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kustība, kura aizsākās Eiropā pirms 20 

gadiem. Pašlaik programmā piedalās 

vairāk nekā 40 000 skolas visā pasaulē, 

Latvijā tās ir 168 izglītības iestādes. 
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ENERĢIJA 



Eko? Eko!  
Dzīvosim zaļi?! 

 
Mūsu apkārtnes novērtējums 

skolēnu acīm. 
 

(aptaujā piedalījās un novērojumus veica GMVV  
1.- 5.klases 64 skolēni) 



Kas ir enerģija? 

• Tas ir spēks, muskuļi 
• Ir neredzama. Tā ir mūsu ķermenī un palīdz mums 

kustēties un kaut ko darīt 
• Kad tev ir daudz spēka, tas pārvēršas enerģijā 
• Dzēriens 
• Debesu enerģija 
• Baterija un spēks 
• Tas, kas dod cilvēkam spēku 
• Tas, kas palīdz kustēties un sportot 
• Aktivitāte 
• Saldējums 
• Tas, kas dod elektrību 

 
Enerģija ir fiziskas sistēmas spēja paveikt darbu. http://lv.wikipedia.org/wiki/Enerģija 



Kādus enerģijas veidus tu zini? 

Es zinu, ka ir : 

saules enerģija, kustību enerģija, ūdens un vēja 
enerģija, cilvēku enerģija, pārtika, dzēriens, 
miegs, pastaiga, stipra un ātra enerģija ... 

 
 

Saules enerģija , Vēja enerģija,  Ūdens enerģija, Hidroelektroenerģija, Viļņu enerģija, Plūdmaiņu 
enerģija, Paisuma un bēguma enerģija, Ģeotermālā enerģija,  Biomasas enerģija, 3 Augu 
enerģija, Kodolenerģija,  Gaismas enerģija, Enerģija un spēks, Enerģija un darbs, Kustības 

enerģija,  Potenciālā enerģija. ) http://lv.wikipedia.org/wiki/Enerģija 

 



Kas ir atkritumi? 
 • Atkritumi ir sliktas lietas 

• Atkritumi ir izlietotas un nevajadzīgas lietas 
• Atkritumi ir pārpalikumi 
• Piesārņojums, kas dabā nepazūd un sadalās ļoti ilgā laikā 
• Atkritumi ir netīrumi, kas ir netīri, smirdīgi, ķīmiski 
• Arī ēdiens, kas nomests zemē, pārvēršas par atkritumiem 
• Tas, kas mētājas uz zemes 
• To, ko savāc  atkritumu vācēji 
• Ko neizmet miskastē, bet zemē 
• Grāmatas un pildspalva 
• Tas, kas iznīcina dabu 
• Izmētāti, bīstami objekti 

 

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests 
atbrīvoties. Parasti atkritumus veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Atkritumi 



Kādus atkritumus tu zini? 

Es zinu, ka ir : 

   papīri; serdes; mizas; ēdienu pārpalikumi; visādas 
pakas; kastes; stikla pudeles; plastmasas pudeles; 
alus bundžas; cigarešu gali un paciņas; maisiņi; 
visādas drazas; dzelži un drātis; elektroierīces; 
mājsaimniecības preces - gultas, soma, skapji; 
saplēsts, nevajadzīgs apģērbs. 

 

Atkritumus sīkāk iedala divās kategorijās: bīstamie atkritumi un sadzīves 
atkritumi. http://lv.wikipedia.org/wiki/Atkritumi 



Kad un kur izmanto ūdeni? 
 • lai padzertos 

• lai nomazgātos 
• lai dzīvotu zivis 
• lai peldētos 
• lai aplietos 
• lai gatavotu mantas, ar ko spēlēties 
• lai pagatavotu ēst 
• lai kurinātu māju 
• lai aplaistītu dārzu, puķes 
• lai nodzēstu ugunsgrēku 
• lai nomazgātu traukus un mazgātu drēbes 
• dažādu vielu izveidei un ražošanai (līmei) 
• makšķerēšanai 
• kanalizācijai un tualetei 

 



Vai ūdens ir tīrs un  
no kurienes tas nāk? 

 

 

 

To ņem no pazemes, no upes, ezera, strauta, avota, 
jūras, akas, no ledus, dzīvokļu mājās no krāna ... 

 

 

Ūdens ir plaši sastopams caurspīdīgs šķidrums, kuram nav ne garšas, ne smaržas. 
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ūdens 
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Kāda veida transportu tu izmanto ikdienā? 
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Kas ir veselīgs dzīvesveids? 

• Veselīgs ēdiens 
• Pareizs uzturs 
• Dārzeņi – burkāni, salāti 
• Augļi – citroni, banāni, dzērvenes 
• Putras un kefīrs, piens 
• Kad pareizi ēd un sporto 
• Sports - skriešana, slēpošana, futbols, hokejs, teniss 
• Braukšana ar velosipēdu 
• Uzturēšanās svaigā gaisā 
• Tas ir, kad cilvēks ir laimīgs un vesels 
• Tīrs ūdens 
• Kad neviens nepiesārņo apkārtējo vidi 

 



Kas jādara, lai tu būtu vesels? 

• Nav jāēd ar ķīmiskām vielām apstrādāti produkti 

• Jāsporto  

• Pareizi, veselīgi jāēd 

• Mazāk jāēd kaitīgi produkti un jāsaudzē vide 

• Jādzer daudz ūdens 

• Jāēd augļus, dārzeņus, ogas 

• Jāstaigā ārā 

• Jālieto vitamīnus 

• Jāsaģērbjas atbilstoši laikapstākļiem. 

 



Vai mūsu vidē un apkārtnē daudz 
koku un zaļumu? 

 

• Jā 

• Nē, jo cilvēki paši tos iznīcina 
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Vai mūsu vidē un apkārtnē  
ir ūdens? 
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Mums tuvumā ir Krievupīte un apkārt vairāki 
ezeri. Žēl, ka daži ir piemētāti un netīri. 

 

 



Vai mūsu vidi un apkārtni  
vēlētos uzlabot? 

• Jā, jo mēs paši piesārņojam 
to ar mašīnām 

• Jā, jo ir netīrumi 

• Jā, man nepatīk bardaks 

 

 

• Nē, man viss patīk 

• Nē, man viss apmierina 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

JĀ    NĒ



Kādus uzlabojumus 

 vidē un apkārtnē vēlētos? 
• savāktu atkritumus 

• nemetīšu zemē atkritumus 

• skatītos, lai cilvēki nemētātu atkritumus 

• katrās brīvdienās vāktu atkritumus pie ezera 

• iztīrītu upes 

• stādītu vēl vairāk kokus 

• aizliegtu cirst kokus 

• neļautu zāģēt kokus un piemētāt atkritumus 

• nebrauktu ar mašīnu, lai būtu tīrs gaiss 

• mazāk brauktu ar mašīnu 

 

 

 




