
Ekoskolas darba plāns 2022./2023.m.g. 

Pasākumi Apraksts Atbildīgie 

Visu gadu 

2020./2021.m.g. tēmas “Vide un 

veselīgs dzīvesveids”izpēte 

 Apskštēmu izzināšana – 

iemesli  

Gada tēmas ietvaros, katra klase 

iepazīst veselīga dzīvesveida 

nozīmību, veselīga uztura nozīmi, kā 

samazināt traucējošo vides faktoru 

ietekmi savā ikdienā. Veido dabai 

draudzīgus ieradumus. 

Ekopadome, klašu 

audzinātāji, I.Grīnberga, 

L.Ozola 

Iesaistīties Mammasdabas 

projekta aktivitātēs 

Piedalīšanās “Meža ekspedīcija”, 

“Meža olimpiāde” u.c. 

Klašu audzinātāji, ekopadome 

Mācību ekskursijas dabā.  Dažādu mācību tēmu apgūšana ārpus 

mācību klases.  

Klašu audzinātāji, ekopadome 

Ekoskolas aktualitāšu 

atspoguļošana skolas ekostendā. 

Ekoskolu aktuālo jautājumu 

atspoguļošana. 

Ekopadome, I.Grīnberga 

Gada tēmas un vides zinību 

sasaiste ar mācību saturu. 

Gada tēmas “Vide un veselīgs 

dzīvesveids” integrēšana mācību 

procesā. 

Skolotāji pastiprināti savās stundās 

akcentē jautājumus, kuri saistīti ar 

vides saudzēšanu, veselīgu 

dzīvesveidu un kaitīgo ieradumu 

saistītām problēmām. 

Skolas pedagogi, 

koordinators I.Grīnberga 

Atkritumu šķirošanas pasākumi Šķirot makulatūru ikdienā, baterijas. Visas klases, ekopadomes 

koordinatori 

Veselīgs uzturs – veselīgs 

dzīvesveids. (konsultē skolas 

medmāsa, skolas pavārs) 

 Projekti “Skolas auglis”, 

“Skolas piens”. 

Skolēniem katru dienu pieejams 

dzeršanai piens un katru otro dienu 

skolēniem tiek piedāvāti Latvijā 

audzēti svaigi āboli. Katru dienu 

skolēniem pusdienās pieejami svaigu 

dārzeņu salāti. 

Ekopadome. Klašu 

audzinātāji 

Āra nodarbības un mācību 

materiālu izveide vides izglītībā, 

integrējot tos dažādos mācību 

priekšmetos. 

Skolotāji aizvien vairāk nodarbības 

organizē ārpus klašu telpām. Rada 

mācību materiālus, kuri pietuvināti 

vides apstākļiem. 

Klašu audzinātāji, priekšmetu 

skolotāji, I.Grīnberga 

Septembris 

Ekosēde. Ekopadomes izveide. 

Gada tēmas “Vide un veselīgs 

dzīvesveids” apstiprināšana. 

Ekoskolas darba plānošana. Mērķu 

izvirzīšana. 

Koordinators I.Grīnberga 

Sporta aktivitātes – veselīga 

dzīvesveida pamats:  

 pārgājiens "Kusties 

vairāk- jūties labāk! " 

Visas skolas skolēni piedalās 

pārgājienā. 

Sporta skolotāji, L.Ozola, 

ekopadome 

Oktobris 

Skolas vides novērtējuma 

izstrāde. 

Ekoskolas pārstāvji izpēta un 

salīdzina skolas  vides situāciju, 

sniedz savu vērtējumu. 

Ekopadome, 4.-9.klases 

skolēni 

Labo darbu nedēļa – Pārtikas 

ziedojumu vākšanas akcija 

Ventspils briežu dārzam 

Skolēni ziedo pārtiku Ventspils briežu 

dārza iemītniekiem. 

Ekopadome, klašu audzinātāji 

Novembris 

Ekosēde. Ekopadomes 

dalībnieku pienākumi. 

Ekoskolas aktualitāšu apspriešana, 

organizatorisko jautājumu risināšana 

turpmākajiem pasākumiem. 

Koordinators I.Grīnberga 



Vides kodeksa izveide Skolēni veido jaunu skolas vides 

kodeksu, akcentējot gada tēmas “Vide 

un veselīgs dzīvesveids” aktualitātes. 

ekopadome 

Līdzdalība vides kampaņā 

Rīcības dienas 

Elektroenerģijas taupīšanas atgādnes 

izveide un izvietošana visās skolas 

klašu telpās un kabinetos. 

Ekopadome, ēdnīcas pārstāve, 

skolas medmāsa 

Decembris 

Aktivitāte – Klusuma dienas 

skolas ēdnīcā 

Skolēni pēta trokšņa lielumu ēdnīcas 

telpās. Pēta trokšņa ietekmi uz 

veselību. Konkurss – Kura klase 

klusāk uzvedas pusdienu laikā.  

Ekopadome, klašu audzinātāji 

Saulgriežu svētki, gadskārtu  

tradīcijas:  

 Ziemassvētku pasākumi 

Tradīciju izzināšana, svinēšana. 

Skolas aktivitātes kā veselīga 

dzīvesveida paraugs. 

Klašu audzinatāji, 

ekopadome, L.Ozola 

Janvāris 

Ekosēde. Pasākumu plānošana II 

semestrī.  

Ekoskolas aktualitātes apspriešana, 

organizatorisko jautājumu risināšana 

turpmākajiem pasākumiem. 

Koordinators I.Grīnberga 

EKOziema Skolēni organizē un piedalās 

pasākuma aktivitātēs. Aicina tuvāko 

ekoskolu pārstāvjus ciemos. 

Ekopadome 

Sporta aktivitātes – veselīga 

dzīvesveida pamats:  

 Ziemas prieki svaigā 

gaisā (1.-4.kl. janvāris) 

Aktivitātes skolas pagalmā Ekopadome, L.Ozola, 

B.Petrova 

Februāris 

Veselīgo recepšu izstāde 1.-4.klašu skolēni veido veselīgo 

ēdienu receptes.  

Klašu audzinātāji, ekopadome 

Atkarības un citi kaitīgie 

ieradumi 

Skolēni iepazīst atkarības un citus 

kaitīgos ieradumus, to ietekmi uz 

fizisko un mentālo veselību. 

Klašu audzinātāji, 

I.Grīnberga, D.Liepiņa 

Akcija “Silto džemperu diena” Starptautiskā akcija, kas veltīta 

klimata pārmaiņu mazināšanai. Tā 

liek atgādināt par klimata pārmaiņu 

mazināšanas mērķi, aicinot veikt 

vienkāršas ikdienas darbības – 

piemēram, samazināt apkures jaudu 

un uzvilkt siltāku džemperi, 

Ekopadome 

Marts 

Līdzdalība vides kampaņā – 

Zemes stunda 

Skolēni apzinās elektroenerģijas 

taupīšanas nozīmi un vienu stundu 

neizmanto nekādu elektroenerģiju. 

Klašu audzinātāji, 

ekopadome, I.Grīnberga 

Meža un ūdens dienas Skolēni piedalās fizikas, dabas zinību, 

bioloģijas nedēļā sagatavotajās 

aktivitātēs.  

L.Ozola, J.Maranika, 

G.Razzgaite, D.Opolais, 

I.Grīnberga 

Daba ienāk mūsu skolā Dabas muzeja izbraukuma nodarbības 

visām klašu grupām. 

 

Ekopadome, I.Grīnberga 

Ekosēde. Ekoskolas aktualitātes apspriešana, 

organizatorisko jautājumu risināšana 

turpmākiem darbiem. 

 

Koordinators I.Grīnberga 



Aprīlis 

Sakopšanas talka Skola piedalās vides sakopšanas 

talkā. Veido skaistu un patīkamu vidi 

sev apkārt. 

 

Klašu audzinātāji, ekopadome 

Ventspils planetārija 

apmeklējums 

Skolēni iepazīstas ar dažādām dabai 

nozīmīgām tēmām ( visums, atkritumi 

utt.) mācību filmu veidā. 

Klašu audzinātāji, I.Grīnberga 

Saulgriežu svētki, gadskārtu 

tradīcijas: 

 Lieldienu tradīcijas 

Ventspils muzeju apmeklējums, 

iepazīstot tradīcijas un svinēšanas 

ieradumus dabā. 

Klašu audzinātāji, I.Grīnberga 

Maijs 

Sporta aktivitātes – veselīga 

dzīvesveida pamats 

 Ģimenes diena 

Izmantojot dažādus orientēšanās 

paņēmienus, iepazīt nozīmīgākos 

pilsētas un tuvākās apkārtnes vides 

objektus un sporto kopā ar ģimeni. 

L.Ozola, B.Petrova, 

I.Grīnberga, ekopadome 

Veselīgo našķu diena Katra klase gatavo veselīgos našķus- 

uzsvars uz vietējo, sezonālo 

produkciju 

 

Klašu audzinātāji, ekopadome 

Līdzdalība vides kampaņā –  

 Diena bez transporta 

Visi skolas skolēni un darbinieki tiek 

aicināti, dodoties uz un no skolas, 

neizmantot nekādus autotransporta 

veidus 

Klašu audzinātāji, 

ekopadome, I.Grīnberga 

Ekosēde. Gada darba plāna 

izvērtēšana 

Mācību gadā  veikto pasākumu 

apkopšana un izvērtēšana. 

Koordinators I.Grīnberga 

 


