
DARBĪBAS PLĀNS 2017./2018.m.g. 

Gada tēma – Atkritumi 

 

MĒNESIS 

 

AKTIVITĀTE 

 

ATBILDĪGAIS 

SEPTEMBRIS Paskaties, ko dara ekoskolas! 

 

Apbalvošanas ceremonija LNB 

Ekoskolas reģistrācija Koordinators 

Zaļā karoga svinīga pacelšana Koordinators, ekopadome 

Eko padomes valdes vēlēšanas 5.-12.klašu skolēni, skolotāji 

Kodeksa un darbības plāna izstrāde ekopadome 

Mācību ekskursija uz Strenču 

kokaudzētavu “Skābekļa diena” 

Koordinatore, ekopadomes 

locekļi, skolotāji 

OKTOBRIS 

 

     

 

Ceļojums uz “dzīve bez atkritumiem” ir sācies! 

Skolas vides novērtējums Ekopadome 

Kodeksa un darbības plāna izstrāde Ekopadome 

Makulatūras nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Nolietoto bateriju nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Akcija “Katrā klasē papīra atgriezumu 

kaste!” 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Akcija “Otra elpa nolietotajām 

saulesbrillēm!” 

5.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Akcija “Izslēdz gaismu ! ” 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Labo darbu nedēļa 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Gada tēmas un vides zinības sasaiste ar 

mācību saturu. Gada tēmas “Atkritumi” 

integrēšana  mācību procesā (Pedagogu 

sastādīts stundu tēmu saraksts.) 

Pedagogi, koordinators 

NOVEMBRIS 

 
Kā kļūt “zaļākam”! 

 

Ekoskolu Starptautiskā Rīcības diena 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Makulatūras nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Dokumentālā filma “Byore the flood” Ekopadome, skolēni, skolotāji 

DECEMBRIS 

                   

        

Arī svētkos neaizmirsti par veselīgiem ieradumiem! 

 

Izlietoto bateriju nodošana 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Radošā darbnīca - Ekoeglīte 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Ziemassvētki Bļodiņkalnā. Labdarība meža 

dzīvniekiem. 

ekopadome 

Labdarības akcija “Atnes un paņem! 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 



JANVĀRIS 

 

Šķirosim pareizi! 

 

Škirošanas stafetes 1.-4.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

Plakātu konkurss ”Atkritumi” 

 

1.-7.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

FEBRUĀRIS 

 
Iepazīsti ecosia.com ! 

 

Ecosia.com   Informātikas skolotāji, skolēni, 

ekopadome 

Makulatūras nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Izlietoto bateriju nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

MARTS 

 
Būsim aktīvi un atsaucīgi! 

Pasaules Ūdens diena 8.-12.kl. skolēni , ķīmijas 

skoltāja, ekopadome 

Izlietoto bateriju nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Silto džemperu nedēļa 1.-12.kl. skolēni, skolotāji, 

Ekopadome 

APRĪLIS 

 

 

Darīsim zaļus darbus! 

 

“Lielā talka” 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Meža dienas-  meža stādīšana Ekopadome 

Zemes diena Ekopadome 

Makulatūras nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

 Mācību gadā veikto pasākumu 

apkopošana, izvērtēšana 

Ekopadome 

MAIJS 

                                                               
Sportosim visi kopā! 

 

Velobrauciens apkārt Mazajam un 

Lielajam Baltezeram. 

 Ekopadome 

Gada tēmas iegūto zināšanu apkopojums. 

Pasākums.  

Ekopadome 

SEPTEMBRIS- MAIJS Šķirojam un vācam makulatūru, baterijas un nolietoto tehniku! 
 

Rezultātu apkopojums un apbalvošana 

 

 

 

SEPTEMBRIS- MAIJS 

 

Projekts “Viss sākas ar pirmo soli “  

(Everything begins with the first step) 
Projekta vadītājs 

  

 



 


