
 

Šķībes pamatskolas 

Ekoskolas darbības plāns 2021./2022.m.g. 

Mācību gada tēma „ Ūdens”. 

 

Mērķi:  

1. Veidot izpratni par ūdens ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēka labklājībā. 

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

3. Nodrošināt, ka skolā nerodas ūdens zudumi tehnisku problēmu dēļ, ja iespējams- biežāk izmantot lietus ūdeni. 

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

Uzdevumi: 

1. Integrēt tēmu „Ūdens” mācību saturā. 

2. Veicināt skolēnu izpratni par dabas resursu (ūdens) taupīšanu. 

3. Veicināt tīra, nepiesārņotā ūdens kā vērtības apzināšanos, tā nozīmi dabā un cilvēka labklājībā. 

4. Uzzināt par ūdens aprites ciklu. 

5. Iepazīties ar saldūdens resursiem un to izsmelšanas problēmu. 

6. Samazināt atkritumu veidošanos. 

 

 

 

 



Mēnesis Aktivitāte Atbildīgie Jomas 

Septembris 1.Ekoskolas Zaļā karoga apbalvošanas pasākums Nacionālajā 

bibliotēkā. 

Ekopadome 

 

“Skolas vide un apkārtne” 

2.Ekopadomes sanāksme – ekopadomes izveide, pienākumu 

sadale. 

Koordinators 

 

 

3.Skolas gada tēmas izvēle. Skolotāji, ekopadome  

4.Dzejas dienas. Tēma “Ūdens”.  

 

“Ūdens” 

5.Zīmējumu izstāde. Tēma “Ūdens”. Vizuālās mākslas skolotāja 

 

“Ūdens” 

“Skolas vide un apkārtne” 

6. Ziedu paklājs. Klases audzinātāji, skolēni “Skolas vide un apkārtne” 

7. Svinīgā Zaļā karoga pacelšana. Koordinators 

 

“Skolas vide un apkārtne” 

Oktobris 1.Vides kodeksa izveide ( klašu posms) Ekopadomes skolēni 

Skolotāji, skolēni,  

Visas tēmas 

2.Vides novērtēšana un rezultātu apkopošana. Skolēni, ekopadome,  

koordinators 

Visas tēmas 

3.Darba plāna izveide. Ekopadome Visas tēmas 

4. Ārā nodarbība dabaszinību stunda 5.klasē “Dzīvo organismu 

pielāgošanās videi”. 

Dabaszinību skolotāja 

 

“Bioloģiskā daudzveidība” 

6. Vai klimats ir mainīgs mūsu apkārtnē? Dabaszinību skolotāja. 

Vides vēstnieki 

“Klimata pārmaiņas” 

7.Personīgā higiēna (6. – 7.klase) Sports un veselība skolotāja 

 

“Vide un veselīgs dzīvesveids” 

8.Izglītojošā nodarbība vecākiem “Ātru un veselīgu maltīšu 

pagatavošana”. 

Direktora vietniece izglītības 

jomā. 

“Vide un veselīgs dzīvesveids” 

“Pārtika” 



   

Novembris 1.Zīmējumu konkurss ”Taupi ūdeni!” un “Taupi elektrību!” Vizuālās mākslas skolotāja 

Koordinators 

“Ūdens” “Enerģija” 

“Skolas vide un apkārtne” 

2.Klases stundas aktivitāte “Īstais brīdis sākt…”mēs iesaistāmies 

resursu taupīšanā. 

Klašu audzinātāji “Ūdens” “Enerģija 

3. Aktivitāte ”Dzīvais ūdens”- eksperimenti ar ūdeni. Dabaszinību skolotāji “Ūdens” 

4. Aprēķini izklājlapās par ūdens izmantošanu. Matemātikas skolotāja “Ūdens” 

5.Ūdens resursi dabā un ūdens piesārņojums. Matemātikas skolotāja “Ūdens” 

6. Taupīga ūdens izmantošana ikdienā. Klases audzinātāji “Ūdens”  “Vide un veselīgs 

dzīvesveids” 

7. Zīmējumu izstāde: ”Rudens krāsas. Lietus”. Vizuālās mākslas skolotāja 

 

“Skolas vide un apkārtne” 

8. Karjeras stunda 1. – 3.klašu skolēniem “Profesiju mežs”. Karjeras konsultants  

9. Lukturīšu veidošana no plastmasas pudelēm Latvijas 

neatkarības gadadienas pasākumam. 

Dizaina un tehnoloģiju 

skolotāja 

“Skolas vide un apkārtne” 

“Atkritumi” 

10. Infografiku veidošana “Kā pareizi šķirot?” un novietošana 

pie ciema atkritumu konteineru novietnes. 

Vizuālās mākslas skolotāja 

Koordinators 

Pagasta tehniskais personāls 

“Skolas vide un apkārtne” 

“Atkritumi” 

Decembris 1.Atgādņu izvietošana par ūdens taupīšanu katrā telpā, kur 

atrodas izlietne. 

Skolēnu ekopadomes 

dalībnieki 

Koordinators 

“Ūdens” 

“Skolas vide un apkārtne” 

2.Diskusija “Ūdens resursi pasaulē” 8. – 9.klase. Ģeogrāfijas skolotāja “Ūdens” “Klimata pārmaiņas” 

3. Aktivitāte: “Samazināsim papīra daudzumu klasēs! Šķirosim!” Klases audzinātāji 

Vides vēstnieki 

“Skolas vide un apkārtne” 

“Klimata pārmaiņas” “Atkritumi” 

4. Monitorings “Vai pārvietojamies videi draudzīgi?” Koordinators “Transports” 



5. 4. – 8.klašu skolēnu un vecāku aptauja par velosipēdu tiesību 

ieguvi. 

Ekopadome 

Koordinators 

“Transports” 

6. Projekts ”Kā izveidot Ziemassvētku rotājumu no 

nevajadzīgām lietām?” 

Dizaina un tehnoloģiju 

skolotāja 

“Skolas vide un apkārtne” 

“Atkritumi” 

7. Fotokonkurss “Manas ģimenes Ziemassvētku ēdiens no videi 

draudzīgiem produktiem”. 

Koordinators 

Vecāki (ekopadome) 

“Vide un veselīgs dzīvesveids” 

“Pārtika” 

8. Ziemassvētku labdarības pasākums “Mans atbalsts 

dzīvniekiem patversmē”. 

Skolēnu padome “Skolas vide un apkārtne” 

Janvāris 1.Aicinājums “Taupi ūdeni un gudri lieto ķīmiskos līdzekļus!” Dabaszinību skolotājas “Ūdens” 

2. Aktivitāte “Šķirosim plastmasas pudeles un skārda 

bundžiņas!” 

Ekopadome (skolēni) 

koordinators 

“Skolas vide un apkārtne” 

“Atkritumi” 

3. Pētījums un aicinājums ”Taupīgi izmantosim papīra dvieļus un 

tualetes papīru!” 

Ekopadome (skolēni) 

Ekopadomes tehniskā 

personāla pārstāve 

“Enerģija 

4.Pasākums: “Skolas auglis” Ekopadome 

Skolotāji 

“Vide un veselīgs dzīvesveids” 

“Pārtika” 

5. Organizēt skolēnu  apmācību tiesību iegūšanai. Ekopadome “Transports” 

Februāris 1.Aktivitāte “ Ūdens labie un sliktie darbi” Dabaszinību skolotāji 

Ekopadome 

“Ūdens” 

2. Vai klimats ir mainīgs mūsu apkārtnē? Dabaszinību skolotāja. 

Vides vēstnieki 

“Klimata pārmaiņas” 

3. Silto džemperu diena. Ekopadome “Enerģija 

4. Lejam sveces. Vizuālās mākslas skolotāja 

Koordinators 

“Atkritumi” 



5. Pētījums un akcija “Vai elektrība skolā nav izniekota?”. Koordinators, skolēnu 

ekopadome, Pagasta tehniskais 

personāls. 

“Enerģija” 

6. “Drošie un veiklie” – 1. – 3.klase.  “Vide un veselīgs dzīvesveids” 

 

Marts 1.Pasaules ūdens diena. Klases audzinatāji,  “Ūdens” 

2.Eksperiments par atkritumu sadalīšanos.  Dabaszinību skolotāja “Atkritumi” 

3.Aktivitāte “Esi draudzīgs videi!” – plakātu izgatavošana un 

izvietošana pie ciema ūdenstilpnes. 

Vizuālās mākslas skolotāja 

Koordinators  

Pagasta tehniskais personāls 

 

“Ūdens” 

“Skolas vide un apkārtne” 

“Bioloģiskā daudzveidība” 

4.Konkurss “Mana novada upes”. Vizuālās mākslas skolotāja 

Koordinators 

“Ūdens” 

5.Praktiskais darbs “Preces, ko pērkam”. Ekopadome 

Dabaszinību skolotāji 

“Vide un veselīgs dzīvesveids” 

“Pārtika” 

6. Pasaules meža dienas. Stadīt krūmus dabas takā Ekopadome 

Pagasta saimniecības vadītājs 

“Skolas vide un apkārtne” 

7. Tautas bumbas turnīrs 1. – 3.klase.  “Vide un veselīgs dzīvesveids” 

Aprīlis 1.Ekskursija uz  uzņēmumu ”Dobeles ūdens”. Ekopadome 

Koordinators 

“Ūdens” 

2.Sakopšanas talka pie ciema ūdenstilpnes. Ekopadome 

Pagasta saimniecības vadītājs 

“Ūdens”  

“Skolas vide un apkārtne” 

3. Aktivitāte “Enerģijas diena”. Koordinators, skolēnu 

ekopadome 

“Enerģija 

4. Vai klimats ir mainīgs mūsu apkārtnē? Dabaszinību skolotāja 

Vides vēstnieki 

“Klimata pārmaiņas” 

5.Projektu nedēļa. Koordinators, skolotāji “Ūdens” 



Maijs 1.Ārā nodarbības Skolotāji “Bioloģiskā daudzveidība” 

2.Dabas takas atjaunošana un mācību un atpūtas objektu 

veidošana 

Dabaszinību skolotāji 

Ekopadome, koordinators 

Pagasta saimniecības vadītājs 

“Skolas vide un apkārtne” 

 3. Veselības diena. Ekopadome “Vide un veselīgs dzīvesveids” 

4. Darba novērtējums un atskaites izveide. Koordinators Visas tēmas 

 

 


