
DZERAMĀ ŪDENS 

NODROŠINĀJUMS RCHV: 

IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI

Skolēnu dome sadarbībā ar
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrību
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SKOLAS PADOMES SĒDE
15.05.2017



Ūdens nozīme
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Viens no pārsteidzošākajiem faktiem, ko māca jau bioloģijas 

stundās skolā ir tas, ka ~ 70% cilvēka organisma sastāv 

no ūdens.

Tieši ūdens radikāli ietekmē cilvēka organisma stāvokli. 

No tā kvalitātes ir atkarīga mūsu veselība. 

Ārsti iesaka lietot 1,5-3 litri tīra dzeramā ūdens katru 

dienu.

ŪDENS IR IKVIENA CILVĒKA PAMATVAJADZĪBA.



Dzeramā ūdens pieejamība visā 

skolā šobrīd: fakti

▪ Skola ir izvietota 2 ēkās, kur:

▪ lielajā skolā (5. – 12.klases): tiek piedāvāts vārītais ūdens (mērķa grupa –
59% visas RCHV skolēnu)

▪ mazajā skolā (1. – 4.klases): katra klase individuāli pasūta un lieto fasēto 
ūdeni  savās klasēs (lietotāji – 41% visas RCHV skolēnu)

▪ Šī brīža risinājumi skolā:

▪ lielajā skolā – tiek piedāvāts tikai vārītais ūdens ēdnīcā; individuāla dzeramā 
ūdens pasūtīšana nav iespējama (praktisku apsvērumu dēļ). Ja vārītais ūdens 
negaršo/nav pieņemams, skolēni ņem ūdeni līdzi no mājām vai iegādājas 
ēdnīcā (izmaksas/ ekoloģijas apsvērumi)

▪ mazajā skolā – dzeramo ūdeni (finansiāli un praktiski) nodrošina visu skolēnu 
vecāki (ūdens pasūtīšanu/piegāžu pārvaldību/apmaksu nodrošina katra klase 
individuāli  vecāku laiks un nauda)
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Problemātika lielajā skolā 

šobrīd: fakti
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1. Ūdens vārīšana patērē enerģiju

2. Apjoms, cik daudz reizes būtu 

jāvāra, tad jāatdzesē (616 

skolēniem)

3. Ne vienmēr pieejams, ja nav tajā 

brīdī uzvārīts un atdzesēts, bet var 

būt arī tā, ka uzvāra, bet tad nav 

svaigs, jo stāvējis kādu laiku

4. Skolēniem lielākoties tas negaršo!

1. Plastmasas pudeļu 

vienreizēja lietošana (lielajā 

skolā nenorisinās arī aktīva 

šķirošana)

2. Ūdens «Labais» (0,5 l pudele) 
skolas kafejnīcā maksā € 0,5

3. Papildu smagums uz pleciem 

(pamatskolai/vidusskolai 

skolas somas ir smagākas)

JA MĒS VĒLAMIES BŪT EKOSKOLA, SKOLĀ IR JĀNODROŠINA ĒRTI, 
IZDEVĪGI UN VIDEI DRAUDZĪGI PIEEJAMS ŪDENS JO ĪPAŠI BĒRNU 

LABKLĀJĪBAS/VESELĪBAS DĒĻ!



Dzeramā ūdens nodrošinājuma 

risinājumi un izmaksas
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MAZĀ SKOLA LIELĀ SKOLA

ŠODIEN: vārītais ūdensŠODIEN: fasētais ūdens

Tiek nodrošināta fasētā ūdens 

piegāde arī lielajā skolā un 

izmaksu segšana no klašu 

fondiem (∑ <€3 000 gadā)

Ēdnīcā tiek piedāvāts vārītais ūdens VAI 

bērni turpina to nest līdzi no mājām/pirkt 

ēdnīcā VAI lieku reizi nedzer

Tiek uzstādītas MŪSDIENĪGAS ūdens filtrēšanas iekārtas abās ēkās, nodrošinot 

ūdeni neierobežotā daudzumā, sekmējot skolēnu veselīgu dzīvesveidu un apliecinot 

dzīvē skolas «zaļo domāšanu»

Mazās skolas skolēnus tieši 

skars kārtība LIELAJĀ 

SKOLĀ, uz to pārejot

A

B

C

Vecāki pasūta fasēto 

ūdeni un ik gadu 

maksā 

€ 1 600 jeb € 5 par 

katru skolēnu

VAI

VAI



Dzeramā ūdens nodrošinājuma 

risinājumi un izmaksas
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MAZĀ SKOLA: IZMAKSAS LIELĀ SKOLA: IZMAKSAS

<€3 000 gadā

A

B

C

VAI

VAI

~ € 1600/gadā Katram savas individuāli

~ € 1600/gadā

€ 334/gadā € 334/gadā



KO DOMĀ MŪSU 

SKOLĒNI?
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Skolēnu viedokļa aptauja: 

pamatinformācija

▪ Aptaujas īstenošanas periods: 12.05.2017 – 15.05.2017

▪ Mērķa grupa: RCHV 4. – 12. klases skolēni

▪ Kopējais uzrunāto skolēnu skaits: 616

▪ Respondentu skaits: 282 jeb 46% no visas uzrunātās 
mērķa grupas

▪ Vidējais vecums: 15,4 gadi

8



Skolēnu viedoklis 

aptaujā (I)

Vai Tu ikdienā izdzer pietiekami daudz ūdens veselīga 
dzīvesveida uzturēšanai (~ 1,5 l)?
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Cik regulāri Tu skolā jūties izslāpis, ja pats neesi paņēmis līdzi 
dzeramo?



Skolēnu viedoklis 

aptaujā (II)

Vai Tu ikdienā dzertu vairāk ūdens, ja tas skolā būtu 
ērtāk pieejams?

Vai Tev šķiet, ka RCHV ir nepieciešamas ūdens filtrēšanas iekārtas, lai 
pašiem nebūtu jānēsā apkārt ūdens pudeles un vienmēr būtu pieejama 
vieta, kur padzerties?
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Cool Touch dzeramā ūdens 

filtrēšanas iekārta
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▪ alumīnija korpusu, kas izgatavots no stikla 

un alumīnija

▪ iebūvētā sabalansēta vairāku pakāpju filtru 

sistēma kvalitatīvi attīra ūdeni

▪ dzesē ūdeni, karsē ūdeni (temperatūra ir 

regulējama, ir iespēja uzrīkot drošības 

slēdžus)

▪ iekārta aprīkota ar kustību sensoru, kas 

iekārtu ieslēdz darba režīmā, tikai lietotājam 

tuvojoties

▪ automātiski dezinficē ūdeni ar UV LAMP 

sistēmu

▪ veic elektronisku ūdens padeves kontroli

▪ filtru nomaiņa ik pēc 6 mēnešiem bez 

maksas

1,10 m

IEGUVUMI

▪ Neierobežots tīra dzeramā ūdens daudzums

▪ Energotaupība

▪ Finansiāls ietaupījums vecākiem

▪ Rūpes par ekoloģiju

▪ Ērta lietošana

▪ Automatizēts apkopes process un regulārs 

serviss



Dzeramā ūdens filtrēšanas 

iekārtas citās izglītības iestādēs 
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~ 90 iekārtas



Rīgas Skolēnu pils 

atsauksme 
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▪ Ūdens pieejams visos stāvos 

(aktīvākajiem pulciņiem pat savs)

▪ Iekārtas lietošanas izmaksas ir 

ievērojami zemākas par fasētā 

ūdens iegādi

▪ Iemesls, kādēļ neliek gaiteņos –

ūdens ir pieejams arī ar gāzi 

(neveselīgi), taču mēs vēlamies 

opciju, kad pieejama tikai 

temperatūras regulēšana, kas ir arī 

lētāk

▪ Nomā iekārtu jau 5 gadus (bez jebkādām sūdzībām)

▪ Ūdens svaigums fasētajās pudelēs (bunduļos) nav 

paredzams, taču filtrēšanas iekārtās - pastāvīgi kvalitatīvs



Citu skolu 

atsauksmes (I)
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Citu skolu 

atsauksmes (II)
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Citu skolu atsauksmes: 

telefonintervijas
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Rīgas 64.vidusskola

▪ Skolēni ir pieraduši nest līdzi savas 0,5 l pudeles vai sporta pudeles, kuras tiek 

papildinātas pēc nepieciešamības

▪ Ar iekārtu darbību skola kopumā ir ļoti apmierināta

▪ Līdz šim nav bijis neviens negatīvs precedents (ne ar skolēniem, ne iekārtu)

Rīgas Valda Avotiņa 
pamatskola

▪ Ūdens filtrēšanas iekārtas ir uzstādītas pie skolas ēdnīcas

▪ Ar iekārtu darbību apmierināti, jo īpaši uzsver ūdens svaiguma un izmaksu 

apsvērumus

▪ Līdz šim nav bijis neviens negatīvs precedents

▪ Iesaka šādas iekārtas uzstādīšanu



SVAIGA ŪDENS NODROŠINĀJUMA 

ALTERNATĪVAS
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Dzeramā ūdens nodrošinājuma 

alternatīvas un izmaksas
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FASĒTAIS ŪDENS FILTRĒŠANAS IEKĀRTA

Izmaksas uz 1 

skolēnu GADĀ:

Izmaksas uz 1 

skolēnu GADĀ:

Izmaksas uz 1 klasi 

GADĀ:

€ 5 € 0,6

€ 19
Izmaksas uz 1 klasi 

GADĀ:
€ 148

▪ Nomas maksa mēnesī, 2 iekārtas (ar PVN): €56

▪ Nomas maksa gadā (ja līgums uz 3 gadiem): €668 

▪ Maksa (fasētais ūdens, statīvi) mēnesī: ~ € 577

▪ Maksa (fasētais ūdens, statīvi) gadā: ~€ 5 194

RCHV skolēnu skaits: 1 037

RCHV klašu skaits: 35

Vid. ūdens patēriņš uz 1 skolēnu gadā: 12,7 l* 

▪ Fasētā dzeramā ūdens nodrošināšana visiem skolēniem izmaksātu 7,8 reizes dārgāk nekā mūsdienīgas 

filtrēšanas iekārtas uzstādīšana un lietošana 

▪ Nav nepieciešams veikt individuālus pasūtījumus un naudas pārskaitījumus klašu ietvaros

▪ Izvietojot iekārtas pie ēdnīcas, skolēni var ieliet ūdeni savās pudelēs un lietot bez ierobežojuma

▪ Ieguvēji būs arī skolēni, kuri aktīvi piedalās ārpusstundu pulciņos (dejotāji, sportotāji u.c.)

▪ Netiek traucēts skolas mācību darbs un saimnieciskā darbība (t.sk. piegādātāju pārvietošanās skolā)

▪ Klase, kuras šobrīd iepērk fasēto ūdeni (sākumskola), ieekonomētos līdzekļus varēs izmantot lietderīgāk 

(€148 - € 19 = € 129 gadā, piemēram, aizbraucot ekskursijā)

SECINĀJUMI:

Piedāvājums uzstādīt uz 
2 nedēļām šādu iekārtu 

degustācijai bez maksas!



Fasētā ūdens patēriņš 

sākumskolā – daži fakti

▪ 1b. klase (2016./2017.m.g.): 20 pudeles  €150

▪ 1b.klase (2015./2016.m.g.): 25 pudeles  €135

▪ 4b. klase (2015./2016.m.g.): 25 pudeles  €135
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Vien 3 klašu vecāku 

faktiskie IZDEVUMI gadā 

(€ 420) ir lielāki nekā 

vienas iekārtas noma 

(€334) 

AR NEIEROBEŽOTU 

DZERAMĀ ŪDENS 

NODROŠINĀJUMU

€148 vai €19 

gadā no vienas klases?

€420 Sākumskolā visas 
(kopumā 11) klases 

pasūta dzeramo ūdeni 
 vecākiem tas 

izmaksā 

< € 1 600 gadā



Skatījums salīdzinājumā
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~0,5 l pudele  1/3 daļa no 

bērna ūdens vajadzībām dienā

Neierobežots ūdens daudzums 

bērnam visa gada garumā

€ 0,6 € 0,6=
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SKOLAS PADOMES VIEDOKLIS?

Ceram uz jūsu atbalstu.


