
 

Ekoskolas darbības plāns 2017./2018.m.g. 

Mācību gada tēma ,,Bioloģiskā daudzveidība’’ 

 

Mērķi: 

1. Ieinteresēt skolēnus iepazīt un izzināt bioloģisko daudzveidību un tās dabas vērtības. 

2. Iepazīstināt skolēnus ar galvenajiem iemesliem, kādēļ pasaulē izzūd dabas daudzveidība. 

3. Mazināt dzīvesveida ieradumus, kas veicina bioloģiskās daudzveidības izzušanas galvenos iemeslus. 

4. Aizsargāt un palielināt bioloģisko daudzveidību skolas apkārtnē, pēc iespējas saglabājot dabiskās dzīvotnes un ieviešot vērtīgus dabas 

elementus. 

Uzdevumi: 

1. Integrēt tēmu ,,Bioloģiskā daudzveidība” mācību saturā, lai veicinātu izpratni par tās nozīmi. Atrast veidus, kā izmantot skolas apkārtni dabas 

vērtību izzināšanā. 

2. Daudzveidība izzūd 3 iemeslu dēļ: palmu eļļas un lopkopības dēļ izcērt tropu mežus, rodas piesārņojums un pastiprinās klimata pārmaiņas. 

Izzināt un apkopot ikdienas ieradumus, kas neveicina šīs trīs problēmas. 

3. Popularizēt iegūtos datus skolas projektu nedēļas ietvaros, lai iedrošinātu ikvienu mainīt savu dzīvesveidu, samazinot bioloģiskās 

daudzveidības izzušanas iemeslus. 

4. Noskaidrot, kas ir skolai tuvākā aizsargājamā dabas teritorija un kādas vērtības tajā sastopamas. 

 



Nr. Laiks Aktivitātes Dalībnieki Tēma 

1. Septembris 

 

 

 

 

 

 

Ekoskolu Zaļā karoga apbalvošanas 

pasākums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Ekopadome ,,Skolas vide un apkārtne’’ 

Ekopadomes sanāksme - Ekopadomes 

izveide, pienākumu sadale. 

Skolas gada ekotēmas izvēle. 

Ekopadome, skolas 

vadība 

 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

Drošības rīts. 

 

 

L.Kudrjavceva, skolotāji, 

1.-9. kl. skolēni 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Transports” 

 

Nodarbības ,,Personīga higiēna” un  

,,Traumatisma profilakse” 

 

A.Kačkane, lektores, 1.-

2.kl. kl.audz. un skolēni 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Ūdens” 

Miķeļdienas izstāde no sezonāliem un 

vietējiem produktiem. 

A.Kačkane, kl.audz., 1.-

9.kl. skolēni, vecāki 

,,Skolas vide un apkārtne’’ 

,,Pārtika” 

2. Oktobris Vides novērtēšana.  

 

 

 

 

Skolotāji, 5.-9.kl. skolēni 

Ekopadome 

 

 

,,Skolas vide un apkārtne” 

 

Vides kodeksa izveide. 

 

 

 

Visas Ekoskolas tēmas 

 

 

Darba plāna izveide. 

 

Ekostenda noformēšana. 

 

Jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati” 

nedēļa. Ttēmas ,,Bioloģiskā daudzveidība” 

integrācija mācību saturā. 

Jomas ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” mācību 

priekšmetu skolotāji  

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

,,Mežs” 

3. Oktobris-

novembris 

Rīcības dienu organizēšana: 

 

No 30.10. līdz 03.11. Plakātu konkurss 

,,Pārtika nav atkritumi”. 

No 30.10. līdz 03.11. Grāmatu veidošana ar 

videi draudzīgu ēdienu receptēm, izmantojot 

sezonālos un vietējos produktus.  

31.10. Lekcija par veselīgu uzturu. 

No 02. līdz 03.11. Audumu maisiņu 

pagatavošanas darbnīca. 

03.11. Lekcija par reproduktīvo veselību. 

Ekopadome 

 

5.-9.kl. skolotāji, skolēni 

 

1.-4.kl. skolotāji, skolēni 

 

 

Lektore, 8. kl. skolēni 

Z.Kursīte, 5.-9.kl. skolēni 

 

Lektore, 8. kl. skolēni 

 

 

,,Pārtika” 

,,Atkritumi’’ 

 

 

 

,,Pārtika” ,,Ūdens” 

,,Klimata izmaiņas” 

 

 ,,Veselīgs dzīvesveids”  



31.10. Filmu demonstrēšana par vides tēmu. 

02.11. Nodarbība dabā ,,Organismu 

daudzveidības un dzīvības pazīmju 

novērošana parauglaukumā'' (7.kl.). 

No 31.10. līdz 03.11. Aktivitāte ,,Garšo vai 

negaršo” pie skolas ēdnīcas ieejas (1.-9.kl.). 

Grāmatu izstāde ,,Bioloģiskā daudzveidība” 

(skolas bibliotēkā). 

30.10. Makulatūras vākšanas konkursa ,,Tīrai 

Latvijai!” uzsākšana. 

 

 

Mārtiņdienas Eko tirgus ar videi draudzīgu 

ēdienu receptēm, izmantojot sezonālos un 

vietējos produkti. 

 

Akcijas „Skolas auglis”, ,,Skolas piens’’. 

 

Skolas mājas lapas sadaļas ,,Ekoskola” 

pilnveide. 

 

Ekopadomes sanāksme – vides novērtējuma 

apstiprināšana un darba plāna apspriešana.  

 

 

A.Kačkane, Vides 

pulciņa dalībnieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-9.kl.skolotāji, skolēni, 

vecāki 

 

1.-9.kl. skolēni 

 

A.Kačkane 

D.Daņiļēviča 

 

Ekopadome 

 

 

 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

 

 

 

,,Pārtika” 

 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

 

,,Atkritumi” 

,,Enerģija” 

 

 

,,Pārtika” 

 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Pārtika” 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

4. Decembris Labdarības akcija „Ziemassvētku dāvana 

mazajiem draugiem”. 

 

Skolēnu padome, 1.-

9.kl.skolotāji, skolēni, 

vecāki 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

,,Klimata pārmaiņas” 

,,Pārtika” 

„Bioloģiskā daudzveidība” Ekoskolas stenda informācijas atjaunošana. Ekopadome 

5. Janvāris Ekopadomes sanāksme par pasākuma 

,,Skolas auglis” organizēšanu un darba 

uzdevumu precizējumu II semestrī. 

Ekopadome ,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Pārtika” 

 

6. Februāris Projektu nedēļa - darbi par tēmu „Bioloģiskā 

daudzveidība”. 

Pasākums ,,Skolas auglis”. 

1.- 9.kl. skolotāji, skolēni 

Ekopadome 

„Bioloģiskā daudzveidība” 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Pārtika” 

7. Marts Ekoskolas stenda informācijas atjaunošana. 

 

Ekopadome 

Vides izglītības pulciņa 

„Skolas vide un apkārtne” 

 



Pasaules mežu diena. dalībnieki ,,Mežs” 

8. Aprīlis Apkārtnes sakopšanas talka. 

 

 

1.- 9. kl. skolotāji, 

skolēni 

 

 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 Novada pasākums ,,Burto dabā, vidē, 

visumā!’’ 

A.Kačkane 

Vides izglītības pulciņa 

dalībnieki. 

9. Maijs Novada pasākums ,,Vides ekspedīcija”. 

 

 

Vides izglītības pulciņa 

dalībnieki. 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Mežs’’ 

 

Ekopadomes sanāksme, darba izvērtējums. 

 

Ekopadome 

 

Visas Ekoskolas tēmas 

Mācību ekskursija uz Nacionālo Botānisko 

dārzu Salaspilī un Doles salas dabas parku.  

Ekoskolas atskaites sagatavošana. 

A.Kačkane 

1.-9 .kl. skolotāji, skolēni 

 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

 

 

10. Visu 

mācību 

gadu 

Informācija skolas avīzei „Pēdiņas” par 

Ekoskolas aktivitātēm.  

 

Ekopadome  

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

Skolas bibliotēkā piedāvāta izziņas literatūra 

par tēmu ,,Bioloģiskā daudzveidība”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-9.kl. skolotāji, skolēni 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

 

Skolu klimata ietekmes kalkulatora 

izmantošana skolā - 

http://www.pdf.lv/klimats 

,,Atkritumi” 

,,Enerģija” 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

 Akcijas „Skolas auglis”, ,,Skolas piens” 

(novembris-februāris) 

 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

 

 

 

Gada tēmas ,,Bioloģiskā daudzveidība” 

integrēšana mācību procesā. 

Makulatūras un bateriju vākšanas akcija 

,,Tīrai Latvijai”.  

,,Atkritumi” 

,,Enerģija” 

http://www.pdf.lv/klimats


Mācību ekskursijas dabā.  

 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

,,Mežs” 

 Skolas dabas takas izmantošana mācību 

procesā.  

 

Sporta pasākumi veselīgā dzīvesveida 

popularizēšanai. 

 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

„Skolas vide un apkārtne” 

 Dalība dažāda mēroga sporta sacensībās. 

 

Vides izglītības pulciņš.  

Dzīves mācības pulciņš.  

 

A.Kačkane, pulciņu 

dalībnieki 

Visas Ekoskolas tēmas 

 

Ekoskolas darba koordinators           A.Kačkane 


