
 
 
 

Pārtika 
 

Pozitīvās tendences skatāmas pie tēmas veselīgs dzīvesveidsun projekta anketu apkopojumā. 
 

Veicot anketu analīzi tika izvirzītas galvenās aktualitātes, kuras šī mācību gada laikā būtu jārealizē un jāturpina tās risināt 
arī ilgtermiņā: 

 
 

Prioritātes:1. Jāsamazina pārtikas atkritumu daudzums skolas                    ēdnīcāsun arī mājsaimniecībās; 
2.Jāizveido kontakti ar vietējiem zemniekiem, jāpiesaistaizglītojošajam darbam; 
3. Jāorganizē izglītojošas lekcijas par godīgu tirdzniecību, palmu eļļas lietošanu un  ekomarķējumiem; 
 4. Jāorganizē ēst gatavošanas meistardarbnīcas; 
5.Jāinformē sabiedrība par pārtikas patēriņa ietekmi uz vidi. 

 
 
  

 

 



 

Pārtikas izvērtējums – anketas datu izvērtēšana un analīze: Rugāju novada vidusskolā 

Pirmais solis pārtikas izvērtējuma datu analīzē ir noskaidrot, cik daudzas no izplatītajām anketām ir atgrieztas atpakaļ aizpildītas. 

Skolēnu skaits: 220 

Izplatītās anketas: 120  

Atpakaļ saņemtās anketas: 101 Viena anketa aizpildīta ļoti pavirši ( daudz neatbildētu jautājumu) 

Cik liela daļa (procentos) skolēnu aizpildīja anketu? (Z/X)*100 

Cik liela daļa (procentos) no izdalītajām anketām tika aizpildītas?Cik atsaucīgi bija skolēni? (Z/Y)*100 

Kādi ir anketu sniegto atbilžu rezultāti? 

 

 Atbilžu skaits Atbilžu procentuālais 
sadalījums?  
Anketu skaits/ atbilžu skaits * 
100 

Izvērtējums 
 

  

Ko nozīmē rezultāts? Kas pozitīvs ir saskatāms rezultātā? 

1. Kur jūs ikdienā iegādājaties pārtiku   

a) Pērkam veikalā   

1. Nekad 0 0%   

2. Reti 24 24/101=0.23=23% 23% pārtiku veikalā iegādājas reti Kaut arī turpmāk redzams,ka lielākā 
daļa  audzē paši pārtiku, tomēr 49% 3. Bieži  28 28/101=0.27 27% pārtiku veikalā iegādājas  bieži 



4. Vienmēr 49 49/101=0.48 48% pārtiku veikalā iegādājas  vienmēr pērk pārtiku veikalā. Tie varētu būt 
galas izstrādājumi, graudaugu produkti 
,maize u.c. 

     

     

b) Pērkam tirdziņos   

1. Nekad 46 46/100=0.45 45%  pārtiku tirdziņā nepērk  

2. Reti 48 48/100=0.47 47% pārtiku tirdziņā pērk reti Rezultāts nav pozitīvs ,bet tas 
izskaidrojams ar to,ka lielākā daļa 
pārtiku audzē paši, tāpēc nav aktuāli 
tos iegādāties tirdziņos 

3. Bieži  5 5/101=0.04 4% pārtiku tirdziņā pērk bieži  

4. Vienmēr 1 1/100= 0.009 1% pārtiku tirdziņā pērk vienmēr  

     

     

c) Pērkam tieši no zemnieka/ražotāja   

1. Nekad 54 54/101=0.53 53% no zemnieka nepēr nekad Rezultāts nav pozitīvs ,bet tas 
izskaidrojams ar to,ka lielākā daļa 
pārtiku audzē paši, tāpēc nav aktuāli 
iegādāties no zemniekiem. 

2. Reti 44 44/101=0.43 43% pērk no zemnieka reti 

3. Bieži  5 5/101=0.04 4% pērk no zemnieka  bieži 

4. Vienmēr 1 1/101=0.009 1% pērk no zemnieka vienmēr 

     

     

d) Izaudzējam paši   

1. Nekad 4 4/101=0.03 3% paši neaudzē pārtiku 65% pozitīvs rezultāts, jo esam lauku 
skola un laukos  gandrīz katrai ģimenei 
ir  dārzs,kurā audzē savus produktus. 

2. Reti 10 10/101=0.09 9% paši pārtiku izaudzē  reti 

3. Bieži  22 22/101=0.21 21% paši pārtiku izaudzē bieži 



4. Vienmēr 65 65/101=0.64 64% pārtiku izaudzē vienmēr 

     

     

2. Kādu pārtiku jūs izaudzējat paši?  
Gandrīz visas ģimenēs audzē kartupeļus, burkānus,bietes,gurķus, tomātus, sīpolus, ķiplokus, kāpostus un dažādus garšaugus. 
Minēti ir arī  kabači, paprika, rutki, pupas, zemenes, ķirbji, zirņi. 
14  ģimenes minējušas : gaļu, pienu, olas. 

 
 

  

3. Kā jūs izlemjat, ko iegādāties?   

Iepērkoties, mēs lielu uzmanību pievēršam cenām, cenšoties iztērēt pēc iespējas mazāk naudas.  
  

1 nemaz neatspoguļo manu 
iepirkšanās paradumus 

8 8/94=0.08 8%  nav raksturīgs šis ieradums Pozitīvi,ka 47 % pievērš uzmanību 
cenām, cenšoties iztērēt pēc iespējas 
mazāk naudas. 2 39 39/94=0.38 38% nav izteikts šis ieradums 

3 33 33/94=0.32 32%  daļēji izteikts paradums 

4 pilnībā atspoguļo manus 
iepirkšanās paradumus 

14 14/94=0.13 13% izteikts šis paradums 

  6 ģimenes nav sniegušas 
atbildi 

  

     

Iepērkoties mēs izvēlamies to, ko tajā brīdī kārojas.  
  

1 nemaz neatspoguļo manu 
iepirkšanās paradumus 

5 5/84=0.05 5% nav raksturīgs ieradums Rezultāts izskaidrojams ar to,ka ir 
ģimenes kuras finansiālu apstākļu  dēl 
nevar atļauties nopirkt to, ko varbūt 
dotajā brīdī kārojas, bet rod iespēju 
našķi pagatavot mājās. 

2 38 38/84=0.48 48% nav raksturīgs ieradums 

3 29 29/84=0.34 34% diezgan bieši izteikts ieradums 

4 pilnībā atspoguļo manus 
iepirkšanās paradumus 

12 12/84=0.14 14% pilnībā izteikts ieradums 



 17  Nav sniegta atbilde  

     

Iepērkoties mēs pievēršam uzmanību izcelsmes valstij, cenšoties izvēlēties lokālos un vietējos produktus (kas audzēti pēc iespējas tuvu). 
  

1 nemaz neatspoguļo manu 
iepirkšanās paradumus 

14 14/98=0.14 14% nav raksturīgs paradums Pozitīvsi,ka vairums respondentu 
izvēloties  produktus, pievērš uzmanību 
izcelsmes valstij, izvēloties  lokālos, 
vietējos produktus. 

2 27 27/98=0.27 27% gandrīz nav izteikts šis paradums 

3 23 23/98=0.23 23%diezgan bieži izteikts šis paradums 

4 pilnībā atspoguļo manus 
iepirkšanās paradumus 

34 34/98=0.34 34% pilnībā raksturīgs  šis ieradums 

    

     

Iepērkoties mēs izvēlamies produktus, kam ir ekoloģiskās lauksaimniecības vai godīgas tirdzniecības sertifikāts. 
  

1 pilnībā atspoguļo manus 
iepirkšanās paradumus 

28 28/71=0.39 39% pilnībā izteikts ieradums 28%  ģimeņu izvēlasproduktus kam i r 
ekoloģiskās lauksaimniecības 
sertifikāts. 2 29 29/71=0.40 40%  daļēji izteikts ieradums 

3 10 10/71=0.14 14% nav izteikts ieradums 

4 nemaz neatspoguļo manu 
iepirkšanās paradumus 

4 4/710=0.05 5% nav raksturīgs ieradums 

 30  Nav sniegta atbilde,jo nav dzirdējuši 
par tādu godīgas tirdzniecības 
sertifikātu. 

 

     

Iepērkoties mēs nepievēršam uzmanību produktu vizuālajam izskatam (līki gurķi, izliekušies burkāni, saburzījies iepakojums utml.).   

1 nemaz neatspoguļo manu 
iepirkšanās paradumus 

16 16/73=0.21 21% nav raksturīgs ieradums Vizuālais izskats nav galvenais kam 
pievērš uzmanību iegādājoties 



2 27 27/73=0.36 36% nav raksturīgs ieradums produktus, noteicošā noteikti ir cena 
un 
kādam nolūkam tas paredzēts.  

3 19 19/73=0.26 26% bieži raksturīgs ieradums 

4 pilnībā atspoguļo manus 
iepirkšanās paradumus 

11 11/73=0.15 15% vienmēr raksturīgs ieradums 

 28  Sniegta atbilde,ka dārzeņus veikalā 
nepērk, jo ir pašiem mājās 

 

     

Ja ir alternatīvas, mēs neizvēlamies produktus, kuru sastāvā ir palmu eļļa. 
  

1 nemaz neatspoguļo manu 
iepirkšanās paradumus 

24 24/89=0.26 26% nav raksturīgs ieradums Rezultāts negatīvs, jo 58 % šāds 
paradums nav raksturīgs,iespējams nav 
informācijas par palmu eļļu. 2 34 34/89=0.38 38% dažreiz raksturīgs ieradums 

3 18 18/89=0.20 20% bieži  izteikts ieradums 

4 pilnībā atspoguļo manus 
iepirkšanās paradumus 

13 13/89=0.14 14% vienmēr izteikts ieradums 

 12 Nav sniegta atbilde,jo nav 
dzirdēts par tādu palmu eļļu 

  

     

Pērkot augļus un dārzeņus, mēs izvēlamies tos, kas pašreiz ir aktuālajā sezonā (tādus, kuru dabiskais augšanas un nogatavošanās laiks ir pašreiz). 
  

1 nemaz neatspoguļo manu 
iepirkšanās paradumus 

7 7/100=0.07 7% ieradumā nav svarīga sezonālo 
produktu izvēle 

Rezultāts pozitīvs, jo vairumam 
respondentu ir ieradums izvēlēties 
sezonālos produktus. 2 6 6/100=0.06 6%ieradumā nav svarīga sezonālo 

produktu izvēle 

3 18 18/100=0.18 18% ieradumā sezonālo produktu 
izvēle 

4 pilnībā atspoguļo manus 
iepirkšanās paradumus 

69 69/100=0.69 69%ieradumā sezonālo produktu izvēle 

     

     



4. Cik bieži mājās jūs ēdat sekojošus pārtikas produktus:   

a) gaļu un gaļas izstrādājumus (ieskaitot šķiņki, bekonu, hotdogus, speķi u.c.)   

Katru dienu 61 61/101=0.60 60% gaļu lieto uzturā katru dienu  Pozitīvi, tas, ka tomēr ir arī respondenti 
,kuri  nelieto katru dienu gaļu, bet gan 
katru otro dienu vai pat retāk. 

Katru otro dienu 28 28/101=0.27 27% gaļu uzturā lieto katru otro dienu 

Vienu vai divas reizes nedēļā 
4 4/101=0.03 3% gaļu uzturā lieto vienu vai divas 

reizes nedēļā  

Retāk kā reizi nedēļā 
8 8/101=0.07 7%  gaļu uzturā lieto retāk kā reizi 

nedēļā 

     

b) dārzeņus   

Katru dienu 48 48/101=0.47 47% dārzeņus uzturā lieto katru dienu Rezultāts nav pietiekoši pozitīvs, jo 
dārzeņi uzturā būtu jālieto katru dienu, 
īpaši,  ja tie ir izaudzēti  piemājas dārzā. 

Katru otro dienu 
21 21/101=0.20 20% dāŗzeņus uzturā lieto katru otro 

dienu 

Vienu vai divas reizes nedēļā 
26 26/101=0.25 25% dārzeņus lieto vienu vai divas 

reizes nedēļā 

Retāk kā reizi nedēļā 
6 6/101=0.05 5% dārzeņus uzturā lieto retāk kā reizi 

nedēļā 

     

c) augļus   

Katru dienu 19 19/86=.022 22% augļus lieto katru dienu Rezultāts nav pozitīvs, jo katru dienu 
augļus uzturā lieto diezgan maz 
respondenti. 

Katru otro dienu 8 8/86=0.09 9% augļus lieto katru otro dienu 

Vienu vai divas reizes nedēļā 
30 30/86=0.34 34% augļus lieto vienu vai divas reizes 

nedēļā 

Retāk kā reizi nedēļā 26 26/86=0.32 32% augļus lieto retāk kā reizi nedēļā 

 
  14% snieguši  citu atbildi :              ; 

atkarībā no sezonas un mājās 
Pozitīvi, tas, ka lieto uzturā augļus no 
sava dārza vismaz sezonas laikā. 



pieejamajiem, dārzā augošajiem  
augļiem 

d) pusfabrikātus (saldētu picu, ātri pagatavojamo putru, mērces pamatnes, buljona kubiņus, citus priekšpagatavotus ēdienus)  
  

Katru dienu 
2 2/96=0.020 2%  pusfabrikātus  uzturā lieto katru 

dienu  
Pozitīvi tas,ka pusfabrikātus lieto 
diezgan reti, tātad gatavo paši savus 
ēdienus, līdz ar to arī samazinot 
iepakojuma daudzumu, kas rodas no 
pusfabrikātiem. 

Katru otro dienu 8 8/96=0.08 8% lieto katru otro dienu  

Vienu vai divas reizes nedēļā 40 40/96=0.41 41%  - vienu vai divas reizes nedēļā 

Retāk kā reizi nedēļā 
46 46/96=0.47 47% pusfabrikātus lieto retāk nekā reizi 

nedēļā 

 5 Nav sniegta atbilde   

     

5. Bērni un skolēni, aizpildiet cik reizes nedēļā jūs brokastojat…:   

...mājās.   

Katru dienu 89 89/101=0.88 88% katru dienu brokasto mājās Rezultāts vērtējams kā pozitīvs,jo  
lielākā daļa respondentu  brokasto 
mājās un tā ir nozīmīga  ēdienreize, lai 
būtu enerģija mācību darbam skolā. 

Katru otro dienu 1 1/101=0.009 1%  brokasto mājās katru otro dienu  

2–3 reizes nedēļā 5 5/101=0.04 45% brokasto mājās 2 -3 reizes nedēļā  

Retāk 6 6/101=0.05 5% mājās brokasto retāk  

...pa ceļam uz skolu veikalā.   

Katru dienu 2 2/49=0.04 4 %   

Katru otro dienu 1 1/49=0.02 2%  

2–3 reizes nedēļā 12 12/49=0.24 24%  

Retāk 34 34/49=0.69 69% Pozitīvi tas, ka šādi ieradumi nav 
populāri skolas skolēniem, aptaujā 



daudzi nav snieguši uz šo jautājumu 
atbildi. 

...pa ceļam uz skolu ātrās ēdināšanas vietā.  (mums tādas nav pieejamas)   

Katru dienu     

Katru otro dienu     

2–3 reizes nedēļā     

Retāk     

...skolas kafejnīcā vai nopērku kaut ko pārtikas automātā. ( Skolā nav kafejnīcas un pārtikas automātu)   

Katru dienu     

Katru otro dienu     

2–3 reizes nedēļā     

Retāk     

...skolas vai tuvējā ēdnīcā. ( skolas ēdnīcā brokastis  ēd bērnudārza trīs grupiņu bērni)   

Katru dienu     

Katru otro dienu     

2–3 reizes nedēļā     

Retāk     

IZVĒLES JAUTĀJUMS 6. Cik bieži jūs apmeklējat ātrās ēdināšanas vietas: daudzi nav atbildējuši uz šo jautājumu, jo laukos tas nav aktuāli, 
vai minēta atbilde, braucot eksksursijās) 

  

a) viens pats?   

Katru dienu    Pozitīvi tas, ka šādi ieradumi mums nav 
aktuāli Katru otro dienu    

Vienu vai divas reizes nedēļā    

Retāk 30   

     



b) ar draugiem? ( daudzi nav atbildējuši uz šo jautājumu, vai arī minēta atbilde: skolas ekskursiju laikā)   

Katru dienu    Pozitīvi tas, ka šādi ieradumi mums nav 
aktuāli Katru otro dienu    

Vienu vai divas reizes nedēļā    

Retāk 20   

    

c) ar vecākiem? ( vairumam nav sniegta atbilde,jo tas nav aktuāli)    

Katru dienu     

Katru otro dienu     

Vienu vai divas reizes nedēļā     

Retāk 24    

     

7. Vai jūsu ēšanas paradumi mainās atkarībā no tā, kādi ir pieejamie sezonālie produkti? Piemēram, vai pavasarī jūs ēdat redīsus un 
rudenī kabačus?   

  

Noteikti nē 4 4/100=0.04 4% Rezultāts vērtējums kā pozitīvs, jo savā 
ēdienkartē respondenti  izmanto 
sezonālos produktus, kuri  izaudzēti 
savos dārzos. 

Drīzāk nē 22 22/100=22 22% 

Drīzāk jā 22 22/100=0.22 22% 

Noteikti  jā 52 52/100=0.52 52% 

8. Vai jūs protat ko pagatavot arī paši? (atbildes no skolēniem)   

Jā 85 85/101=0.84 84% prot pagatavot  paši 85% pozitīvas atbildes,kas  nozīmē, ka 
skolēni prot gatavot  paši un spēj 
nosaukt dažādus ātri pagatavojamus 
ēdienus. 

Nē 16 16/101=0.15 15% neprot pagatavot  

Kādus ēdienus skolēni /bērni prot pagatavot?Pierakstiet no sniegtajām atbildēm, iespējams tas var kļūt par pamatu jūsu skolas recepšu 
grāmatai.   
Tostermaizes, pankūkas, ceptas olas, vārītas olas, biezputras, omlete, sviestmaizes, dažādi salāti, ceptus kartupeļus,zupas, pīrāgus. 
 

  



9. Kāda ir jūsu ēdiena un produktu izcelsme? 
 

  

Latvija – vietējas/tuvējas 
izcelsmes 

101 100%  Rezultāts ļoti pozitīvs, jo respondenti  
galvenokārt  ēdiena pagatavošanai 
izvēlas vietējās izcelsmes un  Latvijā 
ražotus produktus. 

Latvija – citā reģionā 
ražota/audzēta 

101 100%  

Eiropa 35 35/101=0.34 34% Norādīja citās valstīs ražotos 
produktus. 
 

Pozitīvais moments,ka ģimenes izvēlas 
arī citu valstu produktus, lai dažādotu 
savu  ēdienkarti. 
 Tomāti –Polija,Nīderlande 
Sviests –Lietuva 
Saldumi ( konfektes)–Krievija 
Olas –Lietuva 
Arbūzi -Ukraina 

Cits kontinents 2 2/101=0.01 1% 
 

Rīsi – Ķīna 
Banāni -Āfrika 

Tieši no zemnieka, vietējā 
ražotāja vai pašu audzēts 

65 65/101=0/64 64%  

10. Cik bieži jums nākas atkritumos izmest neizmantotu ēdienu?   

Katru dienu  4 4/96=0.04 4% izmet pārtikas atkritumus katru 
dienu 

Diezgan negatīvs rādītājs, jo pēc 
rezultātiem secinām,ka daudz pārtikas 
nonāk atkritumos. Katru otro dienu 26 26/96=0.27 27% izmet pārtikas atkritumus katru 

otro dienu 

Vienu vai divas reizes nedēļā 47 47/96=0.48 48%izmet pārtikas atkritumus 1 -2x 
nedēļā 

Retāk 19 19/96=0.19 19% izmet pārtikas atkritumus reti 

IZVĒLES JAUTĀJUMS 11. Ko jūs darāt ar pārtiku, kurai beidzies derīguma termiņš?     

Mēs to uzreiz izmetam. 41 41/100=0.41 41% izmet uzreiz  



Daļu izmetam, daļu izbarojam 
dzīvniekiem. 

36 36/100=0.36 36% daļu izmet, daļu izbaro 
dzīvniekiem 

Pozitīva attieksme, nevairo atkritumu 
daudzumu, tos izbaro  mājdzīvniekiem 

Daļu izmetam, bet apēdam to, 
kas joprojām ir ēdams 

16 16/100=0.16 16% izvērtē tā derīgumu un lieto  

Apēdam visu, nepievēršot 
uzmanību derīguma termiņam. 

3 3/100=0.03 3% apēd visu  

Mēs rīkojamies citādi 4 4/100=0.04 4% meklē alternatīvas  

Kā? Visu izbaro dzīvniekiem   

12. Kādu iemeslu dēļ jums mājās nākas izmest ēdienu?   

   

Ēdiens ir sabojājies     

1 - Nekad 0    

2 38 30/101=0.37 37% gandrīz nekas nebojājas Rezultāts negatīvs,jo diezgan daudz 
ēdiena sabojājas, tas liecina, ka 
uztaisīts par daudz vai arī negaršo 
visiem ģimenes locekļiem. 

3 28 28/101=0.27 27% bieži sabojājas ēdiens 

4 -  Vienmēr 35 35/101=0.34 34% vienmēr sabojājas ēdiens 

Tam beidzies derīguma 
termiņš 

    

1 - Nekad 9 9/101=0.08 8% nekad neizmet, ja beidzies 

derīguma termiņš 

Rādītājs nav pozitīvs, tas liecina par 

daudz iepirktiem produktiem 

2 38 38/101=0.37 37% neizmet , ja beidzies derīguma 

termiņš 



3 28 28/101=0.27 27% gandrīz vienmēr izmet , ja beidzies 

derīguma termiņš 

4 - Vienmēr 26 26/101=0.25 25% vienmēr izmet, ja beidzies 

derīguma termiņs 

Esam pagatavojuši pārāk daudz ēdiena un tas paliek pāri   

1 - Nekad 10 10/96=0.10 10% pagaatvo tik cik var apēst, pāri 
nepaliek 

Pozitīvi, ka 49% ģimeņu pagatavo tik 
daudz ēdiena,lai tas viss tiktu apēsts un 
un nerastos pārtikas atkritumi. 2 38 38/96=0.39 39% pagatavo  tik cik var apēst 

3 36 36/96=0.37 37% uztaisīts par daudz 

4 - Vienmēr 6 6/96=0.06 6% par daudz uztaisīts ēdiena 

Nevienam šo ēdienu vairs negribas   

1 - Nekad 26 26/92=0.28 28% vēlas šo ēdienu  
Mājās tiek pagatavoti ēdieni, kas garšo, 
tāpēc tie tiek apēsti, neradot liekus 
pārtikas atkritumus. 
 

2 37 37/92=0.40 40% vēlas šo ēdienu 

3 21 21/92=0.22 22% nevēlas šo ēdienu 

4 - Vienmēr 8 8/92=0.08 8% neviens nevēlas šo ēdienu 

Notiek negadījums (nokrīt uz grīdas vai piedeg gatavojot)  Vairumā anketu nav sniegta atbilde   

1 - Nekad 7   Pēc sniegtajām dažām atbildēm nākas 
secināt,ka ģimenēs šādi negadījumi  
notiek ļoti reti. 

2 6   

3 3   

4 - Vienmēr 6   

14. Kā jums liekas, cik lielā mērā varam ietekmēt pasauli, veicot izmaiņas jomās, par kurām anketā uzdoti jautājumi (pievēršot 
uzmanību pārtikas izcelsmei, ražošanas un pagatavošanas veidam, sezonalitātei utt)? 

  

Mēs nemaz nevaram ietekmēt 
pasauli. 

11 11/101=0.10 10% uzskata, ka nevaram ar savu rīcību 
ietekmēt pasauli 

Pozitīvi vērtējams tas,ka  58% 
respondentu apzinās, ka ar savu rīcību 



Mēs drīzāk nevaram ietekmēt 
pasauli. 

32 32/101=0.31 31% uzskata, ka drīzāk evaram ar savu 
rīcību ietekmēt pasauli 

tomēr varam ietekmēt pasauli un tajā 
notiekošos procesus. 

Mēs drīzāk varam ietekmēt 
pasauli. 

37 37/101=0.36 36% uzskata, k adrīzāk  varam ar savu 
rīcību ietekmēt pasauli 

Mēs varam ietekmēt pasauli 
lielā mērā. 

21 21/101=0.20 20% uzskata, ka varam ar savu rīcību 
ietekmēt pasauli 

 

 

Analīze – skolas ēdnīca – obligātie jautājumi  Rugāju novada vidusskola 

 

3. Vietēja un sezonāla pārtika Daļa no 

sastāvdaļām, ko importē no tālām valstīm, ir 

pieejamas tādā pašā vai labākā kvalitātē 

tepat tuvumā. Šādā gadījumā nav 

nepieciešams darīt pāri videi, vedot to liekus 

kilometrus. Importa augļi un dārzeņi tiek 

novākti, pirms tie ir nogatavojušies, lai tie 

izturētu pārbraucienus un tādēļ tajos ir 

mazāk vitamīnu un minerālvielu, nekā tajos, 

kas novākti, kad ir nogatavojušies. Lai 

produkti pārciestu transportēšanu, tos 

sagatavo uzglabāšanai, izmantojot ķīmiskas 

vielas. Tomēr par spīti visam, pārvadājot 

pārtikas produktus, daļa  no tālienes vestās 

 



ražas iet zudumā un kļūst par atkritumiem.  

 

Pērkot vietēju un sezonālu pārtiku mums ir iespēja 

izvēlēties, kā ražota mūsu pārtika 

 

Jautājums Atbilde  

Cik bieži skolēniem ēdnīcā ir pieejami augļi un 

dārzeņi, kas audzēti Latvijā?  

Jūs vai pavāri izvērtējat, cik lielai daļai augļu un 

dārzeņu izcelsmes vieta ir Latvija  

 

□ vispār nav pieejami 

□ mazāk nekā pusē no katra mēneša pusdienā  

□ vairāk nekā pusē no katra mēneša pusdienām 

□x  ir pieejami katru dienu 

 

 

Kā notiek Skolas Augļa programmas piegādātāju 

izvēle un no kurienes tiek piegādāti skolai šīs 

programmas augļi? 

Piegādā bioloģiskā zemnieku saimniecība “Upmalas”   



Kāda ir ēdnīcas ēdienu sastāvdaļu izcelsme? 

 

 Izcelsme  

 Vietējais 

produkts (no 

tuvas 

apkaimes) 

 Latvijas 

produkts 

 Importa 

produkts 

Dārzeņi  x  

Augļi  x ( āboli) x ( banāni, 

apelsīni,ma

ndarīni) 

Gaļa  x  

Piena 

produkti 

 x  

Milti  x  

Olas  x x ( Lietuva) 

 

 

Vai ēdnīca ņem vērā sezonalitātes aspektu ēdiena 

gatavošanā? Vai pavasarī un rudenī tiek gatavoti 

ēdieni no vietējām izejvielām, kurām Latvijā ir īstā 

sezona? 

Vienmēr – diezgan bieži – reti - nekad  



Vai skolā izmanto augļus vai dārzeņus, kas audzēti 

skolas dārzā?  

Skolas ēdnīcā:  JĀ/NĒ  Kādus pārtikas produktus? 

 Skolai nav sava dārza, bet septembrī tiek organizēta akcija ziedot skolas kopgaldam ābolus un 

dzērvenes. 

 

Gatavojot ēdienu mājturības stundās:  JĀ/NĒ  Kādus pārtikas produktus? 

Tomāti,gurķi,kartupeļi, sīpoli, , āboli, ķirbji, dažādas ogas, paprika, garšaugi. 

 

Kādā citā veidā:  JĀ/NĒ  Kādus pārtikas produktus 

 

 

Ražošanas veids – bio produkti, organiskā 

lauksaimniecība un godīga tirdzniecība Veids, kā tiek 

ražota mūsu pārtika, atstāj būtisku iespaidu uz 

Zemes un tās iedzīvotāju veselību. 70% pasaules 

iedzīvotāju joprojām strādā lauksaimniecībā. 

Ražošanas metodēm ir lielāka nozīme, nekā varētu 

iedomāties.Godīgā tirdzniecība ļauj  cilvēkiem no 

Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas strādāt labākos 

darba apstākļos. Strādniekiem godīgi samaksā, un 

viņi var audzēt pārtiku, ar cieņu izturoties pret vidi, 

kā arī viņiem pietiek resursu, lai bērni varētu iegūt 

 



izglītību.  Organiskā lauksaimniecība ir viena no 

modernajām lauksaimniecības formām, kuras 

neizmanto sintētisku mēslojumu, kurš negatīvi 

ietekmē vidi un cilvēku un dzīvnieku dzīves. 

Jautājums Atbilde  

Vai kāda no ēdienu gatavošanā izmantotajām 

izejvielām ir saņēmusi godīgās tirdzniecības 

sertifikātu? Kāda? Cik bieži no godīgās tirdzniecības 

sertificētajām izejvielām gatavoti ēdieni nonāk uz 

pusdienu galda? 

 

Banāni 2-3  reizes mēnesī launagā.  

Vai kāda no ēdienu gatavošanā izmantotajām 

izejvielām ir saņēmusi ekosertifikātu (ražota 

organiskā vai bioloģiskā lauksaimniecībā)? Kuras? 

Cik bieži no ekoloģiskām izejvielām gatavoti ēdieni 

nonāk uz pusdienu galda? 

Ekosertifikāts - Zemnieku saimniecība “ Upmalas”piegādā burkānus  un ābolus  

 

4.  Gaļas patēriņš 

Aizvien pieaugošais pieprasījums pēc gaļas  izraisa 

vērienīgu ražošanas apjomu palielināšanos, taču 

 



rūpnieciskajai lopkopībai nepieciešams nesamērīgi 

daudz ūdens, kā arī milzīgi lopbarības apjomi, kas 

aizņem lielas zemes platības. Lopbarību lielākoties 

importē no Latīņamerikas, kur tās audzēšana izraisa 

nopietnu koku izciršanu. Lai iegūtu kilogramu 

liellopu gaļas Latvijas tirgum, tiek patērēti 5000-

15000 litri ūdens, kā arī milzīgas zemes platības – 

atkarībā no tā, vai gaļa ražota saimniecībā, kas 

īsteno intensīvo vai ekstensīvo zemkopību. 

Lauksaimniecība arī piesārņo atmosfēru ar metānu, 

kas ir viena no nozīmīgākajām siltumnīcas gāzēm. 

Intensīva gaļas ražošana nopietni veicina globālas 

klimata pārmaiņas. Piemēram, Pols Makartnijs, arī 

būdams liels gaļas cienītājs, nedaudz mainīja savu 

ēdienkarti, ieviešot “veģetārās pirmdienas”  

http://www.meatfreemondays.com/.  

Jautājums Atbilde  

Cik reizes nedēļā skolas ēdnīcā iespējams izvēlēties 

veģetāru maltīti?  

 

Nevienu, bet ja kāds nevēlas gaļu,tad var izvēlēties   tikai dārzeņus  vai salātus. 

 

 

 

http://www.meatfreemondays.com/


5. Lauksaimniecības kultūru 

daudzveidībaLauksaimniecības kultūru 

daudzveidība ir  dažādu lauksaimniecības 

augu un dzīvnieku sugu daudzums, kas 

mūsdienās turpina samazināties, jo vecās, 

oriģinālās šķirnes tiek aizstātas ar jaunām, 

produktīvākām, kuras saražo tonnām vairāk 

kviešu, piena, gaļas vai olu. Taču 

tradicionālās šķirnes, lai gan nes mazākus 

ienākumus, ir vērtīgas citos veidos – tās ir 

izturīgākas pret klimata pārmaiņām, 

slimībām, tām ir konsekventa auglība un 

mūža ilgums. Videi mainoties, šīm īpašībām 

kļūst arvien lielāka nozīme. 

 

Jautājums Atbilde  

Vai skolas ēdnīcā izmanto daudzveidīgus vienas 

pārtikas grupas produktus (piemēram, pārslas – 

auzu, griķu, rudzu..)? 

 

Jā, gan piedevās, gan gatavojot biezputras.  

Vai skolas ēdnīcā izmanto tradicionālas, vietējas 

augu šķirnes? 

 

Jā. ( ābolus, dzērvenes, aronijas – gatavojot kompotus,ķīseļus)  



Vai skolas ēdnīcā izmanto tradicionālas Latvijas 

dzīvnieku šķirnes? 

 

Izmanto Rēzeknes galas kombināta cūkgaļas izstrādājumus.  

  

 

6.  Rūpnieciski apstrādāta pārtika un palmu eļļa 

Pārtikas rūpnieciska apstrāde ir process, kurā 

pārtikas izejvielas tiek pārveidotas jaunā 

produktā ar pavisam citām īpašībām. Arvien 

plašākais rūpnieciski apstrādātas pārtikas 

patēriņš ir viens no galvenajiem 

aptaukošanās iemesliem bērnu un pieaugušo 

vidū. Rūpnieciski ražotas pārtikas garša un 

uzglabāšanas ilgums tiek uzlaboti, izmantojot 

palmu eļļu, kas ir pasaulē visvairāk tirgotā 

eļļa un ko satur puse no rūpnieciski 

apstādātas pārtikas. Intensīva palmu eļļas 

ražošana noved ne tikai pie mežu izciršanas 

un cilvēktiesību pārkāpumiem pret 

Indonēzijas (kur liela daļa no tās tiek 

saražota) pamatiedzīvotājiem, bet arī pie 

atmosfēras un okeānu piesārņojuma. 

 



Jautājums Atbilde  

Vai ēdnīcā maltītes tiek gatavotas no svaigām 

izejvielām? Cik liela daļa izejvielu katrā maltītē ir 

svaigas? 

 

Katru dienu ēdiens tiek gatavots no svaigām izejvielām. Zivis, dārzeņi,ogas tiek izmantotas 

saldētas. 

 

Vai ēdnīcā tiek izmantotas izejvielas, kas satur 

palmu eļļu? Kuras izejvielas to satur un cik daudz? 

Nē.  

Vai skolas ēdnīcā palmu eļļa tiek izmantota ēdiena 

pagatavošanai (cepšanai, vārīšanai eļļā)?  

Nē  

 

 

7. Pārtikas atkritumiVidēji katrs eiropietis gada 

laikā izmet ap 100 kilogramiem ēdiena, un 

aptuveni trešā daļa pārtikas atkritumu nonāk 

izgāztuvēs nepamatoti, jo lielāko daļu 

produktu vēl varētu izmantot. Izmetot 

ēdienu, tiek izšķērdēts ne tikai pats produkts, 

bet arī resursi, kas izmantoti pārtikas 

ražošanā – ūdens, enerģija, zemes platības un 

arī nauda. 

 



Jautājums Atbilde  

Vai skolas ēdnīcās ir iespējams pielāgot porcijas 

lielumu – palūgt mazāku prociju vai papildporciju?  

 

Jā. Šāda iespēja ir 7. -12.klašu skolēniem, kuri porcijās liek paši.  

Cik liela daļa ēdnīcas ēdiena nonāk atkritumos? 

Noskaidrojiet  ēdnīcā, vai ir iespējams nosvērt vai 

citādi izmērīt ēdiena pārpalikumu daudzumu (gan 

pārtiku, ko pēc ēšanas izmet skolēni, gan to, kas 

paliek pāri gatavošanas procesā virtuvē un tiek 

izmests). Noskaidrojiet, cik daudz pārtikas izmet 

nedēļas laikā. 

 Ēdiens  (pierakstiet, 

kāds ēdiens 

(piemēram, 

“kāpostu tīteņi”) 

tika pasniegts, lai 

varētu analītiski 

salīdzināt ar citiem 

tādiem nākotnē) 

 Daudzums 

(kilogramos vai 

litros) 

Pirmdiena Makaroni ar gaļu  6 kg 

Otrdiena Karbonāde ar 

piedevām 

5 kg 

Trešdiena Gulašs 7 kg 

Ceturtdiena Maltā galas mērce 

ar kartupeļiem 

10 kg 

 



Piektdiena Kotlete ar piedevām  6 kg 

Kopā  34 kg 

 

 

 Ko dara ar saldajiem ēdieniem, augļiem, jogurtu, 

kas netiek apēsts ēdnīcā?  

Izmet atkritumos  

 Kur nonāk ēdnīcas pārtikas atkritumi? 

 

Tiek izbaroti mājsaimniecībā dzīvniekiem  

 Vai ēdnīcas darbinieki saņem atgriezenisko saiti no 

skolēniem par to, kas garšo un kas – ne? 

 

Skolēni, vecāki, pedagogi izsaka savu vērtējumu,ierosinājumus un kopā ar skolas vadību,domi., 

tiek meklēts risinājums. 

 

 

Pozitīvais: 1. Skolas ēdienkartē galvenokā rt tiekizmantoti  Latvijas produkti un  nedaudz arī vietējās izcelsmes produkti. 

  2. Ēdienu gatavošanā netiek izmantoa palmu eļļa. 

                   3. Skola piedalās programmās „Skolas piens” , „Skolas auglis”  ( augļus piegādā  bioloģiskā  z.s.” Upmalas” )un 

Putras programmā. 



      4. Skolā pusdienas ēd 100% skolēnu, 1.-4. klašu skolēniem brīvu ēdināšanu nodrošina valsts, 5.-12.klasēm - 

pašvaldība. 

   5.Pārtikas pārpalikumus no skolas kopgalda izlieto mājdzīvnieku barošanai. 

Negatīvais: 1. Rodas daudz pārtikas atkritumu. 

   2. Ja kāds uzturā  nelieto gaļu, tad nav iespējas izvēlēties veģetāru  ēdienu. 

                        3. Skolēni starpbrīdī apmeklē veikalu, iegādājoties neveselīgus našķus. 

 

  



 

 

Pārtikas izvērtējums – Skolas ēdnīca – izvēles jautājumi 

Rugāju novada vidusskola 

Vietēja un sezonāla pārtika  

Jautājums Atbilde  

Cik kilometru garu ceļu izejvielas ir mērojušas līdz 

skolai? Izvēlieties divus vai vairākus ēdienus un mēģiniet 

izsekot, cik tālu vestas izejvielas šim ēdienam 

Izejviela Kilometru 

skaits 

Vai šis pats produkts 

pieejams kaut kur tuvāk? 

Gaļa  60 Nē 

Makaroni 210 Nē 

Tomāti 210 Nē 

Kartupeļi 210 Nē 

Kāposti 210 Nē 

Gurķi 210 Nē 

Piens,piena 

produkti 

117 Nē 

 



Maize 18 nē 

   

 

 

Ražošanas veids – ekoloģiski sertificēta lauksaimniecība 

un godīga tirdzniecība 

 

Jautājums Atbilde  

Cik bieži ēdnīcā gatavoto ēdienu sastāvā ir produkti.. 

 

Ar godīgas tirdzniecības sertifikātu No ekoloģiski sertificētas saimniecības 

Bioloģiskā zemnieku saimniecība “ Upmalas”  piegādā skolai ābolus, bumbierus un burkānus. 

Ar godīgas tirdzniecības sertifikātu  - banāni 

 

 

1. Gaļas patēriņš  

Jautājums Atbilde 

Cik daudz veģetāriešu un vegānu ir skolas kolektīvā? Vai un ko viņi ēd skolas ēdnīcā? Veģetāriešu un vegānu skolā nav. 

Vienam skolēnam ar celiakijas diagnozi ir iespēja izvēlēties ēdienu  

 

Lauksaimniecības kultūru daudzveidība  



Jautājums Atbilde 

Kādas šo augu šķirnes izmanto skolas ēdnīcā gatavotajos ēdienos? āboli     

kartupeļi     

pupiņas     

rīsi     

     

 

  

 

Rūpnieciski apstrādāta pārtika un palmu eļļa  

Jautājums Atbilde  

   

Cik bieži ēdnīcā saldajā ēdienā tiek gatavoti saldumi 

(pudiņš, ķīselis, kūka u.c.) un cik – piedāvāti augļi?  

Saldumi.....3 -4.....reizes nedēļāAugļi.......3......reizes nedēļā  

   

 

Pārtikas atkritumi  



Jautājums Atbilde  

Veiciet detalizētāku pārtikas atkritumu analīzi ēdnīcā  

 

*Obligāto jautājumu sadaļā jūs analizējāt nedēļas laikā 

izmestās pārtikas apjomu (gan skolēnu, gan virtuves 

izmesto). Cik daudz tas ir vidēji uz vienu skolēnu? Cik 

daudz tas ir gada laikā? Ja izvēlaties samazināt pārtikas 

atkritumu apjomu, veiciet mērījumus atkārtoti, kad esat 

paveikuši savas plānotās aktivitātes. Salīdziniet vienus un 

tos pašus ēdienus. 

 

 Ēdiens Apjoms 

kilogramos 

vai litros 

Uz cilvēku Uz cilvēku 

gada laikā 

Pirmdiena     

Otrdiena   

Trešdiena   

Ceturtdiena   

Piektdiena   

Kopā   

Šie aprēķini vēl tiks veikti 

 

 

Kuri ēdieni un dzērieni skolēnu vidū ir vispopulārākie un 

vismazāk populārie? 

*Vai redzat sakarības starp jūsu savāktajiem datiem un 

to, kāda veida pārtikas atkritumi rodas ēdnīcā? Ja tā, ko 

iespējams labot, lai veicinātu atbildīgu pārtikas patēriņu? 

 Populārākais Vismazāk populārais 

Našķis Biezpiena sieriņi Plātsmaizes 

Zupa Borščs Dārzeņu zupa 

 



Pamatēdiens Karbonāde un cepta 

vista 

Griķi, maltās galas 

mērce 

Saldais 

ēdiens/auglis 

Biezpiena krēms Biezais ķīselis ar pienu 

Dzēriens Ābolu sulas dzēriens Ūdens 

 

Kāda veida pārtiku skolēni vēlētos, lai var nopirkt 

ēdnīcā?  *IUzzinot, kādus ēdienus skolēni vēlētos ēst, 

nepieciešams izvērtēt to atbilsību atbildīgam pārtikas 

patēriņam. Ja ēdieni nav pretrunā ar atbildīgas ēšanas 

principiem, mēģiniet vienoties ar ēdnīcas vadītāju par to 

iekļaušanu ēdienkartē – tas ļoti iepriecinās skolēnus. Ja 

izrādās, ka ēdiens neatbilst atbildīga pārtikas patēriņa 

principiem, mudiniet skolēnus pašus nonākt līdz šādam 

secinājumam, piedāvājot vairāk informācijas par atbildīgu 

pārtikas patēriņu. Pēc tam atkārtojiet aptauju un 

pārlicienieties, vai izdevies ietekmēt skolēnu domāšanu! 

Skolas ēdnīcā nav iespējas neko nopirkt  

Vai skolēni skolā un tās apkārtnē mēdz izmest ēdienu, 

ko iespējams ņemt līdzi no ēdnīcas? 

Nē  

Vai skolas ēdnīcā ir iespējams izvēlēties no vairākiem 

piedevu veidiem vai atteikties no kādas maltītes daļas? 

 Jā.  

Vai pastāv iespēja aizvietot kādu maltītes daļu ar ko citu 

(piemēram, aizstāt gaļu ar dārzeņiem)? 

 Jā.  



Vai skolas kolektīvs var panākt izmaiņas ēdnīcas 

ēdienkartē? Cik bieži šī iespēja tiek izmantota? 

Skolēni  JĀ/NĒ 

Skolotāji   JĀ/NĒVecāki   JĀ/NĒ 

 

 

Jautājumi no Atbildīga pārtikas patēriņa tēmām 

Vai skolas ēdnīca piedāvā informāciju par tajā 

pagatavoto ēdienu sastāvu? Kur šo informāciju var 

atrast? Vai tā paredzēta skolēniem, vecākiem vai 

skolotājiem? 

Informācija ir pieejama pie virtuves vadītājas un izlikta uz informācijas stenda ēdamzālē.  

Vai skolas pavāri iesaistās skolēnu izglītošanā par 

pārtikas jautājumiem? 

Nē  

 

 

 

 
 

  



Veselīgs dzīvesveids 

 

Lai uzzinātu, kāda ir ēdināšana skolā, uz sarunu tika aicināta skolas pavāre Valentīna Sproģe. Viņa uzsvēra, ka ēdināšana ir atbilstoša Veselības 
ministrijas noteikumiem. Izvēloties  produktus, skatīts marķējums, produkta sastāvs un izcelsmes veids, sekots, lai uzturā nebūtu kaitīgu E  
vielu. Ja šādus produktu piegādātājs piedāvā, tad izvēlas kaut ko veselīgāku. Diemžēl bioloģiski audzēti produkti netiek izmantoti. 

 
  Skolā skolēniem nav iespējas iegādāties neveselīgus produktus, bet  pusdienu pārtraukumā daļa skolēnu ( galvenokārt tie ir vidusskolēni) 
apmeklē tuvējo veikalu, kurā iegādājas dažādus kārumus. Aptaujājot skolēnus tapa zināms, ka visiecienītākais kārums ir smalkmaizītes. Neviens 
no skolēniem nebija minējis, ka iegādātos kaut ko veselīgāku, piem. augļus, jogurtus. 



 
Pozitīvi ir tas, ka visiem skolēniem 1.-12.klasei ir brīvpusdienas. 1.-4.klasei apmaksā valsts, bet 5.-12.kl. -Rugāju novada dome. 
Skola ir iesaistījusies dažādās programmās:" Skolas auglis," " Skolas piens," Putras programmā. 
 
Mācību plānā fiziskās aktivitātes ir paredzētas pietiekami daudz, katram skolēnam ir iespējas sportot arī pēc stundām. Skola piedāvā dažādus 
pulciņus: rotaļas un spēles 1.-4.klase, vieglatlētika 4.-12.kl., orientēšanās, 
futbols 1.-5.kl. un 6.-9.kl., riteņbraukšana 2.-5.kl. 
 
 
Skolai ir daudzfunkcionāls sporta stadions, kurš ir viens no modernākajiem šāda veida objektiem Latvijā. Vasarās  notiek nometnes un Latvijas 
mēroga sacensības. 
Ar 205./2016.  mācību gadu Rugāju novada vidusskolā ir jauna mācību programma - Sporta rekreācija. Šī mācību priekšmeta ietvaros var 
pilnveidot zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, pilnveidot savu fizisko sagatavotību. Skola piedāvā arī profesionālu mācību vidi: sporta zāli, 
trenažieru zāli. 
 
Skolas kolektīvs atbalsta Olimpisko kustību Latvijā, piedalās Olimpiskās dienas aktivitātēs ( rīta vingrošana, basketbols, vizuālās mākslas un 
domrakstu konkursos popularizējot veselīgu dzīvesveidu). 
 Veselīgs dzīvesveids tiek popularizēts sporta dienās, kurās aicināti piedalīties arī vecāki. 



Skolā ir arī mācību priekšmets „ Veselības mācība” 10.un 11.klasei. 
Klases audzināšanas , sociālo zinību stundās iekļauta tēma „ Veselība un vide,” kas veicina skolēnu izpratni par vidi, veselību, attiecībām. 
 
1.-4.klases ļoti aktīvi iesaistās „ Mammadaba aktivitātēs”, 2009./2010.m.g. gadā iegūts Mammadaba vēstniecības statuss. 
 
Skolas medmāsa A.Čerevina atzina, ka stājas traucējumi ir   katram otrajam skolēnam, tāpēc jādomā par cēloņiem, sekām, iespējām šīs 
problēmas risināšanai gan sākumskolā gan pamatskolā ( pareiza sēdēšana stundās, pie datoriem, somu svars, dinamiskās pauzes). 
Tāpat arī vērojams mazkustīgs dzīves veids, kam  par cēloni ir jauno informācijas tehnoloģiju ienākšana sabiedrībā. Līdz ar to pat starpbrīžos 
skolēni neatpūšas, bet gan ir pievērsušies mobilajiem telefoniem vai  datoriem.  
Skolā raksturīga  smēķēšana vidusskolas un pamatskolas skolēniem, kaut gan jāsecina, ka smēķēt uzsāk arvien jaunāki skolēni. 
 
Būtu ieteicams pievērst lielāku uzmanību pozitīvas saskarsmes veicināšanai skolēns –skolēns, jo ir skolēni, kurus ķircina, kaitina, atstumj. 
Skolas sadzīvē tiek izmantoti videi ne īpaši draudzīgi mazgāšanas līdzekļi. Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus iepērk atbilstoši telpu uzkopšanas 
un dezinfekcijas plānam, kuru izstrādājusi skolas medmāsa, kā arī  ņemot vērā iepirkuma cenu. Skolas virtuvē Nr 1 trauku mazgāšanai izmanto 
„Fairy”, virtuvē Nr.2 „ Zilgme”, videi draudzīgs mazgāšanas līdzeklis tiek izmantots tikai mācību virtuvē: ‘Dish Drops” no firmas „ Amway.” Kā 
atzina skolas saimnieks, ja būtu plašāki finansiālie līdzekļi, tad izvēlētos videi draudzīgākus mazgājamos līdzekļus. 
 
Skolā darbojas atbalsta personāls: psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs. 
 
Savukārt skolotājiem ir tradīcija mācību gada sākumā( augusta beigas) rīkot izbraukuma pedagoģiskās padomes sēdi brīvā dabā. 
 
Ar šo mācību gadu skola darbojas projektā “ Veselību veicinošā skola” 
Prioritātes 2016./2017. m.g. : 

1. Iesaistīties projekta “ Veselību veicinošā skola” izglītojošajās un praktiskajās nodarbībās. 
 
 
 



Atkritumi 

 
Tie ir dažādi saimnieciskie atkritumi gan no telpu, gan apkārtnes sakopšanas. 
Skolas teritorijā atrodas šķirošanas  konteineri papīram, PET pudelēm, stiklam un metālam. Skolas apkopējas ir iepazīstinātas ar šķirošanas 
noteikumiem. 
Atkritumus izved 2x mēnesī ZAAO. 
 
Organiskos atkritumus , kas rodas skolas virtuvē, izmanto privāta saimniecība dzīvnieku barošanai. 
Lai ekonomētu papīra resursus, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas. No  2010./2011.m.g. skola izmanto mācību sociālo tīklu „ Mykoob, 
pakāpeniski samazinot dokumentu un žurnālu lietošanu drukātā veidā. 
Drukāšanas gadījumos rosinām apdrukāt abas papīra puses, kā arī stingri izvērtējam  drukāšanas nepieciešamību. 
Lietotam papīram atrodam otrreizēju pielietošanu: aprakstam abas papīra puses, grupu darbam, zīmējot, nodarbinot bērnus radošās 
aktivitātēs. 
Dažādiem materiāliem tiek atrasts otrreizējs pielietojums, īpaši mājturības stundās, vizuālās mākslas stundās, gatavojot priekšnesumus 
pasākumiem .Iepriekšējā mācību gadā šādā veidā tika apdarināti vecie soli jaunajai telpai bēniņos. 
Arī preses izdevumi galvenokārt tiek abonēti elektroniskā veidā. ( izņemot 2 žurnālus skolas bibliotēkā). 
Klasēs nav izvietotas tvertnes šķirotiem atkritumiem. 
Katru gadu piedalāmies Lielajās pavasara talkās. 
Tualetēs  roku slaucīšanai izmanto salvetes, bet  pie ēdamzāles nē, skolēni ņem līdz savus personīgos dvielīšus roku slaucīšanai. 
Izlietoto elektrotehniku pagaidām uzkrājam noliktavā. 
Dedzināmas lietas nododam  skolas katlu mājai. 
Vācam makulatūru. Iepriekšējā mācību gadā savākta 1, 5 t makulatūras 
Skolas teritorijā ir 1 komposta kompostēšanas vieta ( lapām, zālei). 

Skolēniem nav atbildīga attieksme par paša radīto sadzīves atkritumu iemešanu atkritumu urnā( tendence nomest zemē). 

Ar šo mācību gadu abos skolas korpusos, noslēdzot līgumu ar ZAAO,  ir iegādāti bezmaksas kartona atkritumu šķirošanas konteineri. 



Prioritātes 2016./2017.m.g.       ; 

1. Samazināt pārtikas atkritumu daudzumu abās skolas ēdnīcās ( darbojamies projektā “ Ēdam atbildīgi). 

2. Praktiski mācīt  šķirot atkritumus, rosināt samazināt to daudzumu. 



Transports 

   Lai noskaidrotu kā skolēni un skolotāji ierodas skolā, tika veikta aptauja. Izvērtējot rezultātus secinājām, ka 38%  skolēnu uz skolu ierodas ar 

skolēnu autobusiem, tie mūsu pašvaldībā ir 3. Ja tiek novērtēta  autobusu ietekme uz vidi, tiek uzskatīts, ka tie tehniski labā stāvoklī, 26% 

skolēnu dzīvo netālu no skolas, tāpēc regulāri dodas uz skolu ar kājām. Ja ir atbilstoši laika apstākļi, tad 7%  skolēnu dodas uz skolu ar 

velosipēdu.  29% skolēnu uz skolu dodas ar personīgo auto vai ar vecāku auto ( viena ģimene dodas uz darbu, bērni uz skolu ), dažreiz pa ceļam 

tiek paņemti kaimiņu bērni. Velosipēdus var atstāt pie skolas īpašā novietnē.   

 

 

 Savukārt 55% pedagogu skolā ierodas ar personīgo automašīnu, jo to skola atrodas mazā ciematā un daudziem skolotājiem jāveic tāls ceļš ( 1 

pedagogs 2x nedēļā veic 104 km tālu ceļu ).  27% pedagogu ceļu uz skolu mēro kājām, bet 3% - ar velosipēdu, 21%  skolotāju darbā ierodas ar 

sabiedrisko transportu. 
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Skolēni dodas ne tikai ekskursijās ar autobusu, bet dodas arī pārgājienos gan ar kājām, gan velosipēdiem. Lai rosinātu vairāk izmantot 

velosipēdus, 2014./2015. m./g. organizēja iespēju kārtot velosipēdistu braukšanas tiesību ieguvi ( tiesības ieguva 20 skolēni no 30)      Skolā jau 

kopš 1993.gada darbojas riteņbraucēju pulciņš, kurš piedalās jauno satiksmes dalībnieku forumos, gūstot augstus rezultātus gan starpnovadu, 

gan arī valsts līmenī. Piedalās arī konkursā „ Esi mobils ”. Tāpēc 2013./14.m.g. un 2014./2015. m.g.par izcilu darbu CSDD satiksmes drošības 

projektos ieguva titulu „ Labākā CSDD drošības skola.” Transports pie skolas ir drošs, drošību pastiprina projekta ietvaros papildus uzstādītās 

ātrumu ierobežojošas ceļazīmes.  

   Lai tiktu izvērtēta skolas ēdnīcās pieejamās pārtikas izcelsme, tika aptaujāti skolas virtuves darbinieki. Skolas ēdnīcā pieejamo pārtiku piegādā 

tirdzniecības firmas:  Rēzeknes gaļas kombināts – 50 km, Balvu maiznieks – 18 km, A/S Preiļu siers -117 km, Laki Fruit ( dārzeņi, augļi  - Rīga – 210 

km, SIA „ Lietas MD ” – 210 KM, „Futurus Food”         ( augļus, eļļas - )Rīga – 210 km. Nākas secināt, ka lielākā daļa produktu netiek iepirkta no 

vietējiem ražotājiem ( kā piemēram, dārzeņus, augļus ). Skola iesaistījusies programmā „ Skolas auglis ” – ābolus piegādā bioloģiskā zemnieku 

saimniecība „Upmalas  ”. 
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Prioritātes 2016./2017.m.g.: 

1.Izpētīt ikdienā skolā um mājās  lietojamās pārtikas ceļu no ražotāja līdz mūsu kopgaldam ( Projekts “ Ēdam atbildīgi” ). 

2. Rosināt sabiedrībai videi draudzīgu pārvietošanos  veidu ( kājām, ar velosipēdu). 

 

Ūdens 

Ūdens patēriņš skolā: 

2012.gads   2800 m3 

2013.gads   2500 m3 

2014.gads 2500 m3 

2015. gads 2400 m3 

Ūdens patēriņa samazināšanās ir izskaidrojama ar novadā realizēto projektu.Skolā ir pieejams  Venden  dzeramais ūdens. Sarunā ar skolas 

saimnieku tika noskaidrots, ka  ziemas mēnešos nedēļā skolēni patērē 1  pudeli ūdens ( tilpums 20 l), savukārt rudens un pavasara mēnešos – 2 

ūdens pudeles. 

Ūdens visvairāk tiek patērēts  virtuvēs. 

Virtuvēs netiek izmantotas trauku mazgājamās mašīnas, trauku tiek mazgāti zem tekoša ūdens. 



Puķu dobes tiek laistītas ar krāna ūdeni no skolas. Zāliens netiek laistīts. 

Labierīcībās  tualetes podi ir noregulēt uz minimālo ūdens padevi. 

2015./2016.m.g. tika salaboti visi tekošie ūdens krāni. 

Prioritātes 2016./2017m.g. ; 

1.Izpētīt ūdens patēriņu skolas ēdnīcās un veikt pētījumu par ūdens patēriņu pārtikas produktu saražošanai, iepazīstināt ar rezultātiem vietējo 

sabiedrību. 

 

 

Enerģija 

Elektroenerģijas patēriņš skolā: 

 

Patērētā enerģija % 

Apkure 45 

Ūdens 8 

Ēdiena gatavošana 15 

Gaisma 19 

Citi  13 



 
Patērētā elektroenerģija vidusskolas korpusā (kwh) 

Mēneši 2013./2014.m.g. 2014./2015..m.g. 2015./2016.m.g. 

Septembris 4740 2552 2652 

Oktobris 5264 3922  3063 

Novembris 4464 3272  4563 

Decembris 6047 4184  3509 

Janvāris 5576 3789  4612 

Februāris 4896 3369  4160 

Marts 3603 3360  4220 

Aprīlis 3400 2879  3139 

Maijs 3175 1716  2355 

Jūnijs 1882 1529  1298 

Jūlijs 2638 1553  1304 

Augusts 2788 1489  1993 

Kopā 42533 33614  33359 

 

 



Patērētā elektroenerģija 2.korpusā ( internāts, ēdnīca, mājturības kabineti)(kwh) 

Mēneši 2013./2014.m.g. 2014./2015..m.g. 2015./2016.m.g. 

Septembris 5040 2933 3724 

Oktobris 5843 5601  5189 

Novembris 4871 3462  5604 

Decembris 7741 4563  2697 

Janvāris 6438 4950  4518 

Februāris 5364 3457  3996 

Marts 5096 4436  3670 

Aprīlis 6088 4519  3206 

Maijs 4005 2715  3394 

Jūnijs 2005 1282  1298 

Jūlijs 1554 3001  742 

Augusts 1866 2292  938 

Kopā 55911 40511  38976 

 

 



 
Patērētā siltumenerģija vidusskolas korpusā (kwh) 

Mēneši 2014.g. 2015.g. 2016. g. 

    

Janvāris 57,61 23,42 38 

Februāris 40,12 19,37 17 

Marts 22.51 14,79 16 

Aprīlis 16,61 10,04 11 

Maijs 19,19 0 0 

Jūnijs 0 0 0 

Jūlijs 0 0 0 

Augusts 0 0 0 

Septembris 7,21 0  

Oktobris 21 10.95  

Novembris 10.66 11.30  

Decembris 20,04 14.50  

Kopā 214,95 104.37  

 



Patērētā siltumenerģija 2.korpusā ( internāts, ēdnīca, mājturības kabineti)(kwh) 

Mēneši 2014.g. 2015.g. 2016.g. 

    

Janvāris 28,66 19,27 30,8 

Februāris 15,24 16,27 24 

Marts 10,84 9,87 11 

Aprīlis 5,04 7,08 13 

Maijs 5,85 0 0 

Jūnijs 0 0 0 

Jūlijs 0 0 0 

Augusts 0 0 0 

Septembris 7,62 0 0 

Oktobris 9,23 6.50  

Novembris 11,13 8.70  

Decembris 14,58 13.00  

Kopā 108,19 80.69  

Lielākais elektroenerģijas patēriņš  apgaismojumam gada tumšākajā laikā.  



Projekta  „ Kompleksi risinājumi siltumņīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās” ietvaros nosiltināti visi trīs 
skolas korpusi. Plānots CO2 samazināt par 49,43305 t. Līdz ar to samazinājies siltumenerģijas daudzums. 

 Skolotāji un tehniskie darbinieki seko līdzi apgaismojuma lietošanai – vai tas  netiek atstāts bez vajadzības ieslēgts stundu laikā un starpbrīžos. 

Skolā visos kabinetos, palīgtelpās ir energotaupīgās diožu lampa, izņemot sporta halli.  

Skolā veikta renovācija, parastie koka logi nomainīti uz plastmasa pakešu logiem. 

Skola ir arī kļuvusi par novada kultūras centru (kopējā zāle skolai un kultūras namam). 

Tāpat zālē ir laba apskaņošanas un apgaismošanas aparatūra,  ko izmanto pasākumos, tādējādi radot lielāku elektroenerģijas patēriņu. 

Arī jauno tehnoloģiju ienākšanu skolā radu lielāku elektroenerģijas patēriņu (dators ir katrā mācību klasē, datorklasē 18 datori, viena 
dokumentu kamera, pieci printeri ,viena interaktīvā tāfele un 11projektori). 

Datori un printeri tiek izslēgti, ja netiek lietoti, izņemot datorklasē, skolotāju istabā, administrācijas kabinetos, tiek atstāti gaidīšanas režīmā no 
pulksten 8:30 līdz 15:30. 

Apkures iekārtām kuras dienas laikā apsilda telpas ir speciāli akumulatori, kas uzkrāj siltumu,tāpēc nav jākurina pa nakti, jo akumulatori telpās 
nodrošina siltumu. 

Pirmskolas un sākumskolas korpusā radiatoriem ir termogalvas, tādēļ katrā telpā var regulēt temperatūru atbilstoši vajadzībām.Skolēnu 
brīvdienās kurināšana tiek samazināta, jo nav jāuzkrāj siltums uz nakti. 

Katlumāja tiek kurināta ar malku. 

 Skolas virtuvē Nr. 1 ir viens A klases ledusskapis,trīs vecie ledusskapji un viena vecā saldētava, kas iespējams arī patērē vairāk elektroenerģijas, 
skolas virtuvē nr. 2 trīs A klases ledusskapji un viena A klases saldētava, skolēnu mācību virtuvē viens A klases ledusskapis. 

Pirmskolas un sākumskolas korpusā ir astoņi elektriskie boileri, vidusskolas korpusā trīs elektriskie boileri , sporta hallē divi . 

Perspektīvā karsto ūdeni ražos katlumāja no kurināšanas. 



2015./2016. m.g. samazinājies elektroenerģijas  un siltumenerģijas patēriņš, kas izskaidrojams  ar to,ka 2016.gada sākumā vidussksolas korpusā 
visās mācību telpās radiatoriem tika uzstādītas termogalvas,kas ļāva regulētsiltuma daudzuma patēriņu klasēs.Šinī  vasarā tika veikta 
ēdināšanas bloka renovācija, nomainītas novecojošās ektroiekārtas skolas ēdnīcā. 

Veicot pētījumu nākas secināt, ka  tomēr vēl ir trūkumi kas jānovērš: 

1. Sekot, lai tiktu izslēgts telpu apgaismojums un datori izejot no mācību telpām. 
 
 
 
 

Skolas vide un apkārtne. 

 

Skolai sava apstiprināta apzaļumošanas plāna nav. Taču skola iesaistās projektos, kuros var iegūt finansējumu stādmateriālam  un mazās 

arhitektūras formām. Pašvaldībā ir dārznieks, ar kura palīdzību tiek saskaņots apzaļumošanas darbs. 

Apkārtnes sakopšanā darbojas skolas, tehniskie darbinieki, vasaras periodā arī skolēni, rudenī skolēni palīdz sakopt teritoriju ‘’Labo darbu 

nedēļas’’  ietvaros un arī iepriekšējā gada pavasara lielās talkas laikā. 

Mazās arhitektūras formas un aktīvas atpūtas zonas. Aiz skolas  ir sporta stadions, parks, kur bērni labprāt uzturas pēc skolas. Pirmsskolas 

teritorijā ir izveidots āra lapenes nodarbībām.  

Gar skolu plūst Vārnienes upe, kuras labajā krastā atrodas skola. Šis krasts ir sakopts. Ir aktīvā zona skolēniem. Arī upes kreisais krasts ir iesākts 

sakopt un nākotnē  ir iecere tur izveidot dabas sajūtu taku. 

Aiz skolas ir arī ūdenskrātuve ar aktīvu atpūtas zonu gan bērniem, gan pieaugušajiem (āra trenažieri). 



Skolas pagalms un teritorija ir piemērota atpūtai, pastaigu organizēšanai, kā arī stundām dabā. Atbilstoši laika apstākļiem, skolēni var 

uzturēties svaigā gaisā stundu starplaikos. 

 Garām skolai ved tranzītceļš, bet gar šoseju ir koku dzīvžogs, kas absorbē CO2. Bioloģijas stundā tika veikta gaisa kvalitātes noteikšana , 
izmantojot ķērpju bioindikācijas metodi, kas  norādīja, ka gaiss skolas apkārtnē ir vidēji piesārņots.Skolas telpas ir tīras, sakoptas, estētiski 
noformētas. 

2015./2016.m.g. septembrī  skolas apkārtnē tika iestādīts 41 kociņš, pagatavoti un izlikti  putnu būrīši. 

Prioritātes 2016./2017.m.g.: 

 1. Skolas apkārtējo vidi izmantot mērķtiecīgi: mācību  stundas, ārpusklases pasākumus, iespēju robežās, organizēt ārpus telpām.  

2.Turpināt sadarbību ar AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecību., organizējot ārpusstundu nodarbības mežā. 

 

Līdzdalība 

Rugāju novada pašvaldība ir informēta par Rugāju novada vidusskolas darbību Ekoskolas programmā. 

Vecāki tiek iesaistīti skolas pasākumos, projektos, par aktivitātēm informēti skolas vecāku kopsapulcē, skolas padomē, vecāku dienās. 

Par skolas aktivitātēm ir regulāra informācija skolas mājas lapā, skolas avīzē„ Dinamīc”, novada laikrakstā „ Kurmenīte,” „ Vaduguns”, Latgales 
Reģionālo televīziju. 

Sadarbība ar Ekoskolām: Rugāju novada Eglaines pamatskolu,Dricānu vidusskolu, Rēzeknes poļu ģimnāziju. 



     Par savām aktivitātēm  skolā stāstām ne tikai Latvijas skolām, bet arī ārzemju skolu   ciemiņiem ( Amerika, Austrālija, Francija, Spānija). Šī 
gada septembrī ekoskolas koordinatore ekoskolas programmas aktivitātes prezentēja Zviedrijā Erebŗū ģimnāzijā Nord Plus projekta  “ 
Connected by the Sea”  ietvaros. 

 


