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Talsu Valsts ģimnāzijas ekopadome 

 

Ekopadomes vadītājas: Evelīna Merdane (12.b) un Dana Vecmane (12.b) 

Vicevadītāja: Diāna Miķelsone (12.b) 

Protokolētāja: Annija Admidiņa (11.a) 

Ekopadomes dalībnieki:  

Laila Pūkaine (12.a) 

Alberts Vecmanis (12.a) 

Arita Silinga (12.b) 

Elīna Ozola(10.) 

 Helēna Vāne (10.) 

 Dagne Zariņa (10.) 

Ilze Ventiņa, ķīmijas skolotāja 

Baiba Burkhardte, vācu valodas skolotāja 

Ilze Kļaviņa, metodiķe 

Aiva Demitere, vecāku padomes priekšsēdētāja 

Gundars Sebris, direktors  

 

 

Ekopadomes tikšanās laiki: mēneša pirmajā un / vai trešajā piektdienā plkst. 14.50 semināru 

klasē, kā arī pēc vajadzības. Informācija ģimnāzijas mājas lapas sadaļā „Skolēniem – Ekoskola”, kā 

arī „e-klases” pastā. 

 

E-pasts saziņai ar ekopadomi: tvg.ekoskola@gmail.com    
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Talsu Valsts ģimnāzijas vides novērtējums 

 

ATKRITUMI. Ģimnāzija saražo 10,73 m3 (vidēji) mēnesī. Atkritumu daudzums, salīdzinot ar 

iepriekšējo m.g., nav samazinājies. Pie tam iepriekšējā m.g. tika sadedzināti skolas atkritumu konteineri, 

kas bija paredzēti dalītiem atkritumiem. Pakalpojumu sniedzējs nav piešķirs jaunus, arī skola tādus vēl nav 

iegādājusies, tādēļ šī m.g. sākumā atkritumi netiek šķiroti un kopā tiek mesti papīrs, kartons un stikls ar 

pērējiem sausajiem sadzīves atkritumiem. Tādēļ skolā darbinieki ļoti izvērtē, kuru no ārā metamām lietām 

var izmantot citur un atkārtoti. Īpaši pēc iepriekšējā mācību gadā veiktās Makulatūras vākšanas akcijas 

(piem., vairākās klasēs ir palikušas papīra kastes, kurās krājās izmantotie papīri un kuri tiks nodoti 

otrreizējai pārstrādei). Pavasarī un vasarā ģimnāzijas 3. stāva renovācijas laikā skolotāji pārskatīja 

materiālus (grāmatas, mapes), tā rezultātā arī veidojās makulatūras uzkrājums, kas jau daļēji septembrī 

tika nodots otrreizējai pārstrādei (~2,3 tonnas). Arī šobrīd notiek makulatūras uzkrāšana, tam ir atrasta 

īpaša vieta skolā. Skolā ir pietiekošā daudzumā atkritumu urnu, arī ārpusē. Skolas teritorija ir plaša, caur to 

iet arī citi pilsētas iedzīvotāji, tāpēc reizēm atkritumus var atrast visur, īpaši publiski pieejamā sporta 

laukumā. Tā kā ģimnāzijas 3. stāvā tagad atrodas Talsu sākumskola, kas ļoti aktīvi izmanto sporta 

laukumus, tad arī atkritumi tur tiek biežāk savākti. Skolēni palīdz savākt atkritumus ikgadējās pavasara 

talkās, kurās savāktās lapas kompostē.  

Pēdējos gados skola savstarpējai informācijas apmaiņai arvien biežāk izmanto e-pastu, ir ieviesta arī 

e-klase, kas palīdz ietaupīt papīra resursus. Piezīmēm un dažādiem mazajiem darbiņiem klasēs tiek 

izmantota papīra otra puse. Pērkot preces, viens no galvenajiem kritērijiem ir preces cena, izvērtējot 

skolas finanšu iespējas.  

 

ENERĢIJA. Kabinetu apgaismojums rada lielāko elektroenerģijas patēriņu skolā. Patēriņi 5 626 kWh 

vidēji mēnesī skolas laikā (decembrī pat līdz ~ 8 000 kWh mēnesī). Skolā tiek lietotas dienas gaismas 

spuldzes (18 W), bet ir dažas telpas, kurās vēl tiek izmantotas parastās kvēlspuldzes (65 W). Pārāk liels 

apgaismojums nav nevienā telpā, bet ir atsevišķi mācību kabineti, kuros tas varētu būt nepietiekams. 

Tuvākajos gados plānota visu ģimnāzijas telpu renovācija, tad arī paredzēts mainīt apgaismojumu. 

Elektrības taupīšanai galvenokārt līdzi seko skolas darbinieki (saimniece, dienas apkopēja, pedagogi u.c.), 

kas izslēdz apgaismojumu lielajās telpās – gaiteņos, ēdamzālē, tualetēs. Remontējot skolas tualetes, veco 

roku žāvētāju vietā, kas bija jādarbina ilgi, lai sasniegtu rezultātu, ir uzstādīti jauni, kas mitrumu no rokām 

nopūš pāris sekunžu laikā. 

Skolu ar siltumu nodrošina pilsētas katlumāja. Temperatūra ir regulējama ēkai kopumā, to var veikt 

pakalpojuma sniedzējs. Ja iepriekšējos gados lielākais siltuma zudums bija saistīts ar skolas ieejām, kurās 

nebija labas ārdurvis, tad pēc daļējas skolas renovācijas visas ārdurvis ir nomainītas un siltuma zudums 

šajās vietās samazināts līdz minimumam. Skolas telpām ir plastmasas logi, līdz ar to ir nepieciešams ievērot 

vēdināšanas režīmu, skolā gaiss ir sauss. Skolas telpās vienu reizi dienā tiek veikta mitrā uzkopšana, pēc 

vajadzības dienas dežurants veic papildus uzkopšanu koplietošanas telpās (trepēs, tualetēs u.c.). Vēl būtu 

nepieciešams veikt ģimnāzijas iekšējās apkures sistēmas sakārtošanu - radiatoru tīrīšanu, izveidot t0 

regulēšanas iespējas katrā telpā-, jo šobrīd ir telpas, kurās siltuma ir par daudz un telpa tiek vēdināta 

patstāvīgi, un ir telpas, kuras ir nepietiekams siltums. 

 

TRANSPORTS. Skolā skolēni, pedagogi ierodas ļoti dažādi – kājām, ar sabiedrisko transportu, ar 

velosipēdu, dažiem motorolleriem, personīgo auto. Pie skolas ir izveidota droša velosipēdu novietne. 

Skolēnu autobusi ir jauni. Iespēja – pilsētas skolēniem, pedagogiem nākt uz skolu ar kājām. Ir prakse, ka arī 
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vienā mašīnā tiek vesti vairāki skolēni. Skolai ir vieglā automašīna, kas ir labā tehniskā stāvoklī. Lai skolēnu, 

skolotāju un skolas darbinieku nokļūšanas skolā būtu droša, skolas priekšējā pagalmā ir aizliegts iebraukt 

transporta līdzekļiem. Pie sabiedriskā transporta pieturas šogad ir izveidota gājēju pāreja, lai skolēni varētu 

droši nokļūt skolā. Lai uzlabotu drošību, pie skolas būtu nepieciešams „guļošais policists”. Salīdzinot ar 

iepriekšējo m.g., automašīnu plūsma skolas teritorijā ir palielinājusies, jo Talsu sākumskolas bērnus daudzi 

vecāki ved ar mašīnām. No rītiem stāvlaukumā veidojas pat sastrēgumi, par to novēršanu šobrīd notiek 

sarunas. Savukārt velosipēds siltajos mēnešos ir ļoti populārs skolēnu vidū, par to liecināja tas, ka pavasarī 

un arī septembrī bija reizes, kad riteņu novietnē nevarēja atrasts brīvas vietas. Būtu jāpaplašina riteņu 

novietnes. 

 

ŪDENS. Salīdzinot ar iepriekšējo m.g., ir novērsti pilošie krāni, jo daļējās renovācijas laikā tika mainīti 

visi ūdens vadi, remontētas tualetes. Tualetēs ir jauni ūdens rezervuāri, kas tagad pieļauj ūdens dozēšanu. 

Lielākais ūdens tērētājs, protams, joprojām ir skolas ēdnīca, tualetes. Vidēji mēnesī skolas iztērē 25m³ 

karstā ūdens un 77m³ aukstā ūdens, bet šie rādījumi ir ļoti aptuveni, jo skolas virtuve patērē vairāk nekā 

iepriekšējā m.g., jo jāpabaro vairāk skolēnu (ģimnāzija + sākumskola). Bet, iekārtojot virtuvi, ir uzstādītas 

profesionālas trauku mazgājamās mašīnas, trauki vairs netiek mazgāti zem tekoša ūdens. Arī Talsu 

sākumskolas un ģimnāzijas ūdens rādītāji ir kopēji, tādēļ šobrīd nebija iespējams noteikt precīzi, cik patērē 

katra skola. Skolas apstādījumi netiek laistīti ar krāna ūdeni.  

 

VESELĪGS DZĪVESVEIDS. Ēdināšanas pakalpojumus šajā m.g. nodrošina cita firma, produktu iegāde 

un atlikumu pārstrāde ir viņu ziņā. Skolā darbojas ēdnīca, kafejnīca. Ēdienu izvēle ēdnīcā atbilst 

noteikumiem (pēc māsiņas teiktā), tā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pakalpojuma saņēmējus – skolēnus, 

pedagogus – apmierina vairāk, jo ir lielāka ēdienu (t.sk., salātu) izvēle, porcijas ir lielākas un ēdienu var arī 

vizuāli novērtēt, porciju cenas gan ir nedaudz augstākas. Savukārt kafejnīcas piedāvājums ir mazāks, to 

apmeklē mazāk ģimnāzistu nekā iepriekš, vairāk kafejnīcu apmeklē sākumskolas skolēni. Skola arī šogad ir 

iesaistījusies projektā „Skolas auglis”, t.i., 7.-9. kl. saņem bioloģiskā saimniecībā audzētus ābolus.  

Skolai ir sava sporta zāle ar labu inventāru. Pie skolas ir stadions, tam joprojām nepieciešama 

rekonstrukcija. Sporto skolēni gan sporta stundās, gan pēc stundām, iesaistoties fizisko aktivitāšu 

nodarbībās – vieglatlētikā, atlētiskajā vingrošanā. Skolēniem, pedagogiem ir pieejama trenažieru zāle. 

Skolā 1x semestrī tiek organizēta sporta diena. Tiek organizētas sacensības dažādos sporta veidos. 

Atsaucību guva iepriekšējā m.g. organizētās sporta aktivitātes (piem., vienota dalība NORDA Rīga 

maratonā, sporta un prāta spēles „Muskulītis”), tās tiks organizētas arī šajā m.g. 

Skolas mikroklimats tiek vērtēts pozitīvi, skolēnu skaits nav liels, tas palīdz savlaicīgi saskatīt 

draudus. Skolā strādā arī atbalsta personāls – sociālais pedagogs, medmāsiņa. Pedagogiem šķiet, ka būtu 

nepieciešams arī psihologs. Vecāku un skolēnu viedoklis nav noskaidrots. Iespēju robežās skolēniem ir 

iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem – viesiem. 

 

SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE. Skolas ēka atrodas nostatus no braucamā ceļa, ēku ieskauj parks. To 

būtu iespējams pilnveidot, ierīkojot atpūtas vietas, arī „zaļās klases” ārpusstundu nodarbībām. Par to īpaši 

interesējas Talsu sākumskola, kas arī tagad izmanto ģimnāzijas ēkas teritoriju. Skolas teritorija ir sakopta. 

Šobrīd saistībā ar skolēnu ZPD tiek veikts pētījums, kā skolas parka bioloģisko daudzveidību izmantot 

mācību procesā. 

 Ir plānota piebrauktuve pie skolas un iekārtots stāvlaukums. Ir divi gājēju celiņi pilsētas centra 

virzienā, kuriem gan ir ļoti sliktas kvalitātes segums. Problēma ir apkārtējo māju suņu īpašnieku vēlme 
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izmantot skolas parku kā pastaigu vietu suņiem, īpaši nepatīkami ir tas, ka nereti suņi tiek palaisti bez 

pavadas. Arī par šī jautājuma risināšanu ir sāktas sarunas.  

Skolēni iesaistās skolas teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz talkās sakopt atsevišķus objektus 

pilsētā.  

Skolā ir nepieciešams izveidot vairāk atpūtas vietu skolēniem, šobrīd skolēniem ir iespējams pavadīt 

brīvos brīžus skolas lasītavā, kafejnīcā, gaiteņos, kuros šajā māc. gadā ielika solus un krēslus. Pozitīvi, ka 

hallē novietoti novusa un galda tenisa galdi, pie kuriem skolēni starpbrīžos var atpūsties no mācību darba. 

Skolas telpās ir daudz telpaugu, kas rada mājīgumu. 2. stāva gaitenī ir gleznu galerija – novadnieku un 

skolas absolventu dāvinājumi skolai, pret kuru skolēni izturas ar cieņu.  

 

MĀCĪBU SATURS. Par vides aizsardzību skolēni tieši runā atsevišķos mācību priekšmetos - 

ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, dabas zinībās, citos pastarpināti. Skolēni piedalās pasākumos, kas saistīti ar 

„zaļo domāšanu” un draudzīgu attieksmi pret vidi. Atsevišķus pasākumus skolēni organizē paši, īpaši jāmin 

skolas parlaments, kas ir aktīvs dažādu pasākumu organizators, kā arī palīgs. Dažos pasākumos tika 

iesaistīti skolēni no dažādām novada skolām. Šogad skola iesaistīsies arī Vides izglītības fonda projektā 

„Mācoties no dabas”.  

 

LĪDZDALĪBA. Skolēniem, iesaistoties skolēnu parlamentā, ir iespējams veidot skolas sabiedrisko 

dzīvi, tādējādi pilnveidojot arī savas prasmes un talantus. Skolēnu informēšanā un arī aptaujāšanā arvien 

vairāk tiks izmantota ģimnāzijas mājas lapa, kas iepriekšējā m.g. tika pārveidota. Pašvaldība atbalsta skolu 

un skolēnu Ekoskolas iniciatīvas, piem., visa gada garumā palīdzēja ar informācijas apmaiņu un arī ar 

līdzdalību makulatūras vākšanas konkursā. Šogad būtu nepieciešams izveidot ciešāku sadarbību ar kādu no 

Latvijas ekoskolām. Ekopadome gatavojas būt aktīva arī kustības organizatoru piedāvātajos pasākumos. 

 

Veidojot vides novērtējumu, TVĢ Ekopadome aptaujāja skolēna parlamenta jauniešus (10.-12. kl.), 

sarunājās (intervēja) ar skolas vadību, atsevišķiem pedagogiem, balstījās uz saviem novērojumiem un 

iepriekšējā darbības gada pieredzes. 

Vides novērtējums būs pieejams visiem skolēniem, skolotājiem u.c. interesentiem skolas mājas lapā 

www.tvg.edu.lv sadaļā Skolēniem - Ekoskola 

http://www.tvg.edu.lv/
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Pamattēma un darba plāns  

Mūsu padomes izvēlētā pamattēma ir atkritumi. Tēmu izvēlējāmies, jo, iepriekšējā m.g. labi veiktā 

makulatūras akcija, lika padomāt par šo jomu vairāk. Uzskatām, ka varam organizēt tēmai atbilstošus 

pasākumus un rosināt skolēnus interesēties un domāt par savu attieksmi un ieradumu mainīšanu. Pie tam 

organizēsim pasākumus, kas attieksies uz citām tēmām, īpaši uz iepriekšējā m.g. tēmu – veselīgs 

dzīvesveids, jo daudzveidība varētu būt interesanta. Izmantosim arī tos piedāvājumus, kuri nāks no ārējiem 

sadarbības partneriem. 

Izmaksas, kas saistītas ar aktivitāšu ieviešanu, tiks segtas no skolas budžeta, pie tam plānotajām 

aktivitātēs vairāk uzsvaru liksim uz to, ko paši varam paveikt.  

Pasākumu kvalitāti novērtēsim dažādi – gan sarunās, gan izmantojot skolas mājas lapas aktuālo 

jautājumu, gan aicinot dalībniekus izpildīt novērtēšanas lapiņas, gan aicinot sūtīt izvērtējumu „e-klases” 

pastā.  

Mūsu gada plāns ir sadalīts pa mēnešiem un tajos paredzētajām aktivitātēm. Darba plāns var tikt 

mainīts un precizēts m.g. laikā. 

Gads Mēnesis Paredzētā aktivitāte / tēma Aktivitātes apraksts 

2012 
 

Septembris  
Ekopadomes jaunā sastāva 

veidošana 

Pa „e-klases” pastu tiks izsūtīts aicinājums 
pieteikties dalībai Ekopadomē, organizēsim pirmās 
sanāksmes, pirmās sanāksmes organizēšana, 
tālākās rīcības noteikšana 

Septembris  
Vides novērtējuma 

rakstīšana, gada darba plāna 
izveide 

Sanāksmē apkoposim informāciju, ko ieguvām 
sarunās, novērojumos, izstrādāsim darba plānu 

Septembris 
Ekoskolu apbalvošanas 

pasākums Rīgā LU lielajā aulā 
Izpildīsim mājas darbu – ekoskolu mežs, 
piedalīsimies pasākumā Rīgā 

Septembris 
- oktobris 

Akcija „Brīvie āboli” / 
veselīgs dzīvesveids 

Akcijas laikā skolēni tiks aicināti nest uz skolu 
ābolus un ielikt tos grozos, kuri tiks novietoti visos 
skolas stāvos. Mērķis - augļu popularizēšana. 
Tādējādi ābolus dabūs arī vidusskolēni, kuri nevar 
pretendēt uz „Skolas augli” 

Oktobris  
Nodarbības „Drosme 

draudzēties” / skolas vide 

Sadarbībā ar „Dardedzi” notiks nodarbības par 
savstarpējām attiecībām skolā gan pamatskolas, 
gan vidusskolas klasēm 

Oktobris  
Vizuālās mākslas konkurss 

„PET pudeles pārvērtības” / 
atkritumi 

Rosināsim skolēnus piedalīties konkursā 

Oktobris  

Ekopadomes sanāksme  
(arī turpmāk) 

 
 

Organizēsim arī turpmāk vienu .. divas reizes 
mēnesī, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un 
vienotos par pienākumiem 

Novembris 
- aprīlis 

Gadskārtējais makulatūras 
vākšanas konkurss 

„Palīdzēsim kokiem!” / 
atkritumi 

Rosināsim iesaistīties SIA „AAS „Piejūra”” rīkotajā 
konkursā katru ģimnāzijas klasi 

Novembris Ekoskolu rīcības dienas Organizēsim lielākas un mazākas aktivitātes 



TVģ – ekoskola 2012./2013. 
 

aktivitātes / atkritumi starpbrīžos, arī pilsētā 

Novembris 
Tematiskā klases stunda (7.-
12.) „Ekoskola” / atkritumi 

u.c. 

Ekopadomes locekļi vadīs tematisko mācību stundu 
visām klasēm, informējot (jo skolā vairākās klasēs ir 
jauni skolēni) un atgādinot, kas ir ekoskola, aicinot 
grupās veikt SVID analīzi par dažādām tēmām, 
papildināt vides kodeksu 

Decembris  
„Pret AIDS” sporta diena / 

veselīgs dzīvesveids 

„Pret AIDS” sporta diena ir jau sena TVĢ tradīcija. 
Uz sporta spēlēm tiks aicinātas arī citas Valsts 
ģimnāzijas ar mērķi, lai sabiedrību mudinātu domāt 
par veselīgu dzīvesveidu. 

Decembris  
Pasākums „Šķiro arī Tu?!” / 

atkritumi 

Pasākumā apvienosim informatīvi izglītojošas 
nodarbības skolēniem par atkritumu šķirošanas 
nozīmi un ietekmi uz vidi ar dažādiem praktiskiem 
uzdevumiem (t.sk. izlietoto bateriju vākšanas 
akciju. Aktualizēsim makulatūras vākšanas akciju. 
Pasākumu organizēsim sadarbībā ar SIA „Piejūra” 

2013 

Janvāris  
Slēpošanas izbraucieni uz 
tuvējo slēpošanas vietu / 

veselīgs dzīvesveids 

Skolotāju pavadībā skolēni dosies uz tuvējo 
slēpošanas vietu un pavadīs aktīvi brīvo laiku arī 
ziemā. 

Janvāris Zaļais kinovakars / atkritumi 
Organizēsim interesentiem filmu vakaru un 
diskusiju, iespējams izmantosim filmu „Laika 
jautājums” 

Februāris  
Projektu nedēļa / 

 atkritumi u.c. 

Projektu nedēļas ietvaros ir plānotas vairākas ar 
Ekoskolu saistītas aktivitātes, kas tiks precizētas 
sadarbībā ar projektu nedēļas organizatoriem. 
Idejas smelsimies arī: 
http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/skoleniem/z
ala_punkta-idejas-projektu-nedelai-skola/ . Viens 
no uzdevumiem – gatavoties izstādei: „iepakojuma 
otrā dzīve” 

Februāris 
Jaunrades darbu konkurss 

„Mana māja nākotnē” / 
atkritumi u.c. 

Organizējot atklāto olimpiādi latv. val. 7. klasēm, 
atlase tiek veikta pēc radošajiem darbiem. Ar darba 
tēmu rosināsim novada skolēnus domāt par savas 
rīcības sekām nākotnē. Labākos darbus publicēsi 
ģimnāzijas e-izdevumā „Litrs Burtu” 

Februāris  
Sporta diena / veselīgs 

dzīvesveids 

Skolēniem tiks piedāvāta vēl viena iespēja aktīvi 
pavadīt laiku, rosinot tāda veida aktivitātes plānot 
arī brīvajā laikā un saliedējot klašu komandas 

Februāris / 
marts 

TVģ skolēnu darbu izstāde 
lielveikalā / atkritumi 

Izstāde būs saistīta ar atkritumu šķirošanas tēmu – 
iepakojuma otrā dzīve. Par izstādes norises vietu 
tiks izvēlēts lielveikals. Iemesls šādai izvēlei bija 
arguments par to, ka tieši lielveikals ir viena no 
vietām, kur apgrozās visvairāk cilvēku 
 

Marts  
Pieredzes apmaiņa 

Ekopadomei 

Centīsimies iepazīties un doties ciemos pie kādas 
skolas, kurai jau ir lielāka pieredze ekoskolu 
programmā un kura jau ir saņēmusi zaļo karogu 
(iespējams Kuldīgas 2.vsk. vai Saldus 2.vsk.) 

Aprīlis  
Ģimnāzijas energoaudits / 

enerģija 

Veiksim energoauditu, lai noteiktu situāciju un, 
iespējams, izvēlētos nākamā m.g. tēmu ekoskolas 
programmā 

http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/skoleniem/zala_punkta-idejas-projektu-nedelai-skola/
http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/skoleniem/zala_punkta-idejas-projektu-nedelai-skola/


TVģ – ekoskola 2012./2013. 
 

Aprīlis  
TVģ teritorijas un apkārtnes 
sakopšanas talka / atkritumi 

Skolas talkā jaunieši sakos savas skolas apkārtni 

Maijs 
Konkursa „Palīdzēsim 
kokiem!” noslēgums 

Piedalīsimies konkursa noslēguma pasākumā 
Jaunmoku pilī 

Maijs  
Dalība maratonā / veselīgs 

dzīvesveids 

Maratona mērķis – rosināt sabiedrību aktīvi pavadīt 
brīvo laiku, parādīt, ka arī skriešana var būt 
interesants sporta veids 

Maijs  
Ekopadomes gada 

izvērtējums 

Gada pēdējā pasākumā Ekopadome izvērtēs savas 
veiksmes un neveiksmes saistībā ar Eko kustību 
Talsu Valsts ģimnāzijā 

Visu mācību gadu 
Makulatūras vākšana / 

atkritumi 

Skolēnu parlamenta rīkota akcija makulatūras 
vākšanai, lai rosinātu materiālus nodot atkārtotai 
pārstrādei, nodrošinot saudzīgu attieksmi pret vidi 

Visu mācību gadu 
Atjaunot skolas atkritumu 

šķirošanu / atkritumi 
Rosināsim atjaunot atkritumu šķirošanas iespējas 
pie skolas 

 

TVģ ekopadome 

31.10.2012. 


