Pārskats par semināriem Latvijā
Projekta „Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas
veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs” ietvaros tika organizēts semināru cikls „Soli
videi draudzīgam bērnudārzam”. Semināri norisinājās 7 dažādās Latvijas pilsētās – Rīga,
Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Jelgava, Liepāja un Ventspils. Semināru mērķis bija
iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus un darbiniekus ar sadzīves preču
ekomarķējumu, dabas resursu efektīvas izmantošanas iespējām un resursu taupības tēmas
iekļaušanu spēlēs un rotaļās pirmsskolas vecuma bērniem.
Pirmsskolas izglītības iestādēs ikdienā tiek izmantotas dažādākas sadzīves preces
(mazgāšanas līdzekļi) un ļoti būtiski, lai šīs preces būtu ekomarķētas, kas palīdzēs samazināt
kaitīgo ietekmi gan uz apkārtējo vidi, gan uz bērniem, gan pirmsskolas izglītības iestāžu
darbiniekiem. Lai bērnudārzu darbinieki varētu no plašā klāsta, kas tiek p[iedāvāts veikalos,
izvēlēties videi draudzīgas preces, ir jābūt informētiem par sertificētajiem
ekomarķējumiem. Tāpēc tika sagatavots informatīvs materiāls, kurā ir apkopoti biežāk
sastopamie Latvijas tirgū ekomarķējumi. Lai būtu vieglāk orientēties ekomarķējumos
iepirkšanās brīdī var izmantot informatīvu sarakstu ar preču grupām un tiem atbilstošiem
ekomarķējumiem.
Kopējais 7 semināru dalībnieku skaits: 199.
1.oktobris – NVO nams, Laimdotas iela 42, Rīga
Dalībnieku skaits: 41.
Š.g. 1.oktobrī NVO namā tika atklāts semināru cikls „Soli tuvāk videi draudzīgam
bērnudārzam”, kurā tika aicināti piedalīties visi Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
pārstāvji. BEF eksperti uzstājās ar prezentācijām par ekomarķējumu un kā izvēlēties videi
nekaitīgus produktus, kā arī ar prezentāciju par efektīvu dabas resursu izmantošanu
pirmsskolas izglītības iestādēs. Šīs 2 prezentācijas tika prezentētas arī turpmākos semināros
dažādās Latvijas pilsētās.
Uz semināru Rīgā tikai pieaicināta Sabiedrības veselības kontroles nodaļas vadītāja Aija
Grundmane (LR Veselības ministrija, Veselības inspekcija), kura semināra dalībniekus
iepazīstināja ar likumdošanā noteiktām prasības telpu uzkopšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs. Viens no būtiskākiem jautājumiem, kas bērnudārzu pārstāvjiem radās pēc
prezentācijas, bija par dezinfekcijas līdzekļiem – cik bieži tos lietot, cik daudz tos lietot. Pēc
būtības dezinfekcijas līdzekļi nevar būt videi draudzīgi, jo to mērķis ir iznīcināt slimību
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izraisošas baktērijas, sēnītes, vīrusus, tāpēc semināra laikā izvērtāt diskusija par šo līdzekļu
izmantošanu. Viens no ierosinājumiem, lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka
veselību, bija sekot līdzekļa izmantošanas biežumam un instrukcijas, kā pareizi to lietot,
iespējams, lai sasniegtu tādu pašu efektu, var izmantot mazāku daudzumu dezinfekcijas
līdzekļa. Otrs būtisks jautājums bija par pārbaudēm, ko veic Veselības inspekcija, vai tā
atbalsta ekoloģiski marķētus produktus, vai to tīrīšanas efektivitāte ir tāda pati, kā plaši
izmantojamo līdzekļu tīrīšanas efektivitāte. Par to pastāstīja savā prezentācijā Kristīne

Sēnele (Baltijas Vides Forums), ka ekoloģiski marķēti produkti neatšķiras ar mazgāšanas
efektivitāti no parastiem līdzekļiem, ka ekomarķēti produkti atbilst kvalitātes kritērijiem un
pat pārsniedz tos, tādā veidā uzlabojot ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi.
Prezentācijas sākumā tika dots viens uzdevums – no piedāvāto marķējuma klāsta izvēlēties
ekoloģiskus un sertificētus marķējumus. Dalībnieku atbildes parādīja to, ka par
ekomarķējumu tiek uzskatīti visi simboli, kas ir zaļā krāsā un ekomarķējumu atpazīstamība ir
visai zema. Bērnudārzu pārstāvjiem radās arī jautājums par to, kā tad iegādāties tieši
ekoloģiski marķētus produktus, kur tos pārdod un kādi kritēriji ir jāmin iepirkumā, ja
tīrīšanas līdzekļu iegāde notiek centralizēti. Dalībniekiem tika izdalīts materiāls par
ekomarķējumu un maza izmēra materiāls, kur uzskaitītas preču kategorijas (tīrīšanas
līdzekļi, kosmētikas līdzekļi, papīra izstrādājumi, remonta preces un tekstila izstrādājumi) un
šīm kategorijām visbiežāk sastopamie ekomarķējumi, kā arī otrā pusē marķējumi, kas nav
ekoloģiskie marķējumi, bet gan apzīmē kaut ko citu (bīstamības simboli, piemēram,
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ugunsnedrošs, kodīgs, kaitīgs, kairinošs, kā arī uzraksti Bio, Eko, Natural, Organic un dažādu
ārstu asociāciju rekomendācijas).
Seminārā arī tika aicināta piedalīties un pastāstīt par praktisko pieredzi ekomarķētu
produktu izmantošanu bērnudārzos Rīgas pirmsskolas izglītības „Priedīte” vadītāja.
Bērnudārzs „Priedīte” ir pašvaldības bērnudārzs, kas no paša sākuma nolēma izmantot
ekoloģiskus produktus ikdienā – ziepes, trauku mazgāšanas līdzekļi u.c. Mūsdienās daudzi
cilvēki ir krietni jutīgāki pret dažādām ķīmiskām vielām nekā citi un bērni nav izņēmums,
tāpēc vecākiem par bērnudārzu „Priedīte” ir visnotaļ augsta interese. Vecākiem rūp, kādu
bērnudārzu apmeklē viņu atvase un kādu ietekmi uz viņu veselību atstāj izmantotie tīrīšanas
līdzekļi. Daļa vecāku jau ir informēti un izglītoti par ekoloģiskiem produktiem un izmanto tos
mājās, savukārt, cita daļa pārņem bērnudārza ieradumu izmantot ikdienā ekomarķētus
produktus un sāk tos izmantot arī savās mājās.
Apmeklējot citu Rīgas bērnudārzu „Kastanītis” Baltijas Vides Foruma eksperti ievēroja, ka
daži izmantotie tīrīšanas līdzekļi ir ekomarķēti, bet bērnudārza darbinieki pasūtot šīs preces
neko nav zinājuši par ekomarķējumu. Tas parāda to, ka preču cena ir vienāda vai nedaudz
augstāka par parastiem līdzekļiem un tas neietekmē pirmsskolas izglītības iestādes budžetu.
Par ekomarķētu produktu cenām semināra dalībniekiem bija liela interese, jo pastāv
viedoklis, ka šie produkti noteikti ir krietni dārgāki un tos nevar atļauties, savukārt,
„Priedītes” vadītāja uzsvēra, ka cenas starpība nav būtiska un kāpēc izmantot produktus,
kuru sastāvā ir veselībai un videi kaitīgas vielas, ja par tādu pašu cenu var izmantot videi
draudzīgākus produktus.
Otrajā semināra daļā semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar efektīvu dabas resursu
izmantošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī par bērnu izglītošanu par
energoefektivitāti izmantojot rotaļas un spēles. Prezentācijā tika apkopoti dažādi Latvijas un
Igaunijas bērnudārzi, kas ir veikuši siltināšanu un apkures sistēmas maiņu, pārejot uz
atjaunojamiem energoresursiem. BEF eksperte Daina Indriksone pastāstīja par iespējām
ekonomēt elektroenerģiju un ūdens resursus bērnudārzos, kā arī par citu bērnudārzu labo
praksi, izmantot rotaļās un spēlēs jau izmantotu produktu iepakojumus, kā arī dabas
resursu un enerģijas nozīmīgumu un veidus kā mācīt bērniem būt taupīgākiem un sargāt
apkārtējo vidi. Viens no bērnudārziem, kas tika siltināts un kurā tika nomainīta apkures
sistēma, ir Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”, kura 2010.gadā ar
Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta finansiālu atbalstu un Rīgas domes
piešķirto līdzfinansējumu realizēja projektu, kura rezultātā tika nosiltināta bērnudārza ēka
un nomainīta ogļu katlumājas uz siltumsūkni. Detalizētāk par projekta gaitu, ieguvumiem un
rezultātiem pastāstīja Jeļena Jefimova (bērnudārza „Kastanītis” vadītāja).
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7.oktobris –„Park Hotel Latgola”, Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils
Dalībnieku skaits: 13.
Otrs seminārs norisinājās Daugavpilī, kurā tika aicināti piedalīties bērnudārzi no Latgales
novada. BEF eksperti iepazīstināja ar ekomarķējumu un kā izvēlēties videi draudzīgus
produktus, kā arī pastāstīja par dabas resursu efektīvas izmantošanas iespējām pirmsskolas
izglītības iestādēs. Tika apkopotas prezentācijas no Rīgas semināra par bērnudārza
„Priedīte” praktisko pieredzi ekomarķētu produktu izmantošanu ikdienā un bērnudārza
„Kastanītis” pieredzi energoefektivitātes uzlabošanā un semināra dalībnieki tika ar tām
iepazīstināti, kā arī demonstrēta filma par bērnudārza „Kastanītis” projekta ieviešanas gaitu
un rezultātiem. Seminārā tika pieaicināts Seminārs netika plaši apmeklēts, kā atzina paši
semināra dalībnieki, tad semināra valoda varētu būt iemesls, kā arī zema ieinteresētība par
ekomarķētu produktu izmantošanu bērnudārzu ikdienā.
8.oktobris – „Kolonna Hotel Rēzekne”, Brīvības iela 2, Rēzekne
Dalībnieku skaits: 24.
Trešais seminārs „Soli tuvāk videi draudzīgam bērnudārzam” norisinājās Rēzeknē, uz kuru
bija ieradušiem 24 pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji. Baltijas Vides Foruma ekspertes
pastāstīja par ekomarķējumu, kā to atpazīt un ko tas nozīmē, ja prece ir ekomarķēta, ar ko
tā atšķiras no preces, kurai nav piešķirts ekomarķējums, kā arī tika stādīta priekšā citu
bērnudārzu pieredze dabas resursu taupīšanā, iespējamie varianti, kā var panākts
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ietaupījumu un kā caur spēlēm iesaistīt un izglītot bērnus par energoefektivitāti. Seminārā
tika pieaicināta Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” pārstāve, kas
pastāstīja semināra dalībniekiem par aktivitātēm, kas tiek veiktas bērnudārzā programmas
Ekoskola ietvaros, par nākotnes plāniem un kā viens no tiem tika minēts ekomarķētu
produktu iegāde bērnudārza vajadzībām.
22.oktobris – Viesnīca „Wolmar”, Tērbatas 16a, Valmiera

Dalībnieku skaits: 45.
Kā visos iepriekš rīkotājos semināros, arī Valmierā pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji
atzina, ka viņiem ir maz zināšanu par ekomarķējumu, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc
bērnudārzi neiegādājas ekomarķētus produktus apzināti, jo domā, ka tie ir krietni dārgāki
un, ja reiz tajos ir vairāk dabisku vielu, tad tie sliktāk mazgā, bet bērnudārzos tīrībai un
dezinfekcijai ir ļoti liela nozīmē, kā arī uztrauc, ka pēc Veselības inspekcijas pārbaudēm
viņiem liegs izmantot ekomarķētus produktus, ja to mazgāšanas spējas ir sliktākas nekā
parastajiem tīrīšanas līdzekļiem. Daudzi no semināra dalībniekiem arī atzina, ka ar
pašvaldības finansiālu atbalstu jau ir veikuši bērnudārza ēkas renovāciju un diskusijas laikā
dalījās ar pieredzi un ieguvumiem, ko sniedz ēkas renovācija un dabas resursu taupīšana, ka
tas ne tikai dod pašvaldībai finansiālus ietaupījumus, bet gan, kas ir būtiskākais, uzlabo
telpās mikroklimatu un apkures periodos telpās ir silts.
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28.oktobris – „Hotel Jelgava”, Lielā iela 6, Jelgava

Dalībnieku skaits: 40.
Seminārā „Soli tuvāk videi draudzīgam bērnudārzam” bez Baltijas Vides Foruma pārstāvjiem
uzstājās Olaines novada pašvaldības PII „Magonīte” vadītāja, kas dalījās ar klātesošajiem
pieredzē, iesaistoties Ekoskolu programmā, uzsverot ieguvumus un pastāstot par
aktivitātēm, kas tiek veiktas bērnudārzā. Bērnudārza pārstāvji, kas piedalījās seminārā,

atzina, ka Ekoskolas programma ir likusi aizdomāties par videi draudzīgāku dzīves veidu, par
sporta aktivitātēm, pārgājieniem un dažādākām spēlēm, kurās bērniem atraktīvā veidā tiek
pasniegta informācija par to, ka ir jātaupa dabas resursi, kāpēc tas jādara un kāds ieguvums
no tā. Kā nākamo soli, pēc Baltijas Vides Foruma ekspertes Kristīnes Sēneles prezentācijas,
bērnudārza pārstāvji atzina, būtu vērtīgi pamazām pāriet uz ekomarķētiem produktiem un
iegādāties tīrīšanas līdzekļus jau rūpīgi apskatot iepakojumu.

12.novembris – „Hotel Kolumbs”, Kuršu iela 32, Liepāja
Dalībnieku skaits: 22.
Sestais seminārs „Soli tuvāk videi draudzīgam bērnudārzam” norisinājās Liepājā. Izpētot
Liepājas un tuvāko pilsētu bērnudārzu iesaisti Ekoskolas programmā, secinājām, ka Kurzemē
ir tikai daži bērnudārzi, kas ir iesaistījušies, tāpēc, lai popularizētu Ekoskolas programmu
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Kurzemes novadā, pieaicinājām Ekoskolas koordinatoru Latvijā – Danielu Trukšānu. Viņš
pastāstīja par Ekoskolas programmas mērķi, kā iesaistīties, kādi ieguvumi bērnudārziem un
kur var saņemt vairāk informācijas. Baltijas Vides Foruma ekspertes iepazīstināja
dalībniekus ar ekomarķējumu un kā projekta laikā izstrādātie informatīvie materiāli palīdzēs
turpmāk izvēlēties videi un veselībai nekaitīgus produktus.
Dalībniekiem, galvenokārt, bija jautājumi par ekomarķētu preču iegādi – cena un vietas, kur
var nopirkt, kā arī kā iesaistīties Ekoskolas programmā.

13.novembris – Viesnīca „Dzintarjūra”, Ganību iela 26, Ventspils
Dalībnieku skaits: 14.
Seminārs „Soli tuvāk videi draudzīgam bērnudārzam” Ventspilī noslēdza semināru ciklu
dažādās Latvijas pilsētās. Baltijas Vides Foruma ekspertes Kristīne Sēnele un Daina
Indriksone uzstājās ar prezentācijām par ekomarķējumu un dabas resursu taupīšanas
iespējām, tika demonstrēta filma par Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestādes pieredzi
energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, kā arī uzstājās Kuldīgas pirmsskolas izglītības
iestādes „Cīrulītis” pārstāve Inguna Krebse un dalījās pieredzē, iesaistoties Ekoskolu
programmā, veicamajām aktivitātēm un nākotnes plāniem. Pagaidām bērnudārzam ir tikai
piešķirts Ekoskolas nosaukums, bet Zaļais karogs ir nākamā gada mērķis, ceram, ka pēc
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semināra par ekomarķējumu un dabas resursu taupīšanas iespējām, bērnudārza vadība
pievērsīs uzmanību un uzsāks ekomarķētu produktu iegādi un lietošanu.

Galvenie secinājumi:
Informētības līmenis par ekomarķējumu ir zems, bet interese ir salīdzinoši liela;
Daļa semināru dalībnieku ir informēti par energoefektivitāti un bērnudārzu ēkas ir
renovētas;
Valda aplams uzskats, ka ekomarķētas preces sliktāk mazgā, ka tās ir krietni
dārgākas;
Interese par semināriem lielāka Rīgā, Jelgavā un Vidzemē, iespējams, ka pateicoties
ZAO aktīvai komunikācijai ar iedzīvotājiem un dažādām institūcijām par atkritumu
šķirošanu, ir lielāka informētība par to un šī tēma – ietekmes uz vidi un cilvēka
veselību samazinājums ir aktuāls;
Pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji atzina, ka tagad ir lielāka informācija par
ekomarķējumu un ka tagad vēlētos iegūt informāciju par to, kā tos iegādāties – kādi
kritēriji ir jāievieš iepirkumos (ja tie ir centralizēti) un tirdzniecības vietas, kurās var
iegādāties ekomarķētus produktus.
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