
 

Šķibes pamatskolas 

Ekoskolas darbības plāns 2018./2019.m.g. 

Mācību gada tēma ,,Enerģija’’  

Mērķi: 

 Pievērst skolēnu uzmanību dažādu enerģijas ražošanas veidu saistībai ar vides problēmām. 

 Samazināt nelietderīgu enerģijas patēriņu skolā ar vienkāršiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. 

 Parādīt skolēniem saistību starp enerģijas un finanšu taupīšanu. 

 Apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu, kur tas iespējams. 

Uzdevumi: 

 uzzināt par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem; 

 uzzināt par enerģijas iegūšanu, pārveidošanu un taupīšanu; 

 savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; 

 izteikt priekšlikumus efektīvai enerģijas izmantošanai skolā; 

 uzstāties ar referātiem u. c. priekšlasījumiem par enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām dažādās auditorijās; 

 sadarboties kopīgu mērķu realizēšanai. 

 

 



Nr. Laiks Aktivitātes Dalībnieki Tēma 

1. Septembris 

 

 

 

 

 

 

Ekoskolu ,,Zaļā karoga “ balvas 

pasniegšanas pasākums Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. 

Ekopadome ,,Skolas vide un apkārtne’’ 

Ekopadomes sanāksme. Ekopadomes 

izveide, pienākumu sadale. 

Skolas gada ekotēmas izvēle. 

Ekopadome, skolas 

vadība 

 

,,Enerģija” 

Drošības rīts. 

 

 

L.Kudrjavceva, skolotāji, 

1.-9. kl. skolēni 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Transports” 

 

Nodarbības ,,Personīga higiēna” un  

,,Traumatisma profilakse”. 

 

L.Kudrjavceva, 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. 

 

3. Oktobris-

novembris 

Rīcības dienu organizēšana. 

 

Tēmas  ,,Nē vienreiz lietojamai plastmasai!" 

integrēšana mācību saturā. 

 

Plakātu veidošana ,,Nē-plastmasai!''. 

 

Plakātu ,,Nē-plastmasai!'' izstāde. 

 

Darbnīca ,,Plastmasas izstrādājumu 

otrreizēja izmantošana sadzīves priekšmetu 

darināšanā''.  

 

Ekopadome, A.Kačkane, 

O.Rožk, kl. audz., māc. 

priekšmetu skolotāji 

 

 

5.-9. kl. skolēni, 

D. Jakušonoka 

A. Kačkane 

 

Z.Kursīte, 5.-9.kl. skolēni 

(lietišķas mākslas 

pulciņš) 

 

 

 

,,Atkritumi’’ 

 

 

,,Klimata izmaiņas” 

 

 ,,Veselīgs dzīvesveids”  

 

 

 

,,Atkritumi’’ 

 



Filmas ,,Plastmasas maisiņa ceļš" 

demonstrēšana. 

Infografikas veidošana.  

 

Filmas ,,Plastmasas maisiņa ceļš" 

demonstrēšana. 

Tēmas ,,Dzīve bez plastmasas!” 

atspoguļošana zīmējumā.  

 

Zīmējumu izstāde ,,Dzīve bez plastmasas!”. 

 

Filmas ,,Plastmasas maisiņa ceļš" 

demonstrēšana. 

Rīcības plāna veidošana ,,Nē - plastmasai!” 

 

Lekcija par veselīgu uzturu.  

 

Sabiedrības informēšana par plastmasas 

ietekmi uz vidi (uz katras dzīvojamas mājas 

ziņojuma dēļa tiks izlikta infografika ,, Nē-

plastmasai!''  

Dalība makulatūras vākšanas konkursā 

,,Tīrai Latvijai”. 

 

 

Filmas ,,Slīkstot plastmasā”  demonstrēšana 

par plastmasas piesārņojuma problēmu 

pasaulē. 

 

Grāmatu izstāde ,,Enerģija”. 

 

 

Mārtiņdienas Eko tirgus ar videi draudzīgu 

ēdienu receptēm (izmantoti  sezonālie un 

vietējie produkti). 

 

Akcija „Skolas auglis”. 

 

Skolas mājaslapas sadaļas ,,Ekoskola” 

O. Rožko 

5.-7. kl. skolēni 

 

 

D. Jakušonoka 

1.-2. kl. skolēni 

 

 

 

A.Kačkane 

 

D. Jakušonoka 

 

3.-4.kl. skolēni 

 

L. Kudrjavceva 

8. klases skolēni 

A.Kačkane, 

Ekopadome, 

vides izglītības pulciņa 

dalībnieki 

 

A. Kačkane, kl.audz., 

vecāki, 1.-9.kl. skolēni 

 

N. Zia, 

8.- 9.kl. skolēni 

 

 

A.Kačkane 

 

 

1.-9.kl.skolēni, skolotāji, 

vecāki 

 

1.-9.kl. skolēni, 

A.Kačkane D.Daņiļēviča 

 

 

,,Atkritumi” 

,,Enerģija” 

 

 

 

 

 

 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

 ,,Pārtika” 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

,,Atkritumi” 

 

 

,,Atkritumi” 

 

 

 

,,Atkritumi” 

 

 

 

,,Enerģija” 

,,Klimata izmaiņas” 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Pārtika” 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Pārtika” 

 

„Skolas vide un apkārtne” 



pilnveide. 

Ekopadomes sanāksme - vides novērtējuma 

apstiprināšana un darba plāna apspriešana.  

 

Ekopadome 

 

4. Decembris 

 

 

 

 

Labdarības akcija „Ziemassvētku dāvana 

mazajiem draugiem”. 

 

Ekoskolu koordinatoru profesionālās 

kompetences pilnveides kursi 

Skolēnu padome, 1.-9.kl. 

skolēni, skolotāji, vecāki 

 

A.Kačkane 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

 

 

 

,,Enerģija’’ Ekoskolas stenda informācijas atjaunošana. Ekopadome 

5. Janvāris Ekopadomes sanāksme par darba 

precizējumu  II. semestrī. 

Skolas CO2 pēdas, aprēķināšana 

(http://co2.videsfonds.lv). 

 

Ekopadome ,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Pārtika” 

,,Enerģija” 

,,Klimata izmaiņas” 

6. Februāris Projektu nedēļa - darbi par tēmu „Enerģija”. 

 

Pasākums ,,Skolas auglis”. 

 

Silto džemperu diena. 

 

 

Ekoskolu Ziemas forums 2019. 

Jauno vides pētnieku konkurss. 

1.- 9.kl. skolēni, skolotāji 

 

A.Kačkane, Ekopadome, 

prikšmētu skolotāji 

1.- 9. kl.skolēni, 

skolotāji, Ekopadome 

 

A.Kačkane, Ekopadome 

A.Kačkane 1.-9.kl. 

skolēnu komanda 

„Enerģija” 

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Pārtika” 

,,Enerģija’’ 

,,Klimata izmaiņas” 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

7. Marts Ekoskolas stenda informācijas atjaunošana. 

 

Ekopadome 

Vides izglītības pulciņa 

dalībnieki 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

,,Mežs” Pasaules meža diena. 

8. Aprīlis Apkārtnes sakopšanas talka. 

 

 

1.- 9. kl. skolēni, 

skolotāji 

 

,,Atkritumi” 

 

 

„Skolas vide un apkārtne” 

 

Vides izglītības pasākums „Burto vidē, dabā, 

visumā”. 

A.Kačkane, 

vides izglītības pulciņa 

dalībnieki. 

9. Maijs Vides izglītības pulciņu ekspedīcija dabā. 

 

Vides izglītības pulciņa 

dalībnieki. 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

,,Mežs’’ 

 

http://co2.videsfonds.lv/


Ekopadomes sanāksme. Darba analīze.  Ekopadome 

 

Visas Ekoskolas tēmas 

Mācību ekskursija uz Enerģētikas muzeju un 

Dabas muzeju. 

Ekoskolas atskaites sagatavošana. 

A.Kačkane 

1.-9 .kl. skolēni, skolotāji 

,,Enerģija’’ 

,,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 ,,Enerģija”.  

 

 

 

 

 

 

 

1.-9.kl. skolēni, skolotāji, 

vecāki 

,,Enerģija” 

 

Skolu klimata ietekmes kalkulatora 

izmantošana skolā - 

http://www.pdf.lv/klimats 

,,Atkritumi” 

,,Enerģija”  

 

,,Veselīgs dzīvesveids” 

 
Akcijas „Skolas auglis”( novembris-

februāris). 

 

 ,,Enerģija” 

 
Gada tēmas ,,Enerģija” integrēšana mācību 

procesā. 

Makulatūras vākšanas akcija ,,Tīrai 

Latvijai”.  

,,Atkritumi” 

,,Enerģija” 

 

,,Bioloģiskā daudzveidība” 

 

,,Mežs” 

 

Mācību ekskursijas dabā.  

 

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. A.Kačkane, vides 

izglītības pulciņa 

dalībnieki 

Visas Ekoskolas tēmas 

 

Ekoskolas darba koordinators           A.Kačkane 

http://www.pdf.lv/klimats

