
Rīcības plāns - Septembris 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīgais Piedalās Rezultātu izvērtēšana 

SEPTEMBRIS 

Zinību diena Informēt klātesošos par skolu kā Ekoskolu, 
gada tēmu 

1.septembris G.Purmale Skolēni, skolotāji, vecāki, 
pašvaldības pārstāvji 

Informācija izskanējusi svinīgā pasākuma laikā 

Ekoskolu apbalvošanas 
ceremonija 

Saņemt Ekoskolu sertifikātu 12.septembris V.Mačs Skolas direktors Informācija par sertifikāta saņemšanu publicēta 
Siguldas un skolas mājas lapās 

Dabas paklāju konkurss “Es mīlu 
Siguldu!” 

Izveidot dabas paklājus, izmantojot tikai 

dabā sastopamos materiālus, neveidojot 
atkritumus 

18.-22.septembris G.Purmale Katra klase ar savu 
kompozīcīju 

Konkurss ir populārs gan skolēnu, gan apkārtējo 

iedzīvotāju vidū. Notiek balsošana par simpātiju, 

piesaistīti vairāki Siguldas novada uzņēmēji un 

pašvaldības iestādes kā balvu devēji. Informācija 
publicēta presē un mājas lapā. 

Ekoskolu svētki kopā ar PII 

“Ieviņa”, Tēva dienai veltīts 
pasākums 

Sadarbībā ar Siguldas otru ekoskolu, 

izveidot kopīgu pasākumu, kurā aktualizējam 

gada tēmu (skolēni rīko aktivitātes 

ciemiņiem, izmanojot otrreiz lietojamus 

materiālus, neveidojot atkritumus), 

apkārtējās sabiedrības informēšana par 
pasākumu 

22.septembris G.Purmale, I.Rence Skolēni, skolotāji, vecāki, 
apkārtējie iedzīvotāji 

Pasākumu apmeklējošo dalībnieku skaits, 

sarīkoto atrakciju skaits, sabiedrības 
piedalīšanās aktivitāte. 



Rīcības plāns - Oktobris 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

OKTOBRIS 

Ekopadomes 1.sēde Ekopadomes atkārtota 

apstiprināšana, vides kodeksa 

atjaunošana, vides novērtējuma 

veikšana 

6.oktobris G.Purmale Ekopadomes locekļi – 

skolēni, skolotāji, 

vecāki, pašvaldības 

pārstāvji 

Sēdes protokols par paveikto, 

nepieciešamās informācijas laicīga 

ievietošana Eksokolu mājas lapā. 

Atkritumu plakāta 

veidošana Klases stundās 
Iepazīstināt skolēnus ar Atkritumu 

tēmas 1.cikla akcentu – atkritumu 

daudzumu un iespējām samazināt 

atkritumus. 

Visu oktobri Klašu audzinātāji, 

I.Slavinska, 

L.Biteniece 

Katra klase ar savu 

plakātu 
Izveidotas kolāžas, kurās attēlots 

atkritumu daudzums pasaulē un tā 

izraisošās sekas. Apzināti atkritumu 

veidi. Skolēnu dziļāka izpratne par 

gada tēmu. 
Papīrgrozu izstrāde un 

izstāde 
Katras klases skolēnu kopdarbs – 

klases papīra konteinera 

izveidošana un darbu izstādīšana 

skolas vestibilā 

16.-20.oktobris L.Biteniece Katra klase ar savu 

papīrgrozu 
Katrai klasei savs pāsu veidots papīra 

konteiners, kurš tiek lietots papīra 

atkritumiem, tādējādi šķirojot 

atkritumus. 

Ekopadomes 2.sēde Vides novērtējuma rezultātu 

analīze, darbības plāna veidošana, 

rezultātu izvērtēšanas metodes un 

atbildīgie. Rīcības dienu plānošan 

25.oktobris G.Purmale Ekopadomes locekļi Izveidots darbības plans, saprotamas 

aktivitāšu izvērtēšanas metodes un 

atbildīgie. Precīzs Rīcības dienu 

scenārijs. 



Rīcības plāns – Novembris  

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

NOVEMBRIS 

Rīcības dienas Maisiņu veidošana no lietotiem T-

krekliem 
1.-3.novembris G.Purmale, Klašu 

audzinātāji 
Visas klases Klašu skolēni izveidoši maisiņus, 

devušies dažādās aktivitātēs (uz 

Sporta centru ar maisiņiem, uz blakus 

veikalu utml.), informēta sabiedrība, 

katra klase iesniegusi dokumentālo 

aktivitātes apliecinājumu 
Mārtiņdienas tirdziņš Pašgatavotu un pašceptu produktu 

tirdzniecība, ievērojot atkritumus 

neveidojošo iepakumu 

izmantošanu, kā arī dabīgas 

izejvielas 

10.novembris G.Purmale Visi skolēni, skolotāji 

un vecāki 
Tirdziņa aktivitāte, dalībnieku skaits, 

atkritumu tvertņu apskate pēc 

pasākuma un analīze 

Akcijas “Stundas brīvā 

dabā” rudens sesijas 

noslēgums 

Katra klase katrā priekšmetā 

vismaz vienu reizi ir devusies 

stundā brīvā dabā, par šo stundu 

iesniegts metodiskais materiāls. 

Mācību vides maiņa, dabas 

izmantošana. 

Septembris – 

novembris 
I.Slavinska, 

L.Bitetniece 
Visi skolēni un 

skolotāji 
Apkopots materiāls ar stundu 

aprakstiem, dokumentāliem 

pierādījumiem, mācību vides maiņas 

lietderības analīzi, skolotāja un skolēnu 

stundas izvērtējumu. 



Rīcības plāns - decembris 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

DECEMBRIS 

Atkritumu konteineru un 

saukļu izvietošana skolā 
Skolēnu informēšana par 

nepieciešamību šķirot atkritumus, 

atgādinājums, iespēja šķirot, jo 

konteineri pieejami katrā stāvā 

Līdz 2017.gada 

beigām 
L.Biteniece Visi skolēni un skolotāji Konteineru laicīga izvietošana visos 

trijos skolas stāvos, informatīvo lapiņu 

redzamība, esamība, aktualitāte. 

Sašķiroto atritumu daudzums tvertnēs. 

Ziemassvētku rotājumu 

viedošana, izmantojot 

materiālus otrreizēji 

Lietu un materiālu otrreizējās 

izmantošanas aktualizēšana, 

praktiska realizēšana, izveidoto 

rotājumu pielietojums (dekorēšanai, 

dāvināšanai) 

1.-21.decembris L.Biteniece Visu klašu skolēni un 

skolotāji 
Izveidoti dažādi Ziemassvētku rotājumi, 

izvietoti apskatei skolas Ziemassvētku 

pasākuma apmeklētājiem. 

Ziemassvētku pasts, 

izmantojot dabai draudzīgus 

materiālus 

Pievērst skolēnu uzmanību 

praktiskai lietu otrreizējās 

izmantošanas iespējai, apsveikuma 

kartiņu izgatavošana no 

atgriezumiem. 

13.-17.decembris G.Purmale Visu klašu skolēni Skolēni nosūtījuši apsveikumus 

draugiem un skolotājiem, izmantojot 

lietas otrreizēji. 



Rīcības plāns - Janvāris 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

JANVĀRIS 

Sniega diena Veidojam ideālo miskasti 12.janvāris G.Purmale Visu klašu skolēni Dalībnieku skaits, izveidoto miskastu 

skaits, reportāža presē un internetā 

Lekcijas par atkritumu 

šķirošanu sadarbībā ar 

“Zaļo punktu” 

Praktiskas nodarbības par 

atkritumu šķirošanu 
Janvāris L.Biteniece Visu klašu skolēni Dalībnieku skaits, kas piedalījies 

praktiskajās nodarbībās, skolēnu 

atsauksmes 



Rīcības plāns - Februāris 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

FEBRUĀRIS 

Kino vakars bez 

atkritumiem 
5.-9.klašu kino vakars, neizmantojot 

atkritumus 
16.februāris G.Purmale 5.-9.klašu skolēni Apzināti veidots pasākums – jautrs 

izklaides pasākums, kurā neveidojas 

atkritumi 

Silto džemperu diena Skolas enerģijas patēriņa 

samazināšanas akcija, džemperu 

veidošana, izmantojot otrreiz 

lietojamos materiālus 

12.-17.februāris G.Purmale 2.-9.klašu skolēni Dalībnieku skaits, izveidoto džemperu 

skaits, skolēnu atsauksmes, enerģijas 

patēriņa samazinājums, publicitāte 



Rīcības plāns - Marts 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

MARTS 

Lekcijas par atkritumu 

šķirošanu sadarbībā ar 

“Zaļo punktu” 

Praktiskas nodarbības par 

atkritumu šķirošanu 
Marts L.Biteniece Visu klašu skolēni Dalībnieku skaits, kas piedalījies 

praktiskajās nodarbībās, skolēnu 

atsauksmes 



Rīcības plāns - Aprīlis 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

APRĪLIS 

Lielā talka Atbrīvot apkārtni un publisku 

teritoriju no atkritumiem 
Aprīlis L.Kerna Visu klašu skolēni Sakopta teritorija, publicitāte 

Ekopadomes 3.sēde Darbības plāna izvērtējums, 

aktualizācija, rezultātu izvērtēšana 
11.aprīlis G.Purmale Ekopadomes locekļi Ekopadomes protokols 



Rīcības plāns - Maijs 

Pasākums Aktivitātes mērķis Laiks Atbildīga

is 
Piedalās Rezultātu 

izvērtēšana 

MAIJS 

Eko diena Gada tēmas noslēgums, klašu 

aktivitātes, pārgājieni 
30.Maijs Klašu audzinātāji Visas klases Dalība pasākumā, atsauksmes 

Ekopadomes 4.sēde Rezultātu pārraudzība un 

izvērtēšana 
23.maijs G.Purmale Ekopadomes locekļi Ekopadomes protokols 


