu Ekoskolu programmā 

iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts padziļināti.  

Atskatoties:  

2010./2011.m.g. tēma- „Izglītības iestādes vide un apkārtne”. 2011.gada 

rudenī tika piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Latvijas 

Ekoskolas nosaukums.  

 2011./2012.m.g. tēma „Atkritumi”- saņemts 1.Zaļais karogs 

 2012./2013.m.g. tēma „Ūdens”- saņemts 2.Zaļais karogs 

 2013./2014.m.g. tēma „Mežs”- saņemts 3.Zaļais karogs 

 2014./2015.m.g. tēma „Veselīgs dzīvesveids” – saņemts 4.Zaļais 

karogs 

 2015./2016.m.g. tēma „Transports”- saņemts 5.Zaļais karogs 

 2016./2017.m.g. tēma „Enerģija” – saņemts 6.Zaļais karogs 

 2017./2018.m.g. tēma „Klimata pārmaiņas” – saņemts 7.Zaļais karogs   

 2018./2019.m.g. tēma „Bioloģiskā daudzveidība” – saņemts 8.Zaļais karogs 

 2019./2020.m.g. tēma „Pārtika” 

Ekoskolu apbalvošanas pasākums  

16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā 

Ekoskolu apbalvošana, kurā par vērtīgiem darbiem vides aizsardzības 

un ilgtspējas labā tika sveiktas 178 skolas no visas Latvijas. Mēs- 

Olaines PII „Magonīte” saņēmām jau 8. Zaļo karogu!  

Atsevišķa sadaļa pasākumā tika veltīta kampaņas “Salabo pasauli” 

atklāšanai. Tās mērķis ir veicināt videi draudzīgu rīcību, saistītās 

zināšanas un pilsoniskās prasmes jauniešu vidū, parādot dabas un 

klimata krīzes cēloņus un izpētot iespējas tos novērst  ikdienā ar 

pārdomātām rīcībām. Tā būs iespēja gūt vērtīgu pieredzi un 

prasmes, kas noderēs arī sociālajā un profesionālajā dzīvē. 
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2018./2019.m.g. TĒMA  „BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA”      

 

 

Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu  (augu, 

dzīvnieku, sēņu, mikroorganismu)  daudzveidība.  

Bioloģisko daudzveidību saprot trijos līmeņos: 

Ģenētiskā daudzveidība (augu, dzīvnieku, 

sēņu, mikroorganismu gēnu dažādība, kas 

parādās vienas sugas robežās); 

Sugu daudzveidība. Pasaulē ir vairāk nekā 

1,5 miljona zināmu sugu, un ir ļoti daudz 

sugu, kurām vēl nav dots nosaukums, to 

kopējais skaits varētu būt 5-15 miljoni. 

Ekosistēmu daudzveidība (dažādas ekosistēmas).   

Bioloģiskās daudzveidības resursi tiek plaši izmantoti  daudzās nozarēs,  piemēram, farmācijā, 

lauksaimniecībā, kosmētikas ražošanā, būvmateriālu un  celulozes ražošanā, dārzkopībā,  atkritumu 

apsaimniekošanā. Cilvēku darbības rezultātā daudzas sugas ir izmirušas. Aprēķināts, ka pašlaik 

apmēram 34000 augu un 5200 dzīvnieku sugas ir apdraudētas. 

KAS UN KĀPĒC SAMAZINA DABAS DAUDZVEIDĪBU? 

 

 

        

   

 

 

 

        

 

Bioloģiskā 

daudzveidība  

Dabas  

daudzveidība 

Mežu intensīva ciršana, 

purvu u.c. mitru vietu 

nosusināšana 

 

Lauksaimniecība 

 Pilsētu 

būvniecība 

 

Piesārņojums (ar slāpekli, ar 

smagajiem metāliem, ķīmiskām 

vielām, eitrofikācija) 

 

Klimata 

pārmaiņas 

 

Nelegālas 

medības 

 

Svešzemju un 
invazīvās sugas 
 

Svešzemju 

un invazīvās 

sugas 
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 „ZIEDU PAKLĀJS” 

 

Ik gadu  pašā rudens laiciņā organizējām „Rudens izstādes”, kurās priecājāmies par 

bagāto rudens ražu. Taču šoreiz vēlējāmies akcentēt rudens ziedu burvīgo  

krāšņumu un daudzveidību, kas  

mūs priecē gan ar savu 

skaistumu, gan smaržu, gan 

dažādajām krāsām. Augi dalās 

ar savu enerģiju un mums 

rodas laba sajūta, miers un 

harmonija.  Ne par velti pasaulē ir izveidoti arī 

speciāli ziedu dārzi, kur cilvēkiem rast mieru un atgūt 

veselību. Sadarbībā ar vecākiem arī pie mūsu iestādes 

tapa krāšņs ziedu paklājs! Paldies vecākiem par 

atsaucību!   

KUR LIKT LAPAS? 

-Protams, ka komposta kaudzē! 

-Bet komposta kaudzes nav... 

-Kā nav? Tad  jāpagatavo!   

-Aiziet!  Ķeramies pie darba! 

-...... Nu mums ir 2 komposta 

kastes! Tagad tik jāapgūst 

kompostēšanas māku... 

 

 4.OKTOBRIS – DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS DIENA  

 

  4.oktobrī atzīmē dzīvnieku aizsardzības dienu. Lai pievērstu  

sabiedrības uzmanību izzūdošajām dzīvnieku sugām, cilvēku atbildībai par uzticēto 

un bezatbildībai, pat nekrietnai rīcībai pret 

dzīvniekiem, organizējām labdarības akciju 

„Palīdzēsim dzīvniekiem, kas patversmē!”, 

dāvinot dažādas, viņiem nepieciešamas 

lietas.  

Paldies vecākiem par 

atsaucību!  

  

Ko paveicām tēmas ietvaros?  
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      RUDENS- SĒKLU LAIKS! 

Projekta „Rudens- sēklu laiks” ietvaros katra grupa pēc 

izvēles pētīja, izzināja, garšoja, smaržoja, meklēja un 

atrada, izmantoja un skatījās  augļus, ogas, ziedus vai 

dārzeņus.    Meklējām sēklas!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurķi uzlabo 

apetīti. 

Ēd bumbierus – 

būsi mierīgs un 

vesels! 

 

Pākšaugi ir viens no svarīgākajiem 

olbaltumvielu, neaizstājamo aminoskābju 

un dzelzs avotiem, turklāt tie ir garšīgi un 

sātīgi. 

Kopumā kartupelis sastāv no 

80% ūdens un daudz cietes, t.i., 

ogļhidrātu, kas nodrošina mūsu 

organismam enerģiju. 

Kastaņiem piemīt liela 

pozitīvā enerģija, kas 

stiprina un aizsargā. 

 

Gurķī esošās minerālvielas palīdz 

uzlabot visa organisma veselības 

stāvokli. 
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GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENAS „Plastmasai- nē! ” 

Ko sliktu cilvēki dara videi? Ko viņi varētu darīt, lai vidi uzlabotu?  Un kā ar plastmasu? 

Plastmasu ražošanas apjomi nemitīgi aug, tātad rodas arvien vairāk atkritumu. Tie 

pārklāj jūras un upju virsmas, nevīžīgi nomestus dažādus 

trauciņus, maisiņus apēd dzīvnieki un iet bojā. Plastmasas 

sadalīšanās laiks  apkārtējā vidē varētu būt vairāki simti gadu. 

Kāpēc plastmasa nesadalās, no kā tā tiek gatavota? Cik to 

patērējam? Vai šķirojam atkritumus? Kāpēc tā kaitē dabai un 

dzīvniekiem? Vai plastmasas lietošanu var samazināt, lietot 

atkārtoti un kādos veidos? Šos un vēl citus 

jautājumus izzinājām Rīcības dienās, skatoties 

mācību filmas par tēmu, veicot pētījumu par 

atkritumu šķirošanas iespējām ciematā, organizējot 

radošās darbnīcas, kur plastmasas pudeles, maisiņi 

tika pārvērsti ikdienā lietojamās lietās, tika 

organizēta  pat Modes skate, kur varēja aplūkot 

visdažādākos tērpus no plastmasas. Aicinām visus- Samazini plastmasas priekšmetu patēriņu! Ja Tev ir 

plastmasas maisiņi, izmanto tos atkārtoti! Šķiro atkritumus!  

          

GRĀMATIŅU VARU PAGATAVOT PATS!  

 Bērniem vienmēr paticis skatīties un lasīt dažādas enciklopēdijas par 

dzīvniekiem, tehniku, zinātni un vēl daudzām citām tēmām. Tēmas 

ietvaros  lasījām un skatījāmies grāmatas par putniem, kokiem, 

kukaiņiem. Un tad mēs izdomājām, ka paši varam pagatavot dažādas 

grāmatiņas par Latvijas bioloģisko daudzveidību!     
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„LATVIJA, TU ESI SKAISTA VISOS GADALAIKOS!”  

Latvijas dzimšanas dienu gaidot, 

tapa fotoizstāde  „Latvija- Tu esi 

skaista visos gadalaikos!”, kā arī 

lielkoncerts-uzvedums „Latvija 

ir manas mājas”. Uzvedumā 

Sprīdītis dodas pasaulē un 

iepazīst Latvijas skaistākās, 

interesantākās lietas- sauli, 

jūru, pļavu, mākoņus, putnus un mežus.  

Sprīdītis saprot, ka laimīgā zeme ir mīļie 

cilvēki un ģimene un cik svarīgi būt piederīgam 

savai mājai un Latvijai. 

ZIEMA- PĒDAS SNIEGĀ... 

Ziema ir kluss laiks, bet tas nenozīmē, ka dabā 

nevar turpināt pētīt un vērot. Tāpēc šajā mācību 

gadā pētījām pēdas sniegā gan tuvākajā 

apkārtnē, gan savā laukumā, gan pļavā un mežā.  

       

PAVASARIS – DARBOŠANĀS LAIKS  

Rudenī savāktās sēklas tiek godam sētas, stādītas, koptas un 

pārstādītas. Stādus izmantojām laukumiņu 

apzaļumošanai. 

 

Vai zini, kam 

pieder šīs 

pēdas? 
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         LIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSS 

 Baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vielas, 

tāpēc tās pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves 

atkritumiem. Baterijas satur vairākus metālus, ko var izmantot 

atkārtoti.  Mēs rūpējamies, lai baterijas nenonāktu apkārtējā vidē.  Savācām un nodevām 76 kg 

RADOŠAIS DIZAINA IEPIRKUMA MAISIŅU 

KONKURSS „ES SĀKU AR SEVI- TĪRAI 

LATVIJAI!” 

Lai motivētu sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un 

rastu efektīvas, ilgspējīgas, modernas un gaumīgas alternatīvas 

tradicionālajiem iepirkuma maisiņiem, „Zaļā josta” uzsāka radošo 

konkursu „Es sāku ar sevi- Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā bērni 

tika aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem 

pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju 

robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām. Mūsu ideja - Neizmantot veikalā piedāvātos plastmasas 

maisiņus! Nepirkt par daudz! Viss  vienā 

somiņā! 

EKO SOMIŅA  "PILNĪGI  PIETIEK! ”  

 

               RADOŠI 

PĒTNIECISKAIS KONKURSS  „NO SĒKLAS 

LĪDZ GALDAM” 

Kā no sēklas izaug augs? Kā tās jākopj? Kā 

konkrētus augus var izmantot ēdiena 

pagatavošanā? Šie ir tikai daži jautājumi, uz 

kuriem bērni meklēja atbildes konkursa laikā. 

Bērni pavasarī saņēma stādu kastes kopā ar 

informatīvo lapu par sēklu audzēšanu. Konkursa 

laikā bērni kopā ar pedagogiem sēja, kopa un 

audzēja, pētīja un vēroja augu. Paveiktais tika 

atspoguļots prezentācijā , ko tālāk var izmantot 

kā mācību līdzekli tematam „Kā lai izaudzē?”.  
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ĻAUJ, LAI PĻAVA IENĀK... 

Tēmas „Bioloģiskā daudzveidība” ietvaros vēlējāmies izmēģināt ko neierastu, ko jaunu, tāpēc nolēmām 

ierīkot pļavu.  Pļavā sējām stiebrzāles, ķimenes, pelašķus, magones, sarkano, balto āboliņu, kumelīti. Lai 

pļavas ziediem uzzinātu nosaukumus, pagatavojām 

grāmatiņu ”Kas aug pļavā?”. 

   

 

 

 

IZZINOT MEŽU UN DZĪVNIEKU PASAULI    

5.gr. bērni kopā ar pedagogiem izzināja meža tēmu „Meža dienās” Tērvetē, kur 

varēja piedalīties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātēs kopā ar rūķiem, uzzināt 

daudz jauna un interesanta – gan par meža tapšanu, gan sēklām, gan kokiem un koka mājām.  

Dzīvnieku pasaule, to 

dzīvesveids, barošanās, 

daudzveidība tika iepazīta, 

apmeklējot Rīgas 

Zoodārzu. 

********************************************************************** 

    Cik zaļa patiesībā ir Latvija? Vai varam lepoties ar tās bioloģisko daudzveidību?  Vai mums ir, ko parādīt 

bērniem? Vai bērni zina, kas aug purvā? Kā sauc Latvijas augstāko kalnu? Cik putni ziemo pie 

mums Latvijā?  Vai Latvijā ir tiešām ir 12 500 upju? Lai atbildētu uz šiem un vēl citiem bērnu 

jautājumiem par dabu, mums visiem kopā ir daudz jāmācās, jāuzzina  un jāiepazīst mūsu 

Latvijas dabas daudzveidība!  Latvija taču ir brīnišķīga vieta, kur dzīvot un augt! 

                     Izdevējs: Olaines PII „Magonīte”  Ekopadomes koordinatore: Maija Skrindževska 

23.maijs – Starptautiskā bioloģiskās 

daudzveidības diena. 

Dabas vērtību 

saglabāšana 

nākotnē Bioloģisko 

daudzveidību var 

saglabāt un 

palielināt Kas dzīvo zem 

nokrituša 

koka? 


