
Izglītības iestādes mērķi:  
Konkrēti un izmērāmi iestādes izvirzītie mērķi Ekoskolu gada tēmā - kad, kas, kur un ko grib sasniegt? Skaidra darbība un vēlamais iznākums. (Mērķiem jāsaskan 

ar Ekoskolu ilgtermiņa mērķiem (skat. metodiskā materiālā tēmu sadaļā) un Jūsu vides novērtējuma secinājumiem. ) 
1. Veidot izpratni par ūdens aprites ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku labklājībā. 

2. Popularizēt ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu skolā un mājās. 

3. Nodrošināt, ka skolā nerodas ūdens zudumi tehnisku problēmu dēļ. 

4. Pārliecināties, ka skolas notekūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc iespējas skolā pāriet uz dabīgu sadzīves ķīmiju. 

5. Atjaunot atgādinājumus par ūdens taupīšanu skolā. 

6. Iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanu, ūdens ieguvi un attīrīšanu sadarbībā ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”. 

7. Izpētīt tuvākās ūdenstilpes, to krastus, nepieciešamības gadījumā veikt sakopšanas darbus, sadarbībā ar Pļaviņu novada domi. 

8. Veidot izpratni par saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku labklājībā. Sadarbībā ar Pļaviņu novada domi, īstenot zivju resursu aizsardzības pasākumus 

Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpēs, nodrošinot ūdenstilpju pastiprinātu kontroli un uzraudzību. 

Aktivitātes gada tēmā 
 

Mēnesis Aktivitāšu 

nosaukumi 

 

Aktivitāšu saturs 

 
Izvērtēšanas 

metodes 

 

Atbildīgie 

 

Sasniegtais rezultāts 

Septembris 1. Baltijas valstu 

jauniešu forums 

“Going Further 

Along the 

Baltic Way 

2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  “Ūdens, Water,  
Wasser, Bода ” – 

darbs mācību 

stundās.   

1. Simulācijas spēle - politiskas debates 

par Baltijas jūras reģionu, galvenajām 

problēmām – jūras un piekrastu 

piesārņojuma radītās sekas uz klimata 

pārmaiņām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Septembris mūsu skolā ir valodu 

mēnesis. Šajā mācību gadā priekšmetu 

tematiskajos mēnešos par galveno 

tēmu ir pasludināta Ekoskolas gada 

tēma “Ūdens”. Visu valodu stundās 

skolēni veidoja prezentācijas un 

diskutēja par ūdens aprites ciklu, 

saldūdens resursiem, ūdens 

piesārņojumu u.c.  

 

1. Prezentācijas 

veidošana, pārējo 

skolēnu izglītošana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plakātu, prezentāciju 

veidošana 

1. Ekopadomes 

vadītāja, 

skolēnu 

pašpārvaldes 

vadītāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Latviešu 

valodas un 

svešvalodu 

skolotāji, 

Ekoskolas 

koordinatore 

1. Tika veidota izpratne par ūdens 

aprites ciklu un saldūdens 

resursiem, Baltijas jūras 

piesārņojuma 

sekām, zivju sugu izzušanas 

draudiem. 

Iegūtie materiāli pārējo skolēnu 

izglītošanai. 

Sadraudzība ar Baltijas valstu 

skolēniem kopīgai vides 

problēmu risināšanai. 

 

 

 

2. Izpratne par ūdens aprites 

ciklu un saldūdens resursiem, 

to nozīmi dabā un cilvēku 

labklājībā. Prezentēšanas 

prasmes un diskusijas par 

dotajām problēmām 

svešvalodās. 

 



Oktobris 1. Ekopadomes 

ekskursija 

(pārgājiens)  

 

 

 

2. Mēs esam 

Ekoskola – 

nodarbība, 

prezentācija 

 

 

 

3. Ekoskolas 

prezentācija 

vecāku 

kopsapulcē 

 

 

4. Jauno vides 

reportieru 

nodarbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ekskursija (pārgājiens) uz Pļaviņu 

pilsētas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām, ūdens ieguves un attīrīšanas 

vietu. 

 

 

2. Ekopadomes vadītāja un viņas vietniece 

vada izglītojošas nodarbības 1. klašu 

skolēniem, stāstot par Ekoskolas 

mērķiem un uzdevumiem, gada tēmu, 

vides problēmām. 

 

3. Ekoskolas pārstāvji atklāj vecāku 

kopsapulci ar prezentāciju par Ekoskolu 

programmu, 7 soļiem, gada tēmu šajā 

mācību gadā, atskatu uz iepriekšējiem 

gadiem. Iepazīstina ar Rīcības dienu 

pasākumiem un aicina tajos piedalīties. 

 

4.  Četri Ekopadomes pārstāvji apmeklē 

jauno vides reportieru nodarbību, lai ar 

kaimiņu Ekoskolu pārstāvjiem 

diskutētu par to, kā risināt vides 

problēmas savā skolā un apkārtnē. 

 

 

1. Refleksija – darba 

lapas. Izglītojošu 

materiālu sagatavoš. 

 

 

 

2. Darba lapas, 

atgriezeniskās 

saiknes veidošanai 

 

 

 

3. Anketēšana 

 

 

 

 

 

 

4. Atgriezeniskā saite – 

raksts mājaslapā, 

pārējo skolēnu 

informēšana. 

 

 

1. Ekopadome, 

skolēnu 

pašpārvaldes 

vadītāja 

 

 

2. Ekopadomes 

vadītāja un 

vadītājas 

vietniece 

 

 

3. Ekopadomes 12. 

un 11. klašu 

pārstāves 

 

 

 

 

4. Ekoskolas 

koordinatore 

 

1. Uzzinājām, kā tiek attīrīti 

notekūdeņi, kur tiek iegūts 

dzeramais ūdens, kā arī 

apskatījām iekārtas, ar kuru 

palīdzību ūdens tiek attīrīts. 

 

2. 1. klašu skolēniem veidojas 

priekšstats un izpratne par 

Ekoskolas būtību un darbu. 

 

 

 

3. Vecāku iesaiste Ekoskolas 

darbā. 

 

 

 

 

 

4. Zināšanu papildināšana par 

dažādām, ar vides 

problēmām saistītām tēmām, 

komunicēšanās un grupu 

darba prasmju 

nostiprināšana, sadarbojoties 

ar citu Ekoskolu skolēniem. 

Jaunu draugu, domubiedru 

iegūšana. 

 

Novembris 1. “Trashtag” 

 

 

 

 

 

 

2. Radošā 

darbnīca 

 

1. Sakopsim Daugavas krastu pie 

kultūrvēstures objekta “Bebrulejas 

akmens” un šo akciju, kā izaicinājuma 

stafeti, ar soc. tīklu palīdzību nodosim 

pārējām Latvijas Ekoskolām. 

 

 

2. Atjaunosim atgādinājumus par ūdens 

taupīšanu skolā. 

 

1. Fotogrāfijas pirms 

sakopšanas un pēc. 

 

 

 

 

 

2. Atgādinājumi pie 

visām izlietnēm 

tualetēs, pie ēdnīcas 

1. Ekopadome, 

skolēnu 

pašpārvalde, 

pašvaldības 

pārstāvji 

 

 

2. Ekopadome 

 

 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Petīcija “Nē 

svecēm 

plastmasas 

ietvaros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pasākums visas 

dienas garumā 

ar darba 

stacijām “Ūdens 

cilvēka dzīvē” 

 

 

 

 

 

5. Nākotnes 

scenāriju 

darbnīca. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pļaviņās 11.novemra tradīcija ir 

dambja, pie Daugavas, izgaismošana ar 

svecēm. Visus iepriekšējos gadus un 

arī šogad tika iepirktas sveces 

plastmasas trauciņos. Ekopadome 

griezās pie skolas vadības, kā arī 

pilsētas kultūras pasākumu 

organizatora ar ieteikumu nākamajā 

gadā pirkt sveces stikla trauciņos un 

mazākā daudzumā. Tādā veidā stikla 

trauciņus varēs izmantot daudzus 

gadus, tikai iepērkot sveces, neradot 

plastmasas atkritumus. 

 

4. Novembris mūsu skolā ir sabiedrisko 

zinātņu un mākslas jomas MK 

mēnesis. Pasākumu rīko visi MK 

skolotāji. 27.11.2019. 5.-9.kl. skolēni 

no katras klases komanda 5 skolēnu 

sastāvā visas dienas garumā piedalīsies 

viktorīnā (dažādos priekšmetos, ūdens 

tēma). Noslēgumā kopīgs pasākums ar 

labāko komandu apbalvošanu.  

 

5. Ekopadomes un skolēnu pašpārvaldes 

pārstāvju dalība pasākumā “Nākotnes 

scenāriju darbnīca” Jauniešu centrā 

“Kaņieris”, Rīgā. 

 

 

 

izlietnēm, dušas 

telpās. 

 

3. Fotogrāfijas 

nākošajā gadā 11. 

novembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sacensības starp 

klašu komandām 

dažādos 

vecumposmos. 

Noslēgumā 

uzvarētāju 

apbalvošana 

 

 

 

5. Prezentēšana 

pārējiem skolēniem 

 

 

 

3. Ekopadome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ekoskolas 

koordinatore, 

vēstures, 

sociālo zinību, 

vizuālās 

mākslas, sporta 

un ekonomikas 

skolotāji 

 

 

5. Ekopadomes 

un skolas 

pašpārvaldes 

pārstāvji 

 

 

 
 
 
3. Mūsu ieteikums ir uzklausīts 

un akceptēts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Decembris 1. Ekopadomes 

priekšnesums 

skolas 

Ziemassvētku 

pasākumā 

 

2. Ekopadomes 

pasākums – 

1. Popularizējot “zaļo domāšanu”, kā arī 

prezentējot Ekopadomes “labos darbus 

saistībā ar gada tēmu”, rādīsim 

priekšnesumu skolas Ziemassvētku 

pasākumā. 

 

2. Ekopadomes saliedēšanas pasākums ar 

“Laimes aku” (Eko dāvaniņām), 

 

 

 

 

 

 

2. Atgriezeniskā saite 

– “Akvārijs” 

1. Ekopadome 

 

 

 

 

 

2. Ekopadome 

 



“Ziemassvētkus 

gaidot” 

 

veselīgām uzkodām, atskatu uz 

paveikto. 

Janvāris 1. Ūdens padeves 

un ņemšanas 

vietu 

apsekošana 

skolā 

1. Sadarbībā ar direktores vietnieci 

saimnieciskajos jautājumos un skolas 

tehnisko darbinieku, apsekot visas 

ūdens padeves un ņemšanas vietas 

skolā, pārbaudot, vai skolā nerodas 

ūdens zudumi tehnisku problēmu dēļ. 

Nepieciešamības gadījumā, 

tehniskajam darbiniekam novērst 

konstatētos defektus. 

1. Pētījums 1. Ekopadome, 

direktores 

vietniece 

saimnieciskajos 

jautājumos, 

tehniskais 

darbinieks 

 

Februāris 1. Zibakcija “Taupi 

ūdeni” 

1. Popularizēsim ieradumus, kas samazina 

ūdens patēriņu skolā un mājās. 

1. Aptauja par ūdens 

lietošanas 

paradumiem 

1. Ekopadome  

Marts 1. Pasākums veltīts 

“Pasaules ūdens 

dienai” 

1. Izmantojot dažādus materiālus no 

interneta vietnēm, veidosim 

prezentāciju ar video, kuru translēsim 

uz lielā ekrāna skolas foajē. 

1. Atgriezeniskā 

saikne klašu stundās 

1. Ekopadome  

Aprīlis 1. Ekskursijas uz 

Pļaviņu vai 

Ķeguma HES 

1. Skolēni diesies ekskursijās ar mērķi 

veidot izpratni par to, ka ūdens spēks ir 

Latvijas būtiskākais resurss 

elektroenerģijas ražošanā. 

1. Darba lapa 1. Ekoskolas 

koordinatore 

 

Maijs 1. Pārgājiens – 

ekspedīcija 

“Ūdenstilpes 

Pļaviņās” 

1.  Sadarbībā ar Pļaviņu novada domi 

dosimies izpētīt pilsētas ūdenstilpes, 

savācot atkritumus ūdenstilpju krastos. 

1. Darba lapa 1. Ekoskolas 

vadītāja 

 

Jūnijs, 

Jūlijs, 

Augusts 

Dalība Ekoskolu 

vasaras forumā 

 Atgriezeniskā saikne Ekopadome  

Visu 

mācību 

gadu 

1. Ekoskolas gada 

tēmas “Ūdens” 

aktualizēšana 

visos mācību 

priekšmetos un 

klašu stundās. 

2. Āra nodarbības 

1. Visu mācību priekšmetu un 

audzināšanas stundu tematiskajos 

plānos 2 x mācību gadā katrs skolotājs 

ir paredzējis nodarbības saistībā ar 

Ekoskolas gada tēmu. 

 

2. Āra nodarbības visos mācību priekšm. 

1. Atskaites mācību 

gada beigās. 

1. Ekoskolas 

koordinatore, 

direktores 

vietniece 

audzināšanas 

darbā 

2. Māc.pr.skolot. 

 



Aktivitātes citās tēmās 

Kā tiek turpinātas izietās Ekoskolu tēmas? Kas tiek darīts Ekoskolu pamattēmās (enerģija, ūdens, transports, atkritumi)? 

 

Mēnesis Aktivitāšu nosaukumi 
Kā mēs mērķus sasniegsim? 

Kādas praktiskas un 

izglītojošas aktivitātes 
nepieciešamas? 

  

Aktivitāšu saturs* 
Īss, konkrēts aktivitāšu apraksts, lai ir 

skaidrs, 1) kas tika darīts, 2) ko 

gribējāt sasniegt ar konkrētām 

aktivitātēm?   

* Var aizpildīt pēc aktivitātēm, bet 

jāizplāno pirms- ko, kā tieši darīsiet 

un ko vēlaties ar konkrētām 

aktivitātēm panākt, kādu rezultātu 

sasniegt? 

Izvērtēšanas 

metodes 
Kā mēs 

izvērtēsim 

aktivitātes, 

sapratīsim, ka 

esam sasnieguši 

plānotos 

rezultātus? 

Jābūt skaidrām 

metodēm un 

izvērtēšanas 

kritērijiem. 

 

Atbildīgie 
Kas to darīs? 

 Sasniegtais rezultāts*  
Ko esam panākuši, mainījuši gada tēmā? 

Īsi, konkrēti apraksta sasniegtos rezultātus, kas 

atbilst 1) izvirzītiem skolas mērķiem, 2) saskan ar 

Ekoskolu ilgtermiņa (tēmu un mācību) mērķiem 

un 3) izriet no pārraudzības un izvērtēšanas 

procesa, kas veikts gada garumā.  

(Rezultātu sadaļā var minēt arī, kas neizdevās un 

iespējamos plānotos risinājumus.) 

* Pilda pēc aktivitātēm 

Septembris Āra nodarbība “Padomā 

divreiz pirms kaut ko izmet 

dabā” 

Aktivitāte sākumskolas klasēm 

skolas iekšpagalmā par dažāda 

veida atkritumu sadalīšanās 

ilgumu dabā. 

Darba lapas Ekopadome  

Oktobris Radošā darbnīca “Auduma 

maisiņi zaļākai dzīvei” 

Radošā darbnīca 1. stāva foajē, 

kuru vadīs 11.-12.kl. Ekopadomes 

pārstāvji. Jebkurš interesents no  

nolietota T-krekla darinās sev 

maisiņu maiņas apavu glabāšanai 

skolas garderobē. 

 Ekoskolas 

vadītāja, 

Ekoskolas 

vadītājas 

vietnieces 

Novembris “Mācāmies ne tikai šķirot 

atkritumus, bet arī tos 

neradīt” 

 

 

 

Zibakcija pie veikala “TOP” 

Rīkojies klimata labā” 

 

“Trashtag” – lai sakopts 

pagalms, pilsēta, novads, 

sakopta Latvija. 

Izglītojoša nodarbība 1. – 12.kl. 

skolēniem, kuru vadīs četri 7. – 8. 

klašu Ekopadomes pārstāvji. 

1.stāva foajē. 

 

 

 

 

 

Sakopsim Daugavas krastu un 

soc.tīklos šo akciju, kā 

izaicinājuma stafeti, nodosim 

pārējām Latvijas Ekoskolām. 

 Ekoskolas 

vadītāja, 

Ekoskolas 

vadītājas 

vietnieces 

 

Ekopadome 

 

 

Ekopadome 



Decembris     

Janvāris     

Februāris     

Marts     

Aprīlis “Lielā talka” Ikgadēja dalība pasākumā. 

Sakopsim novada teritoriju. 

 Visa skola 

Maijs Pētījums “Ūdens, 

elektroenerģijas, atkritumu 

un siltumenerģijas patēriņa 

salīdzināšana ar 

iepriekšējiem gadiem” 

  Ekopadome 

Jūnijs, 

Jūlijs, 

Augusts 

    

Visu 

mācību 

gadu 

Makulatūras un izlietoto 

bateriju vākšana 

  Visa skola 

 


