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Olaines 1. vidusskolas 

Februāris, 2015, Tikšanās Prerov, the Czezch Republic 



1. KĀDIEM MĒRĶIEM DZERAMAIS/ 

LIETUSŪDENS TIEK IZMANTOTS JŪSU  

SKOLĀ? 

 Mēs neizmantojam lietus ūdeni, taču dzeramo ūdeni 

mēs izmantojam sadzīves vajadzībām: trauku 

mazgāšanai,  gatavošanai, grīdas mazgāšanai, roku 

mazgāšanai. 

 Olaines pilsētas ūdensvads ir dzeramā ūdens avots, 

kas savienots ar pilsētā izvietotajiem artēziskajiem 

avotiem.  

 

 



2. KĀDUS SOĻUS JŪS ESAT VEIKUŠI, 

LAI SAGLABĀTU ŪDENI? 

 Mūsu skolā var 
regulēt ūdens 
strūklas padevi un 
siltumu. 

 

 Skolas tualetēs ir 
iespējams regulēt 
nolaistā ūdens 
daudzumu. 

 

 Sekojam līdzi tam, lai 
ūdens krāni tiktu 
aizvērti pēc lietošanas 

 



 

 

 

3. KĀDA VEIDA ŪDENS KRĀNUS UN TUALETES 

SKALOJAMĀS TVERTNES MĒS IZMATOJAM SKOLĀ? 

 Skolā ir siltā – 

aukstā ūdens 

maisītājkrāni. 

 

 Tualetes podiem 

ūdens nolaišana ir 

dalīta vieda – var 

nolaist ar lielāku 

vai mazāku ūdens 

padevi. 

 



4. Vai jūs kontrolējat ūdens patēriņu?  

Kurš un kā? 

Cik bieži? 

 

 Jā, var kontrolēt ar kopējo skaitītāju. To kontrolē 

skolas saimnieks, kurš jebkurā brīdī, cik bieži 

nepieciešams, var nolasīt ūdens skaitītāju 

mērītājus. 

 

 

 

 

 

 

 



5. KĀ ŪDENS TIEK APSTRĀDĀTS, LAI KĻŪTU 

PAR DZERAMO ŪDENI? 

VAI ESAT APMIERINĀTI AR DZERAMĀ 

ŪDENS KVALITĀTI? 

 Tas tiek apstrādāts 
ūdens A/S ’’Olaines 
ūdens un siltums’’ 

 Tā kvalitāti pārbauda 
divreiz dienā.  

 Kopā ir 5 artēziskās 
akas. 

 Ūdeni filtrē caur 
kvarca smiltīm, kur to 
attīra no dzelzs un pēc 
tam caur membrānu 
filtrē sāli. 

 



5. KĀ ŪDENS TIEK APSTRĀDĀTS, LAI KĻŪTU 

PAR DZERAMO ŪDENI? 

VAI ESAT APMIERINĀTI AR DZERAMĀ 

ŪDENS KVALITĀTI? 

 Ūdens kvalitāte 
atbilst Latvijas un 
Europas prasībām. 

 Mēs esam 
apmieronāti ar 
ūdens kvalitāti. 

 



6. VAI IZMANTOJAT SKOLĀ EKO TĪRĀMOS 

LĪDZEKĻUS, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS UN 

TĪRĀMOS DARBARĪKUS? 

 Neizmantojam 

ekoloģiskos, bet 

izmantojam par 

iespējamo pieejamo cenu 

labākos un 

kvalitatīvākos līdzekļus. 

 



7. VAI PIEDALATIES PAVASARA 

UZKOPŠANAS DARBOS, VAI UZKOPJAT 

 AKAS, UPES UTT. SAVAS SKOLAS 

APKĀRTNĒ? 

 
 Latvijā jau no 2008. gada 

darbojas organizācija, 
kura veido ikgadējos vides 
sakopšanas akciju- Lielā 
talka. 

 

   Lielās talkas mērķis ir 
iesaistīt visu Latvijas 
iedzīvotājos sakopt savu 
zemi un padarīt Latviju, 
Baltijas jūras reģionu par 
tīrāko vietu uz pasaules. 

 



7. VAI PIEDALATIES PAVASARA 

UZKOPŠANAS DARBOS, VAI UZKOPJAT AKAS, 

UPES UTT. SAVAS SKOLAS APKĀRTNĒ? 

 
 Kopš Latvija sākusi 

poiedalīties ‘’Lielā 

Talka’’, arī mūsu 

skola tajā piedalās. 

 Latvijas 90. 

dzimšanas dienā, visi 

mūsu skolas skolēni 

(aptuveni 800 

skolēnu) iestādīja 

ozolus, lai padarītu 

apkārtējo vidi zaļāku. 



8. KĀDS IR VIDĒJAIS ŪDENS PATĒRIŅŠ UZ VIENU 

SKOLĒNU, ŪDENS PATĒRIŅŠ DIENĀ? 

o Skolas vidējais ūdens 

patēriņš ir 351 m3 mēnesī, 

bet mācību gada laikā tas ir 

3159 m3. 

 

o Dienā skola vidēji patērē 

17.55 m3 ūdens, kas ir 

aptuveni 2.51 m3 ūdens 

stundas laikā. 

 



8. KĀDS IR VIDĒJAIS ŪDENS PATĒRIŅŠ UZ 

VIENU SKOLĒNU, ŪDENS PATĒRIŅŠ DIENĀ? 

 Skolā ir aptuveni 
800 skolēni. 

 

 Mēneša laikā viens 
skolēns patērē 
apmēram 0.39 m3 
ūdens, bet mācību 
dienas laikā – 
0.0195 m3, savukārt 
stundas laikā tas ir 
aptuveni 0.0028 m3 
(2.8 litri) 

 



9. VAI ORGANIZĒJAT KĀDUS PASĀKUMUS, 

LEKCIJAS, CITUS NOTIKUMUS, SKOLĒNIEM 

UN SABIEDRĪBAI, KAS IR SAISTĪTI AR ŪDENS 

SAGLABĀŠANU? 

o Pagaidām īpaši pasākumi 
vai lekcijas netiek 
organizēti ne skolā, ne 
pilsētā. 

 

o Bet skolā tiek pārrunāta 
uz izskatīta ūdens 
taupīšana  tādos 
priekšmetos, kā 
dabaszinībās un 
ģeogrāfijā. 

 

o Sākumskolas skolēniem , 
no 1. līdz 4. klasei, ūdens 
taupīšanas tēma ir 
iekļauta mācību 
programmā. 



9. VAI ORGANIZĒJAT KĀDUS PASĀKUMUS, 

LEKCIJAS, CITUS NOTIKUMUS, SKOLĒNIEM UN 

SABIEDRĪBAI, KAS IR SAISTĪTI AR ŪDENS 

SAGLABĀŠANU? 

 22nd of March is an International water’s day, 

and we pay an extra attention how much water 

is spent during this day.  



10. VAI SKOLĀ IR KĀDA VANNASISTABA, KO 

SKOLĒNI VAI SKOLOTĀJI VAR LIETOT? 

 

o Mūsu skolā ir 

septiņas dušas 

telpas. 

 

o Četras no tām ir 

pieejamas skolēniem, 

divas skolotājiem un 

viena atrodas pie 

saunas, ko izmanto 

skolas darbinieki. 

 



Zēnu Ģērbtuve 



11. KURŠ KONSTATĒ IESPĒJAMOS 

DEFEKTUS? KURŠ PAR TIEM ZIŅO UN 

 KURŠ TOS LABO? CIK DAUDZ LAIKA TAS  

PATĒRĒ? 

o Par bojājumiem ziņo 
jebkurš, kurš tos 
pamana. Tie tiek 
ierakstīti speciālā 
uzskaites žurnālā. 

 

o Visus ar santehniku 
saistītos bojājumus 
novērš skolas 
santehniķis. Parasti tos 
novērš diennakts laikā.  

 

   
Paraugs no uzkaites žurnāla 

 



11. KURŠ KONSTATĒ IESPĒJAMOS DEFEKTUS? 

KURŠ PAR TIEM ZIŅO UN KURŠ TOS LABO? CIK 

DAUDZ LAIKA TAS PATĒRĒ? 

 Vidēji vienā 

kalendārajā gadā tiek 

konstatēti ~ 50 

santehnikas bojājumi 

 Gandrīz 4 – 5 

bojājumi mēnesī 

 

 Visvairāk bojājumu 

2014.gadā tika 

konstatēti februārī. 

 



12. JŪSU PAŠU IDEJAS. KO JŪS DARĀT SAVĀDĀK?  

 

 
 Pie izlietnēm ir šādi 

plakāti, kas mudina 

skolēnus pareizi un 

kārtīgi mazgāt rokas. 

 Mēs noskaidrosim cik 

skolēnu, kas dzīvo 

privātmājās, izmanto 

lietus ūdeni, lai laistītu 

augus, šādā veidā 

taupot dzeramo ūdeni. 



PALDIES PAR 

UZMANĪBU! 
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