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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” – saņemts 9.Zaļais karogs 

 2020./2021.m.g. tēma „Iestādes vide un apkārtne” 

 Ekoskolu apbalvošanas pasākums  

2020.gada 22.septembris. Šoreiz citādā formātā - attālināti Facebook 

tiešraidē no studijas Birojnīcā, izmantojot dažādus interaktīvus 

iesaistes formātus, tika sveiktas 183 Ekoskolas. Ekoskolu apbalvošanas 

pasākumā savā uzrunā Valsts prezidents Egils Levits pateicās visām Ekoskolām, kas palīdz Latviju radīt 

tīrāku, zaļāku, ilgtspējīgāku sev un nākamajām paaudzēm. 

Zaļais karogs jānopelna katru gadu, un šogad Ekoskolu veikumu vērtēja 

visplašāk pārstāvētā Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 18 dalībnieku 

sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 15 dažādām valsts institūcijām 

un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.  

Mēs- Olaines PII „Magonīte” saņēmām jau 9. Zaļo karogu!  
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dažādība

sabalansētība

mērenība

2019./2020.m.g. TĒMA  „PĀRTIKA” 

Cilvēks ēd, lai dzīvotu, augtu, attīstītos un darbotos. Taču ir svarīgi, lai cilvēks ēstu veselīgi.                                    

Veselīgs uzturs piegādā cilvēkam enerģiju un 

uzturvielas tādā daudzumā, lai apmierinātu vesela 

cilvēka vajadzības konkrētajos darba, vides un dzīves 

apstākļos. Veselīgas ēdienkartes pamatā ir tās 

produktu grupas, kas atrodas uztura piramīdas apakšējā 

daļā: graudaugu produkti, augļi un dārzeņi.  

 Pirmsskolas vecums ir tas laiks, kad bērns 

iegūst ļoti daudzus priekšstatus par 

apkārtējo pasauli – arī attieksmi pret ēdienu, 

pārtikas produktiem, ko viņš patērē uzturā, kā arī to, kā pārtikas izvēle 

ietekmē ne tikai mūs pašus, bet arī apkārtējo vidi. Šajā mācību gadā 

centāmies nodrošināt bērniem piemērotas aktivitātes un rotaļnodarbības 

par pārtikas tēmu, sniedzot zināšanas un attīstot prasmes, kuras ļauj 

bērniem un vecākiem veiksmīgi izvēlēties labākos produktus veselības un 

apkārtējās vides saudzēšanai, kā arī motivēt vairāk savā ēdienkartē uzmanību pievērst vietēji audzētu 

dārzeņu un augļu patēriņam. 

IZSTĀDE “AUDZIS LATVIJĀ” 

     Lielu uzmanību grupiņās pievērsām 

bioloģiskajai daudzveidībai, iepazīstinot 

bērnus ar dažādām Latvijā audzējamām 

dārzeņu, augļu sugām. Sadarbībā ar 

vecākiem tapa izstāde „Audzis Latvijā”, kas 

pildīja ne tikai mācību līdzekļa lomu, bet 

bija arī dabiska, koša, aromātiska  

dekorācija.  

 

„LATVIJAI DZIMŠANAS DIENA 

Latvijas dzimšanas diena vienmēr ir 

notikums! Šie Valsts svētki vieno mūs un rada 

kopības, piederības sajūtu. Taču, ko lai liek svētku 

galdā? Nu, protams, ka svētku kūku! Katra grupa 

pagatavoja un dāvināja vienu svētku kūku.  

Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija!  

Veselīga uztura 

 pamatprincipi 
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EKSKURSIJAS, PĀRGĀJIENI 

Bērni zina, ka pārtiku var izaudzēt dārzā un to var nopirkt veikalā. Bet, vai tuvākajā 

apkārtnē un mežā arī var būt kas ēdams? Visi taču esam 

dzirdējuši teicienu „Daba baro un  dziedē”. Jādodas tik uz mežu!  

Ko tik tur nevar ieraudzīt, atrast un sasmaržot!  

 Kā Jums šķiet, vai priežu čiekuri ir ēdami? Izrādās, ka 

jā! Kopā ar sīrupu tie ir ļoti labs līdzeklis gripas periodā-                      

pret vīrusu infekcijām un saaukstēšanos.  

 

Un, kā ar sēnēm, kuras atrodam mežā? Kā var zināt,           

vai tās likt groziņā, vai iet tām garām? Bērni zina un 

var nosaukt zināmākās ēdamās sēnes: gailenes, 

baravikas, bekas un, protams, indīgo sēni – mušmiri. 

Taču, ko darīt, ja nezini, kas tā par sēni? Bērni saka- 

„paskatīsimies enciklopēdijā, atradīsim internetā- un 

tad zināsim!” 

 

Nevar taču ēst tikai dārzeņus un sēnes! 

Gribas arī saldumus! Tāpēc bērni 

devās ekskursijā uz „Karameļu 

darbnīcu”, kur karameles gan 

gatavoja, gan garšoja. 

 

 

Kā Jūs domājat, ko 

ēd zirgi? Lai to 

noskaidrotu, bērni devās 

ekskursijā uz Olaines novadā 

esošo saimniecību „Maijrozes”. 

Izrādās, ka burkāni garšo ne 

tikai bērniem, bet arī trušiem, 

zirgiem un ponijiem. 

Kas tā par  sēni?  Vai tās 

sēnes ir 

ēdamas?  

Kā var zināt, ka 

tās ir ēdamas 

vai indīgas? 

Starp citu, „Karameļu darbnīcā 

var nopirkt „Priežu čiekuriņu 

sīrupa karameles ar kadiķogām” 

 
Ekskursija uz Techlab 

Password, kur aizraujoši 

eksperimenti, izmantojot 

pārtikas produktus(miltus, 

pārtikas krāsvielas, sāli).  
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ŪDENS- MŪSU ZEMES LIELĀKĀ BAGĀTĪBA   

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots un bez ūdens uz mūsu 

planētas nevarētu dzīvot neviena dzīva radība. Ūdens sastāda 

70 % no cilvēka ķermeņa, tikpat liels daudzums ūdens sedz mūsu planētu. Mēs varam lepoties, ka Latvija 

ir bagāta ar ūdens resursiem – mums ir upes, ezeri un pašiem sava jūra. Tomēr cilvēki bieži aizmirst 

parūpēties par šo dabas resursu. Ekoskolas popularizē ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu skolā, 

pēta apkārtnes upes, ezerus strautus, veicina tīra, nepiesārņota ūdens kā vērtības apzināšanos, tā 

nozīmi dabā un cilvēku ikdienā.  

Olaines 2.vidusskolas 

skolēni mūsu bērniem 

parādīja teatralizētu 

uzvedumu „Kur pazudis 

tīrais ūdens?”. Izrādes 

galvenā doma - dabā 

ūdens ir piesārņots, un nu tiek meklēti vainīgie, kas 

to izdarīja. Noslēgumā skolēni deva padomus, ko mēs 

ikkatrs varam darīt, lai tā nenotiktu.  

4.OKTOBRIS – DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS DIENA 

 

  Mēs jau otro gadu starptautiskajā dzīvnieku 

aizsardzības dienā palīdzam patversmē 

esošajiem dzīvniekiem. Šoreiz palīdzējām 

DzAb „Ķepu-ķepā” biedrības aprūpē 

esošajiem dzīvniekiem, ziedojot dažādas 

lietas, kas mums vairs nav vajadzīgas. Šeit jāsaka liels paldies 

gan bērnu vecākiem, gan iestādes darbiniekiem.  

Tā ir lieliska sajūta, ka esi 

palīdzējis kādam, kurš ir pieredzējis 

nodevīgu un nepieņemami sliktu attieksmi no 

saviem saimniekiem. Pateicoties 

ziedojumiem, dzīvnieki turpina dzīvot un 

pacietīgi gaida savus jaunos saimniekus.  

Ja Tu vēlies palīdzēt patversmē esošajiem dzīvniekiem biežāk, atceries- Tu 

vari tiem veltīt savu laiku, nesteidzīgi pastaigājoties ar suni vai paglaudot 

kaķi, vari pielikt savu roku patversmes ikdienas darbos, rūpējoties par 

dzīvniekiem.   

Fotoizstāde „Mans 4-kājainais draugs” 
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TEMATISKAIS PASĀKUMS „NO GRAUDIŅA LĪDZ MAIZĪTEI” 

Maize ir viens no pamata pārtikas produktiem, 

bez kura nevaram iedomāties ikdienas uzturu. 

Mūsu senči pret maizi ir izturējušies ar lielu 

bijību un cieņu, jo tās tapšanā tika ieguldīts ļoti 

liels darbs. Taču, vai mēs zinām, cik ilgs laiks 

paiet no mīklas iejaukšanas līdz izceptai maizei un 

kā kukulītis nonāk uz mūsu galda? Un, kā atšķirt 

graudu šķirni- vai tie ir rudzi, vai kvieši, vai mieži? Cik pūļu jāpieliek, lai no 

graudiem iegūtu miltus? Kā iejaukt mīklu, sajaucot sastāvdaļas un mērot 

daudzumus – šķipsniņu sāls, sauju miltu, ēdamkaroti cukura? Kas liek mīklai 

rūgt? Un, kā smaržo svaigi cepta maize? Radoši un interesanti izzinot šos 

jautājumus, bērni varēja arī izgaršot dažādus maizes veidus, uz maizītes 

uzliekot medu, brūkleņu vai aveņu ievārījumu. Tikai zinot, 

cik daudz darba ir ieguldīts maizes tapšanā, Tu patiesi 

novērtē to un „maizīti ārā nemet”. 

 

 PASAULES PĀRTIKAS DIENA „VESELĪGS UZTURS”  

Kopš 1981.gada 16.oktobrī tiek svinēta Pasaules pārtikas diena. 

Ekoskolas aicina bērnus, viņu vecākus saprast savu ikdienas 

patēriņa izvēļu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu kopumā ne tikai Pasaules 

pārtikas dienā, bet visa mācību gada garumā. Mēs aicinājām izvēlēties 

sezonālu pārtiku, vairāk gatavot pašiem – gatavojot veselīgus salātus un 

vitamīniem bagātas augļu sulas. Taču vislielāko uzmanību pievērsām pārtikas izmešanai 

atkritumos, jo Latvijā ik gadu atkritumos nonāk  aptuveni trešdaļa saražotās 

 pārtikas un tā ir nopietna vides problēma, kuras risināšanā  

būtu jāiesaistās ikvienam.  

Tāpēc daudz tika runāts par pārtiku, tās audzēšanu, lietošanu.  

Vecākus aicinājām iepirkties pārdomāti un dažādus 

produktus izmantot efektīvi, lai atkritumos nonāktu 

pēc iespējas mazāk pārtikas. Pirmsskolā- kā viens 

no paņēmieniem ir bērnu pašapkalpošanās 

ēdienreizēs- uzliec tik ēdiena, cik apēdīsi!   

ticējums
• Maizi mīcot vajag dusmoties, tad maize labi rūgst.

ticējums
• Ja maizīte nokrīt zemē, tad uzceļot tā jānobučo, lai Dieviņš nedusmotos.

ticējums
• Maizi nedrīkst sviest zemē, pat ne garoziņas, bet, ja maizes druskas no galda slauka zemē, tad Dievs apskaišas un maizes vairs nedod.

ticējums
• Ja sapnī ēd maizi, tad būs bagāts.

Mēs izmetam pārtiku, bet tajā pašā 

laikā teju miljards cilvēku nav 

pietiekami paēduši.    
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Kā samazināt pārtikas atkritumus? 

 

  

 

  

RĪCĪBAS DIENAS – „Par nākotni bez klimata krīzes”  

Lai gan esam mazi un tēma izklausās gana sarežģīta, nolēmām sākt ar maziem 

darbiņiem. Grupās tika runāts par to, kas videi nodara vislielāko kaitējumu un ko 

mēs varam darīt? Gan Latvijā, gan pasaulē  ļoti lielu ietekmi uz klimatu rada tikai 

trīs mūsu dzīves jomas: enerģija, transports un pārtikas ražošana. 

 Veicām anketēšanu par pārtikas izvēli, iepirkšanās paradumiem. Vecākiem ir svarīga produkta kvalitāte, 

cena un tas, ka ražots Latvijā.  Intervējot vecākus, Mazā 

Ekopadome noskaidroja, ka arī mājās reizēm gadās izmest 

ārā produktus, jo sabojājušies vai tiem 

beidzies derīguma termiņš. Izrādās, 

tieši pārtikas ražošana rada ap ceturto 

daļu no ietekmes uz vidi. Grupās tika 

pārrunāts, ko bērni varētu darīt, lai pēc 

iespējas samazinātu pārtikas izmešanu 

atkritumos. Mazā Ekopadome svēra, 

mērīja un salīdzināja ēdiena pārpalikumus grupās. Ēdiena pārpalikuma daudzumu ietekmē tas, vai ēdiens 

garšo, kā arī  bērnu vecums. Lielākie bērni jau saprot, ka ēdienu nevajag mest ārā un ka ir svarīgi labi 

paēst! Tukši šķīvji - tā ir cieņa pret tiem, kas ēdienu ir gatavojuši, un ēdiens ir garšīgs! 

ĒDIENKARTES IZVĒRTĒJUMS 

Lai samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu, nolēmām 

veikt pētījumu „Kas bērniem garšo un kas negaršo?” 

Bērnus ļoti aizrāva šis pētījums, dažās grupās pētīja vēl 

un vēl. Visas pētījumu lapas tika apvienotas  lielā izstādē, kur bērni, garām 

ejot, ilgi vēl runāja par to, ko viņi pētījuši, kas viņiem garšo un kas ne tik ļoti. 

Izstāde šķita interesanta arī mūsu pavārēm! 

 
makaroni ar malto gaļu

kartupeļu biezputra ar gulašu
griķi ar maltās gaļas mērci

kartupeļi ar vistas strogonovu
plovs

sakņu sautējums
kartupeļu biezputra, cepta zivs

slinkie kāpostu tīteņi
griķi, kotlete, mērce

Kā man garšo otrais ēdiens? 

Ļauj likt ēdienu 

pašam            

(arī  bērnam) 

Plāno 

iepirkšanos 

Pagatavo ko 

jaunu no 

pārpalikumiem 

Gatavot tik, cik 

apēdīsiet 

Uzglabā pārtiku 

pareizi 

Izzini uzglabāšanas 

iespējas- sasaldēt, 

kaltēt u.tml. 

Neapēsto izbaro 

mājlopiem 

Veido kompostu Izmanto mazo 

iepirkšanās groziņu 

nevis lielos ratus 

cena 
22%

iepakojums
4%

ražots Latvijā
11%

produkta 
zīmola 

atpazīstamīb
a

3%

reklāma 
1%

garša 
24%

citu 
ieteikumi 

2%

kvalitāte 
33%

Izvēloties produktu, ir svarīgi...
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PROJEKTS “CIK CUKURS?” + IZSTĀDE „CIK CUKURS?” 

Neatņemama ikdienas ēdiena sastāvdaļa ir sāls, garšvielas un cukurs. Taču 

šoreiz vairāk par cukuru! Ikdienas produktos ir daudz vairāk cukura, nekā mēs 

apzināmies, un nebūt nav jāēd saldumi. Bieži vien hiperaktivitāte, grūtības vakarā 

iemigt, liekais svars un citas veselības problēmas- ir kā sekas pārmērīgam cukura 

daudzumam mūsu ēdienkartē. Taču, tas nebūt nenozīmē, ka cukurs no ēdienkartes 

jāsvītro. Noteiktos daudzumos tas pat ir nepieciešams- gan enerģijai, gan smadzenēm un citiem 

orgāniem. Tātad- Kādam tad īsti ir jābūt cukura daudzumam vienā dienā?  

 

 

Pirmsskolas vecuma bērns dienā drīkstētu apēst vien 3 tējkarotes 

cukura, ieskaitot to, kas pievienots tējai vai putrai. 

  Skolniekam - ne vairāk par 5 tējkarotēm cukura dienā. 

 Lai pievērstu gan bērnu un viņu vecāku uzmanību šai problēmai, 

organizējām projektu nedēļu „Cik cukurs?”, 

kā arī noslēgumā izstādi, kurā varējām 

apskatīt un analizēt, cik tad īsti ir cukura 

daudzums sulās, šokolādēs, kellogs pārslās, 

jogurtos, konfektēs un citos produktos. 

Izstāde bija ne tikai krāsaina,  interesanta, bet arī pamācoša.  

Kādi veselīgie našķi būtu alternatīva neveselīgajiem saldumiem? 

Tie ir dažādi svaigi dārzeņi un augļi, piemēram, burkāni un āboli, 

piena produkti bez piedevām, piemēram, nesaldināta jogurta glāze 

vai siera šķēle, var apēst arī sauju riekstu.  

Vai cukuru var aizstāt?   Jā!  Cukura aizstājēji: 

  
 

 
 

 

 

PROJEKTS “ĀRSTNIECĪBAS AUGI. TĒJAS” 

Ziemas periodā labs līdzeklis imunitātes paaugstināšanai, kā arī saslimšanu 

simptomu novēršanai ir zāļu tējas. Vasarā  11.grupas bērni kopā ar pedagogiem 

ievāca zāļu tējas, lai aukstajā laikā varētu stiprināt imunitāti ar tēju palīdzību.  

    Pasaules Veselības organizācijas (PVO) jaunākie ieteikumi paredz, ka dienā 

veselīgi būtu uzņem tikai 25 gramus jeb 6 tējkarotes pievienota cukura. 

medus brūnais cukurs 

agaves sīrups 

stēvija 

saldinātāji 
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BĒRNUDĀRZA DZIMŠANAS DIENA -19.maijs  

Bēnudārzam dzimšanas diena, tāpēc svētki smaržoja visā bērnudārzā un 

darbošanās bija katrā grupā. Šogad bija gatavošanas svētki- visi čakli cepa 

veselīgos našķus: cepumus, keksus, kūciņas. Dzimšanas diena taču vienu reizi 

gadā, un palutināt mazliet sevi drīkst...                

RADOŠO DARBU KONKURSS BĒRNUDĀRZIEM: UZLIEC PAUZI PLASTMASAI! 

 Zinātnieki un vides draugi ceļ trauksmi, ka ik dienu 

saražojam ļoti daudz plastmasas atkritumu, kas 

nonāk apkārtējā vidē.  Plastmasa- tā mūsu ikdienā ir 

ik uz soļa - produktu iepakojumos, rotaļlietās, 

krāšņās ballītēs.  Pēc lietošanas tā vairs nav 

vajadzīga un nonāk atkritumu poligonos. Daļa nonāk 

vienkārši dabā. Plastmasa sadalās ļoti lēnām- pavisam 

niecīgos gabaliņos, ko cilvēka acs nespēj ieraudzīt. Toties šie mikroplastmasas 

gabaliņi tiek upēs, jūrās, augsnē -tos apēd zivis, cita dzīvā radība, netieši- arī cilvēki. Lai veicinātu 

izpratni par plastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēkiem, mūsu bērnudārza „Ezīšu”grupa piedalījās 

radošo darbu konkursā „Uzliec pauzi plastmasai!”. 

LIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSS – 

Turpinām vākt un nodot lietotās baterijas - 76 kg  

KĀ LAI PATS IZAUDZĒJU? 

Rudenī savāktās sēklas tiek godam sētas, 

stādītas, koptas un pārstādītas. Stādus 

izmantojām laukumiņu 

apzaļumošanai, 

kā arī dārzeņu 

audzēšanai. Ieguldītā darba rezultāts 

priecēja gan vasarā, gan vēl rudenī.              

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

Priecē, ka arvien vairāk cilvēku sāk rūpēties par savu un savu bērnu labsajūtu, 

izvēloties uzturā lietot sezonālos dārzeņus, Latvijā audzētus un ekoloģiski tīrus 

produktus. Vēl lielāks prieks par tiem, kuri ēdienu gatavo kopā ar bērniem.  Tas ir  

aizraujošs veids, kā iemācīt bērniem izmērus, tilpumus, īpašības un iepazīstināt 

viņus ar dažādām vielām un aromātiem. Ēstgatavošana  attīsta arī bērna domāšanu 

un bērnam veidojas savs viedoklis. Tikai darot darbu, bērnos var veidoties cieņa 

pret darba darītāju un darba rezultātu! 

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


