
Izglītības iestādes mērķi:  
Konkrēti un izmērāmi iestādes izvirzītie mērķi Ekoskolu gada tēmā - kad, kas, kur un ko grib sasniegt? Skaidra darbība un vēlamais iznākums. (Mērķiem jāsaskan ar 

Ekoskolu ilgtermiņa mērķiem (skat. metodiskā materiālā tēmu sadaļā) un Jūsu vides novērtējuma secinājumiem. ) 

1. Pievērst skolēnu uzmanību enerģijas ražošanas veidu saistībai ar vides problēmām, sniedzot informāciju, izglītojot mācību procesā un ārpusstundu 

pasākumos. Aicināt uz rīcību, kura mainītu paradumus. 

2. Samazināt enerģijas patēriņus skolā. 

 

Saites skolas mājas lapa, galerija: 

Facebook: 

 

Aktivitātes gada tēmā 
 

Mēnesis Aktivitāšu 

nosaukumi 
Kā mēs mērķus 

sasniegsim? Kādas 

praktiskas un 

izglītojošas aktivitātes 
nepieciešamas? 

  

Aktivitāšu saturs* 
Īss, konkrēts aktivitāšu apraksts, lai ir skaidrs, 

1) kas tika darīts, 2) ko gribējāt sasniegt ar 

konkrētām aktivitātēm?   

* Var aizpildīt pēc aktivitātēm, bet jāizplāno 

pirms- ko, kā tieši darīsiet un ko vēlaties ar 

konkrētām aktivitātēm panākt, kādu rezultātu 

sasniegt? 

Izvērtēšanas 

metodes 
Kā mēs izvērtēsim 

aktivitātes, sapratīsim, 

ka esam sasnieguši 

plānotos rezultātus? 

Jābūt skaidrām 

metodēm un 

izvērtēšanas kritērijiem. 

 

Atbildīgie 
Kas to darīs? 

 Sasniegtais rezultāts*  
Ko esam panākuši, mainījuši gada tēmā? 

Īsi, konkrēti apraksta sasniegtos 

rezultātus, kas atbilst 1) izvirzītiem 

skolas mērķiem, 2) saskan ar Ekoskolu 

ilgtermiņa (tēmu un mācību) mērķiem un 

3) izriet no pārraudzības un izvērtēšanas 

procesa, kas veikts gada garumā.  

(Rezultātu sadaļā var minēt arī, kas 

neizdevās un iespējamos plānotos 

risinājumus.) 

* Pilda pēc aktivitātēm 
Septembris  Meža dienas  

6. klasēm Popes 

mežā. Izglītojošs 

pasākums, kurā 

esam pieteikušies. 

 

Aizsūtīts pieteikums pasākumam  

6. a un 6. b.kl. Skolēniem iespēja uzzināt 

visu par mežu. Mežs ir enerģijas resurs. 

 

Skolēni piedalījās 

Meža dienās. Bija 

aktīvi un ar praktisku 

darbošanos ieguva 

zināšanas, kuras 

nostiprinās un 

atkārtos dabas zinību 

stundā. Atgriezeniskā 

saite - sarunas dabas 

zinību stundās un 

klases stundā. 

 

1. Klašu audzinātāji 

2. Dabas zinību  

skolotāja. 

3. 6.a un 6.b kl. 

Sasniegtais rezultāts ir zināšanas un 

prasmes. Praktiska darbošanās mežā 

spēj skolēnus aizraut un uzzināt 

lietas, kuras iepriekš nebija 

saprotamas. Profesionāli meža 

profesiju strādnieki deva  skolēniem 

zināšanas, kādas skolā var vienīgi 

apgūt lasot. Bet mežā tas notika, 

praktiski darbojoties, vērojot. Ieguva 

jaunas zināšanas,  mainās uztvere un 

domāšana. Atgriezeniskā saite - 



 

 

sarunas dabas zinību stundās un 

klases stundā. 

 

Bija paredzēts pasākums, kur katra 

klase parāda padarīto. Taču 

pandēmija un attālinātā mācīšanās 

neļāva realizēt plānus. Vides 

pētījums ir veikts. Ir dati par skolas 

enerģijas patēriņiem. Salīdzinājums 

pa gadiem. 

 

 

Pasākumi notika attālināto mācību 

laikā stundās, pa klasēm un projektu 

nedēļā. Redzams skolas facebook 

vietnē un mājas  

lapā. 

Ļoti aktīvas bija sākumskolas klases. 

 

 

 

WhatsApp grupā Ekopadomes 

skolēni aicināja viens otru piedalīties. 

Katram savā mājā pazemināt siltumu 

par nedaudz grādiem.( Diemžēl, nav 

fotoattēlu). 

 

Skolas Facebook un mājas lapā. 

Raksts Vaiņodes novada avīzītē. 

Plānotais sasniegts. Ļoti labi 

organizēta un izdevusies nedēļa! 

 

 

 

 

 

 

Oktobris 

 

 

Vides novērtējums - 

Enerģija.  

 

 

Noskaidrot datus par elektrības, ūdens un 

siltuma tēriņiem, lai varētu veikt izpēti. 

Samazināt nelietderīgu enerģijas patēriņu 

skolā - taupīšanas pasākumi. 

 

Datu apkopojums un 

izpēte. 

Fotogrāfijas. Skolas 

mājas lapa, facebook 

redzams rezultāts. 

 

Atbildīgās klases 

un Ekopadome 

Novembris Pasākumi. 

pēcpusdienas, 

aktivitātes u. c. 

 

 

 

Skolēni iegūst zināšanas - mainās 

attieksme, maina paradumus . Diskusijas 

un sadarbošanās. Praktiski darbojoties, 

papildināt savu redzesloku, uzzināt ko 

jaunu, kas saistīts ar vidi un dabu.  

Iesaistās visa ģimene. 

 Fotogrāfijas. Skolas 

mājas lapa, facebook  

Anketu apkopojumi. 

Ekopadome, 

skolotāji 

Decembris Pasākumi, 

pēcpusdienas, 

aktivitātes u. c. 

Skolēni iegūst zināšanas - mainās 

attieksme, maina paradumus. Diskusijas un 

sadarbošanās. Praktiski darbojoties, 

papildināt savu redzesloku, uzzināt ko 

jaunu, kas saistīts ar vidi un dabu. Iesaistās 

visa ģimene. 

 Fotogrāfijas. Skolas 

mājas lapā, facebook 

lapā. 

Anketu apkopojumi. 

Ekopadome, 

skolotāji 

Janvāris Silto džemperu 

diena katrā mājā. 

Katrs savā mājā taupa siltumu. Kādu dienu 

samazina par nedaudz grādiem istabas 

temperatūru.  

Skolēni veido 

diskusiju grupā un 

savstarpējās sarunās 

Ekopadome 

 

Februāris Eko tēmu projektu  

nedēļa 

No 15.- 19. 02. (visu nedēļu visa skola 

ievelk elpu no mācībām. Katru dienu sava 

tēma. Viss par un ap enerģiju un citām Eko 

tēmām. Iesaistās visi! Skolotāji, skolēni un 

arī vecāki.  

Visi atpūšas un pievēršas veselīgam 

dzīvesveidam: nodarbojas ar sportu, dzer 

ūdeni, elpo svaigu gaisu, pēta dabu, palīdz 

dzīvniekiem ziemā, izglītojas dabā. 

 

Skolas Facobook  

Aktivitātes veic visi 

vadoties pēc tēmām, 

katrs skolotājs un 

audzinātājs ir aktīvi 

iesaistīts pats un 

organizē klases 

skolēnu darbu. 

Paveiktais tika 

aizsūtīts dienas  

Skolēni un viņu 

vecāki, skolotāji, 

administrācija 



beigās direktora 

vietniecei 

audzināšanas darbā. 

Apkopojumi 

publicēti. 

 

 

 

 

 

 

 

Esam piedalījušies visās vides 

dienās. Izveidots  video par enerģiju. 

Video par Ūdens dienu un Meža 

dienu. Izveidots un ievietots 

aicinājuma video par Zemes stundu. 

Aicināti Vaiņodes novada iedzīvotāji. 

Sadarbība ar kultūras nama vadītāju. 

 

 

 

 

Anketa izveidota. Apkopota. 

 

 

 

Lai samazinātu elektroenerģijas 

patēriņu, skolā pakāpeniski tiek 

veikta esošo DRL dienasgaismas 

apgaismojuma paneļu nomaiņa pret 

LED apgaismojuma paneļiem. 

2020./2021.mācību gadā, veicot 

remontus skolas telpās, tika 

nomainīti 78 DRL apgaismojuma 

paneļi pret 44 LED apgaismojuma 

paneļiem. Līdz ar to samazinot 

elektrības patēriņu Vaiņodes 

vidusskolā par 40%. 2021.gada 

vasarā ir paredzēts turpināt 

apgaismojuma modernizāciju. 

Marts 1. Ekopadomes 

izglītojoša video 

materiāla par 

enerģiju 

veidošana. 

 

2. Vides dienas: 

Meža diena, 

Ūdens diena un 

Zemes stunda 

Skolēns uzrunā skolēnu. Izveido 

interesantu materiālu par tēmu  Enerģija. 

 

 

 

 

Piedalīties visās vides dienās. Video 

materiāla veidošana. Mērķis: uzrunāt un 

iesaistīt skolēnus un sabiedrību. Raksts 

Vaiņodes novada avīzē. 

Ekopadomes skolēni iesaistās materiāla 

sagatavošanā , sūtot attēlus un video par 

ūdeni un dažādus kokus, mežu. No 

atsūtītajiem materiāliem tiek veidots video. 

 

 

Apskatīsim iesūtītos 

video. Diskusijas 

sapulcēs. WhatsApp 

grupā. 

 

Video ar uzrunu 

Skolas Facebook un 

raksts vietējā avīzē. 

 

 

 

Ekopadomes 

aktīvisti,  

Mareks Jankauskis 

un Janta Eidimta 

 

 

Ekopadome 

Aprīlis Enerģijas 

izlietojums 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu 

mājsaimniecībās 

Transports u. c. 

Anketēšana skolēniem. Dažādi aktuāli 

jautājumi tiks sagatavoti un ievietoti 

elektroniskajā žurnālā  Mykoob,  kur katrs 

varēs sniegt atbildi. 

Anketas apkopojums 

parādīs rezultātu, 

kāda ir pašreizējā 

situācija un rādītāji. 

Ekopadome,  

I. Mame un 

A.Jaunzeme  

Maijs Enerģijas 

izlietojums 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo mācību 

gadu  gadu skolā, 

kad mācības bija 

klātienē.  

Pētījums - starpība. 

Datu un materiālu apkopojums Eokopadome izskata 

apkopotos materiālus 

un izdara 

secinājumus. Veic 

uzskaiti. 

Ekopadome, skolas 

saimnieks, 

direktors 



Jūnijs, 

Jūlijs, 

Augusts 

    

Visu 

mācību 

gadu 

Izglītojošu vides 

raidījumu skatīšanās 

TV. 

Sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai. 

Saziņa WhatsApp .Diskusijas un sarunas 

savā starpā. Skolēni izglītojas vides 

jautājumos paši. Viens otram iesaka. 

Savstarpējās sarunās. 

Pašizglītošanās dabas 

jautājumos. 

Ekopadome. 

 

Aktivitātes citās tēmās  

Kā tiek turpinātas izietās Ekoskolu tēmas? Kas tiek darīts Ekoskolu pamattēmās (enerģija, ūdens, transports, atkritumi)? 

 

Mēnesis Aktivitāšu nosaukumi 
Kā mēs mērķus sasniegsim? 

Kādas praktiskas un 

izglītojošas aktivitātes 

nepieciešamas? 

  

Aktivitāšu saturs* 
Īss, konkrēts aktivitāšu apraksts, lai ir 

skaidrs, 1) kas tika darīts, 2) ko 

gribējāt sasniegt ar konkrētām 

aktivitātēm?   

* Var aizpildīt pēc aktivitātēm, bet 

jāizplāno pirms- ko, kā tieši darīsiet 

un ko vēlaties ar konkrētām 

aktivitātēm panākt, kādu rezultātu 

sasniegt? 

Izvērtēšanas 

metodes 
Kā mēs 

izvērtēsim 

aktivitātes, 

sapratīsim, ka 

esam sasnieguši 

plānotos 

rezultātus? 

Jābūt skaidrām 

metodēm un 

izvērtēša nas 

kritērijiem. 

 

Atbildīgie 
Kas to darīs? 

 Sasniegtais rezultāts*  
Ko esam panākuši, mainījuši gada tēmā? 

Īsi, konkrēti apraksta sasniegtos rezultātus, kas 

atbilst 1) izvirzītiem skolas mērķiem, 2) saskan ar 

Ekoskolu ilgtermiņa (tēmu un mācību) mērķiem 

un 3) izriet no pārraudzības un izvērtēšanas 

procesa, kas veikts gada garumā.  

(Rezultātu sadaļā var minēt arī, kas neizdevās un 

iespējamos plānotos risinājumus.) 

* Pilda pēc aktivitātēm 

Septembris 1. Makulatūras vākšana 

visu gadu. 

2. Bateriju vākšana visu 

gadu. 

3. Izlietoto elektropreču 

vākšana visu gadu.  

(“Štepseles ceļojums”) 

Katru gadu skola ir aktīvi 

iesaistījusies šajās aktivitātēs. 

Ieguvums : otrreizēji pārstrādāts 

papīrs, rūpes par vidi un dabu, lai 

tā netiktu piesārņota ar 

atkritumiem un kaitīgām vielām. 

Aicinājums ir visām klasēm, 

iesaistot vecākus. 

Tiek veikta 

uzskaite. 

Nodotie kg un 

rezultāti ir 

redzami 

“Zaļās Jostas” 

datu 

apkopojumā, 

Ekopadome, 

skolas 

saimnieks, 

direktora 

vietniece 

audzināšanas 

darbā  

M. Tamuža 

 

Makulatūras un bateriju vākšana ir procesā  

(pandēmija).  

Rezultāti tiks apkopoti nākamajā mācību 

gadā. 

 

 

 



“Štepseles 

ceļojuma” 

datu 

apkopojuma 

lapā. Direktora 

vietnieces 

uzskaite un 

rezultātu 

apkopojums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudens aicinājums izdevies. Talkošanas 

notikušas. Skolas Facebook mājas lapā. 

Piedalīšanās “Rīcības nedēļas” konkursā. 

Turpinām tēmu “Atkritumi”- iesaistot visu 

skolu un Vaiņodes sabiedrību rūpēties par 

mūsu apkārtni un dabu. Talkas tiek 

organizētas katru rudeni un pavasari. Tiek 

sakoptas sētas un darba vietas, skolas un 

iestādes. 

   

Izdarīts, aizsūtīta atskaite. Vides izglītības 

fonds padlet.com/jaunumi/ERD2020 

 

 

 

 

 

Šādas aktivitātes audzinātāji iekļāva mācību 

procesā un ārpusstundu pasākumos, cik nu 

tas bija iespējams attālināto mācību laikā. 
Pievērsta skolēnu uzmanību vides 

problēmām, sniedzot informāciju, 

izglītojot mācību procesā un ārpusstundu 

pasākumos. Skolēni visu mācību gadu 

aicināti darboties un iesaistīties. 

Oktobris Atkritumi un skolas 

apkārtne.  

Ekopadomes skolēni un citi 

skolēni dodoties pastaigās, vāc 

atkritumus. Rūpējas par skolas 

tuvāko apkārtni. Mainot apkārtni, 

maināmies paši! Sadarbība ar 

Kultūras dzīves vadītāju Vaiņodes 

novadā - aicinājums citām 

iestādēm un pensionāriem 

iesaistīties. 

Sāk veidoties 

lielākajai daļai 

skolēnu 

pārliecība, ka 

rūpes par vidi 

un apkārtni ir 

jāuzņemas 

pašiem. 

Pārrunas klašu 

stundās un 

mazajās 

Ekopadomes 

sapulcēs un 

saziņā grupā. 

Klašu 

audzinātāji, 

Skolas 

saimnieks, 

skolotāji, 

Ekopadome 

Novembris Rīcības dienas. 2. - 8.11. Atkritumu vākšana Vaiņodes 

novada teritorijā. 

Padarītie darbi 

jāapkopo un 

jāiesūta.  

Ekopadome  

Decembris 1. Eko rotājumi un 

dāvanas Ziemassvētkos,  

2. Putnu barotavu 

izvietošana. 

3. Dzīvnieku apciemošana 

mežā.  

1. Katrs savā mājā darina eglīšu 

rotājumus, dāvanas un 

dekorus no dabas materiāliem. 

Neatbalstām ražošanas 

pārmērīgos apmērus, 

procesus. Dabas piesārņojums. 

Iztiekam bez jauniem  

pirkumiem. 

2. Putniņiem nepieciešama 

enerģija - barība. Bet, ja sāk 

Skolēni maina 

savus 

paradumus un 

daudzas lietas 

var izgatavot 

paši. Redzami 

darbi -

fotogrāfijas.  

Notikumu 

atspoguļojums 

1.- 12.kl., 

audzinātāji 



barot, tad tas jādara visu 

ziemu. Palīdzība putniem 

ziemā. Ieguvums - putnu 

vērošana, atpazīšana.  

3. Pastaigas mežā apvieno ar 

dārzeņu aiznešanu 

dzīvniekiem. Veselīgs 

dzīvesveids plus palīdzība 

dzīvniekiem. 

Facebook un 

skolas mājas 

lapā. 

 

 

 

 

Strādājām citādi, pārstrukturējām plānu, 

darījām nepadarītos darbus. Veidojām 

attālināti Vides kodeksu. Prieks, ka 

izdevās radīt Enerģijas māju un noformēt 

Ekostendu. 

 

 

 

 

 

Sk. iepriekšējā tabulā. Izpildīts. 

 

 

 

 

Zemes diena- 1.-12.kl. skolotāji mācību 

stundās darbojas pēc saviem ieskatiem. 

Padarītais atspoguļojas skolotāju 

ierakstos tabulā – Eko tēmu sasaiste ar 

mācību saturu. 6. klases skolēni 

izgatavoja putnu būrīšus. Fotogrāfijas 

skolas mājas lapā. 

 

 

 

 

 

 

 

Janvāris     

Februāris Vides kodeksa veidošana. 

 

 

Gatavošanās Vides dienām- 

video materiālu un 

fotogrāfiju radīšana un 

apkopošana 

Komandas darbs. Mācīšanās 

strādāt attālināti. Ideju apmaiņa 

tiešsaistes sapulcēs ilearn 

platformā. Sadarbības plānošana. 

Pastaigas svaigā gaisā, veselības 

nostiprināšanai. Dabas pētīšana un 

video un fotogrāfēšanas pratības 

veidošana.  

 Ekopadome 

Marts Vides dienas Meža diena 

Ūdens diena 

Zemes stunda 

Skolas 

Facebook, 

raksts 

Vaiņodes 

novada avīzē. 

Izvērtējums 

Ekopadomes 

sapulcē 

Ekopadome 

Aprīlis 1. Zemes diena 

2. Putnu būru izgatavošana 

3. Talkas - apkārtnes 

sakopšana 

 

22. aprīlis- “Novērtē zemi un visu, 

ko tā mums sniedz.” Iegūst 

zināšanas, piedalās aktivitātēs, 

atbalstot Vides dienas. 

 

 

Skolas mājas 

lapā un 

skolotāju 

tabulā - 

sasaiste ar 

mācību saturu. 

Zēnu mājturības 

un tehnoloģiju 

skolotāja, 

audzinātāji, 

Ekopadome, 

skolas saimnieks 



Maijs Sporta un veselības dienas 

skolā. 

1. Velo diena. 

2. Vides dienas: 20. maijs 

Bišu diena;  

3. 20.maijs- Āra nodarbību 

diena;  

4. 22. maijs- Bioloģiskās 

daudzveidības diena. 

5. 27. 05. un 28.05. Visai 

skolai Eko dienas.  

 

 

Iegūst zināšanas, piedalās 

aktivitātēs, atbalstot vides dienas. 

 

 

 

 

Mācību stundās skolotāji izvēlas 

tēmas- Enerģija, Mežs, Ūdens u.c 

Skolas mājas 

lapā un tabulā, 

kurā skolotāji 

ieraksta ar Eko 

tēmām 

saistītās 

stundas. 

Ekopadome, 

sporta skolotāji 
Sporta pasākumi un aktivitātes sporta 

stundās. Laba sadarbība ar sporta 

skolotāju. Arī attālinātajās mācībās notika 

aktīva sportošana. (Video apkopojums- 

skolas mājas lapā) Klašu pārgājieni ar 

velosipēdiem. Vides dienas: mācību 

priekšmetu skolotāji savās stundās ( Eko 

tēmu sasaiste ar stundām tabulā ) 

 
 

 

 

 

 

Skolas mājas lapā. 

Jūnijs, 

Jūlijs, 

Augusts 

    

Visu 

mācību 

gadu 

Sporta aktivitātes - veselīgs 

dzīvesveids 

Turpināt skolas virzienu  - sports 

un aktīvs dzīvesveids. Rosināt 

skolēnus iesaistīties aktivitātēs. 

Video gada 

beigās 

Sporta skolotājs 

A. Blumbergs 

 


