
     

 

ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

“SPRĪDĪTIS” 

EKOSKOLAS RĪCĪBAS PLĀNS  

2019. / 2020. MĀCĪBU GADS 

 



EKOSKOLAS ILGTERMIŅA MĒRĶI 

 Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam. 

 Pēc iespējas 1) samazināt- > 2) atkārtoti izmantot - > 3) pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus (tieši šādā secībā). 

 Nostiprināt bērnu un skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā. 

 Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu. 

MĀCĪBU MĒRĶI 

Mācību process organizēts, lai bērni var noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi: 

 lietot un veidot kartes, izmantojot noteiktus apzīmējumus; 

 darboties ar svariem, svērt un pierakstīt rezultātus, lietot mērvienības; 

 gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos; 

 savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās; 

 veikt akcijas par atkritumu samazināšanas pasākumiem dažādām auditorijām; 

 apzināt un domāt risinājumus plastmasas atkritumu problemātikai 

 sadarboties kopīga mērķa realizēšanai. 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MĒRĶI 

1.Dalība Vidzemes Attīstības aģentūras projektā “Waste Art”, iepriekšējā mācību gadā veiktā pētījuma rezultātu ņemšana vērā,  ieviešot pārmaiņas 

atkritumu jomā iestādē;  

2.Izveidot darbinieku komandu, kura bioloģiski sadalāmos atkritumus, kurus neatdod mīļdzīvniekam, nogādā uz savu komposta kaudzi, kad saņemtas 

projekta komposta kastes, aprīkojums, veikt kompostēšanu uz vietas. Kopā ar bērniem veikt kompostēšanu iestādes komposta kastēs. 

3.Šķirojamo plastmasu un šķirojamo stiklu turpmāk ievietot atbilstošos konteineros, vai atkritumu apsaimniekotāja “Pilsētvides serviss” šķirojamās 

somās. 

4.Spuldzītes nodot ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, kurš tās nogādās atkritumu apsaimniekotājam “Pilsētvides serviss”. 

5. Sadarbībā ar  noliktavas pārzini, virtuves personālu  panākt produktu iegādi lielākos iepakojumos, samazinot nešķirojamā papīra, plastmasas 

atkritumu daudzumu. 

6. Turpināt teorētiski un praktiski izglītot bērnus un vecākus par atbildīgu attieksmi, samazinot atkritumu radīšanu.  

7. Uzsākt un popularizēt ploginga kustību bērnu, vecāku vidū. 

 

Aktivitātes gada tēmā - ATKRITUMI 
 

Mēnesis Aktivitāšu Aktivitāšu saturs Izvērtēšanas metodes Atbildīgie  Sasniegtais rezultāts 



nosaukumi 

 

    

Septembris 

2019 

1.Latvijas vecāku 

organizācijas 

Mammamuntētiem.lv 

radošo darbu 

konkurss “Uzliec 

pauzi plastmasai” 

2. Mācāmies 

kompostēt. 

1. Lasīt konkursa pasaku, 

veidot radošos darbus, kas 

izlikti grupu Ekostūrīšos, foto 

nosūtīti konkursam. 

2.Izveidot vēl vienu komposta 

kasti laukumā. 

1.Pieaudzis bērnu un vecāku 

izpratnes līmenis par 

atkritumu samazināšanu. 

Grupās veiktas sarunas ar 

bērniem pirms un pēc 

konkursa ar mērķi 

noskaidrot izpratnes līmeņa 

maiņu. par Darbi izlikti 

vecākiem apskatei, kas 

rosina sarunas ar vecākiem 

par ģimenes paradumiem. 

2. Izveidota komposta kaste. 

1.Grupu skolotājas 

2. 11.grupas 

skolotājas, ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

1.Konkursā piedalījās 

8 iestādes grupas, 3-7 

gadus veci bērni. 

Aktivizēta iestādes 

gada tēma, cēlies 

bērnu izpratnes 

līmenis, rosinātas 

ģimenes pārdomāt un 

mainīt savus 

paradumus atkritumu 

jomā. 

2. Ierīkota neliela 

komposta kaste otrā 

laukumā, lai varētu 

nodrošināt reālu bērnu 

darbošanos pie 

atkritumu šķirošanas. 

Oktobris 

2019 

1.Uzsākt dalību 

“Zaļās Jostas” 

konkursā 

“Atkritumiem – nē!” 

2. Biedrības "Daibes 

ilgtspējas centrs" 

veidotajā  foto 

akcijā "Šķiro un 

samazini!? Padalies, 

kā veicās!" 

1.Konkursa aktivitāšu 

pildīšana- ģimeņu paradumu 

izpēte, maiņa, pamatojoties uz 

rezultātiem. 

2. Dalīties ar iestādes pieredzi 

atkritumu šķirošanas, 

samazināšanas jomā - 

bioloģisko atkritumu 

atdalīšana no kopējiem 

atkritumiem, “Pilsētvides 

servisa” šķirošanas somu 

lietošana. 

Konkursu aktivitāšu izpilde 

aktivizēs grupu paradumus 

iestādē, ģimeņu paradumus 

mājās atkritumu jomā. 

Mazās Ekopadomes 

vadītāja I.Vītola 

 

Aktivizēta, 

popularizēta iestādes 

gada tēma vcākiem.  

Novembris 

2019 

1.Prezentācija 

‘’Atkritumiem – nē!” 

2. Projekta “Waste 

Art” dalībnieku 

starptautiskais 

1.Sagatavot prezentāciju par 

atkritumu šķirošanu, ievietot 

iestādes mājas lapā 

2. Prezentēt iestādes veikumu 

atkritumu šķirošanas jomā, 

1.Citi skolotāji var izmantot 

šo gatavo materiālu savā 

darbā 

2. Darbs pie veiksmīgas 

projekta realizācijas, 

1.Skolotāja S.Strakša 

2. Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine 

3. Vadītājas vietniece 

1.Par prezentāciju 

informēti un aicināti 

izmantot iestādes, citu 

iestāžu kolēģi, vecāki 

2. Atraktīvi, iesaistot 



seminārs Daibē 

3. Projekta “Waste 

Art” lietu piegāde 

(1ķerra, 2 komposta 

kastes, 2svari). 

iepazīties ar projekta 

dalībvalstu paveikto. 

3. Komposta kastu uzstādīšana 

laukumos. 

Svaru nodošana mazajai 

Ekopadomei. 

pieredzes apmaiņa. 

3. Bioloģiskie atkritumi no 

visām grupām, virtuves tiks 

ievietoti komposta kastēs. 

Svarus izmantos mācību 

procesā dažāda veida 

atkritumu svēršanai, 

salīdzināšanai, secinājumu 

izdarīšanai, prezentēšanai. 

izglītības jomā A. 

Apine, ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis A. 

Veigners, sētniece E. 

Raipale 

projekta dalībniekus, 

prezentēta un 

popularizēta Ploginga 

realizēšana iestādē. 

Motivēti darbinieki, 

kas iesaistījās 

bioloģisko atkritumu 

apsaimniekošanā. 

Gūta jauna pieredze, 

idejas darbam. 

3. Kopējos atkritumos 

vairs nenonāk 

bioloģiskie atkritumi, 

tie visi tiek ievietoti 

komposta kastēs. 

Kompostu izmanto 

dobju mēslošanai. 

Atkritumu svēršanas 

rezultāti, secinājumi 

pieejami visiem. 

Decembris 

2019 

1. Zero Waste 

Ziemassvētki iestādē 

2.  Biedrības "Daibes 

ilgtspējas centrs" 

tikšanās  foto 

akcijas "Šķiro un 

samazini!? Padalies, 

kā veicās!" 

dalībniekiem. 

1. Rotājumu, telpu, dāvanu, 

ziedojumu noformējuma 

gatavošana  no otrreizējām, 

daudzkārt lietojamām  

izejvielām. 

2. Meistarklase, ekskursija pa 

atkritumu šķirošanas poligonu 

Daibē. 

1. Pedagogu sanāksmē 

katras grupas darbinieki 

informē par grupu, laukumu 

noformējumu radīšanas 

idejām, metodēm, 

izmantojot videi draudzīgus, 

daudzkārt vai otrreiz 

lietojamus materiālus. 

2. Motivētāki, iedvesmotāki 

darbinieki. 

1. Vadītāja M.Voska, 

grupu skolotājas, 

saimnieciskie 

darbinieki 

2. Mazās 

Ekopadomes vadītāja 

I.Vītola 

 

1.Atrastas visas 

pieejamās iespējas 

videi draudzīga 

noformējuma 

radīšanā telpās un 

laukumos, veidotas 

netradicionālas 

eglītes grupās vai 

atrasts pielietojums 

katras grupas zaļajām 

Ziemassvētku 

eglītēm, zariem pēc 

svētkiem. 

3. un 5. grupa 

organizēja vecāku 

pēcpusdienas, kur 



gatavoja rotājumus 

grupai, laukumam no 

dabas un otrreizējām 

izejvielām 

2.Darba grupa 4 

cilvēku sastāvā 

apmeklē meistarklasi, 

par gūtajām idejām 

informē kolektīvu. 

Janvāris 

2020. 

 Izglītojoša sanāksme 

par atkritumu 

apsaimniekošanu 

Alūksnes novadā.  

Atkritumu apsaimniekotāja 

“Pilsētvides serviss” 

darbinieku tikšanās ar Iestādes 

saimniecisko personālu. 

Pasākuma apmeklētāju 

ieinteresētība, atbildīgāka 

attieksme pret atkritumu 

šķirošanu, jo paaugstinājies 

izpratnes līmenis. 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine 

Darbinieki zinošāki 

un motivētāki 

samazināt, šķirot 

atkritumus. 

Diemžēl “Pilsētvides 

servisa” darbinieki 

atkārtoti pārceļ 

tikšanos uz nenoteiktu 

laiku, informāciju 

darbiniekiem sagatavo 

un sapulci vada 

vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine 

 

Februāris 

2020 

Mazās Ekopadomes 

izglītojošs brauciens 

uz Daibes atkritumu 

poligonu, izglītības 

centru URDA  

Projekta “Waste Art” 

apmaksāts brauciens, 

dalībnieki paši maksā par 

nodarbību “Kartupeļa ceļš”, 

ekskursija pa poligonu. 

Skolotāju, bērnu pieredzes 

apmaiņa, saruna par 

redzēto. Bērni iemāca 

grupas biedriem izgatavot 

dabisku veidojamo masu. 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine.  

Mazās Ekopadomes 

vadītāja I.Vītola 

23 bērni (Mazā 

Ekopadome un divi 

no nākamā gada 

Ekopadomes 

dalībnieki) un 6 

pieaugušie 

(skolotājas, ārsta 

palīgs, Iestādes 

padomes 

priekšsēdētāja) gūst 

jaunu izglītojošu 

pieredzi par atkritumu 



apsaimniekošanu, 

iemācās gatavot 

dabisku veidojamo 

masu. Visi dalībnieki 

ļoti pozitīvi iespaidoti 

par ekskursiju, 

motivētāki ražot 

mazāk atkritumus, 

šķirot. Vecāki 

gandarīti, iedvesmoti 

par bērnu augsto 

motivāciju. 

 

Februāris 

2020 

.Izstāde “Ploginga 

atklājumi”, 

 Projekta “Wast Art” 

koordinatores 

D.Laivas uzņemšana 

iestādē. 

Grupas Silto Džemperu dienas 

pasākumā prezentē grupas 

paveikto. Tiek izveidota 

izstāde par grupu paveikto 

plogingojot ar mērķi iepazīties 

ar citu grupu veikumu, 

iepazīstināt vecākus Paveiktā 

prezentācija – plakāti, radošs 

priekšnesums. 

 

Prezentācija, plakātu 

izstāde, informācija 

soc.tīklos 

Bērni būs zinošāki un 

motivētāki samazināt, šķirot 

atkritumus, Pastāstīs citiem 

bērniem, vecākiem par gūto 

pieredzi. 

Popularizēta plogingošanas 

pieredze, iestādes dalība 

Ekoskolu projektā projekta 

Waste Art lapā Facebook. 
 

 Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine. 

Atbildīgā 

Ekopadomes 

skolotāja S.Strakša 

Katra grupa 

sagatavojusi Ploginga 

plakātu, prezentējusi. 

Balvas katrai grupai. 

Informācija Waste 

Art mājas lapā, 

plakāti izmantoti 

pieredzes apmaiņai 

Ziemas forumā. 

Marts 

2020 

Apmeklē atkritumu 

apsaimniekotāju 

“Pilsētvides serviss” 

Vecāko grupu bērnu 

pārgājieni uz Pilsētvides 

servisu izglītojošos nolūkos 

Saruna ar bērniem- 

Bērni būs zinošāki un 

motivētāki samazināt, šķirot 

atkritumus. 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine. grupu 

skolotājas 

ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS DĒĻ 

PĀRCELTS UZ 

RUDENI 

Aprīlis 

2020 

Makulatūras 

nodošana  

Vecāku, darbinieku talka, 

iekraujot makulatūru 

nodošanai. 

Notikusi talka- 

Saliedējošs, praktiski 

izglītojošs pasākums 

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

A.Veigners 

Ārkārtas situācijas dēļ 

talkā piedalās tikai 

darbinieki, nodoti 

1300 kg makulatūras. 

Maijs 2020. Izglītojošs 

darbinieku, vecāku 

Nodarbība Urdas Dabas takā, 

ekskursija pa poligonu 

Saruna ar brauciena 

dalībniekiem- 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine 

ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS DĒĻ 



pieredzes brauciens 

uz ZAOO izglītojošo 

centru URDA 

Valmieras Zaļās skolas 

apmeklējums, Zero veikala 

apmeklējums 

Brauciens būs noticis, 

cilvēki būs izglītotāki, 

iegūtās zināšanas pielietos 

praksē. 

 PĀRCELTS UZ 

RUDENI 

Visu mācību 

gadu 

Samazini virtuves 

atkritumus! 
Veikt pārrunas ar noliktavas 

pārzini, virtuves darbiniekiem,  

meklēt iespējas produktus 

iegādāties lielākos 

iepakojumos, panākt 

nešķirojamās plastmasas, 

nešķirojamā  papīra, metāla 

atkritumu samazinājumu 

Sarunas ar darbiniekiem, 

uzraudzība 

Virtuves zona būs 

samazinājusi nešķirojamās 

plastmasas, nešķirojamā 

papīra, metāla atkritumu 

daudzumu. 

Ārsta palīgs 

K.Černomirdina 

Noliktavas pārzine 

A.Rasa 

Noliktavas pārzine 

A.Rasa atbildīgi veic: 

Kartona nodošana 

makulatūrā 

Metāla bundžu 

nodošana “Tolmetā” 

Stikla burku uzkrāšana-

darbiniekiem lietošanai, 

nodošana savācējiem 

Skolas piens- lielākā 

fasējumā 
 Pilnīgi atteikties no 

vienreizlietojamās 

plastmasas visos 

iestādes un grupu 

pasākumos. 

Iestādes pasākumos netiks 

lietota vienreizlietojamā 

plastmasa. 

Darbinieki uz pasākumiem 

ieradīsies ar savām krūzēm 

Sarunas ar skolotājām, 

bērniem., pasākumu 

hospitācijas. 

Pasākumu foto. 

 

Grupu darbinieki, 

iestādes padomes 

vecāki 

Nebūs radīti plastmasas 

atkritumi 

 Maksimāla otrreizējo 

izejvielu 

izmantošana bērnu 

radošajos darbos. 

Turpināt aktīvi izmantot 

otrreizējās izejvielas bērnu 

radošajos darbos Grupu 

garderobēs izstādes vecākiem 

ar grupu bērnu darbiem, kur 

izmantoti otrreiz lietojamie 

materiāli. 

Grupu darba hospitācijas. Grupu skolotājas Iestāde rada mazāk 

atkritumus. 

Māca bērniem visu, 

ko var, izmantot 

atkārtoti, radot 

skaistas lietas. 

 Akcija “Plogings Grupas pastaigu laikā 

plogingo katra pēc savas 

sistēmas  

( apmēram reizi 2 nedēļās, 

iziet 1 reizi, mācoties par 

plogingu, katru pastaigu u.c.) 

šķiro, atzīmē savākto 

atkritumu daudzumu, veidus.  

Informē, diskutē, aicina 

ģimenes darīt to mājās. 

Grupu atskaites, foto, raksti 

mājas lapai, laikrakstiem, 

grupu pašvērtējums, vecāku 

atsauksmes. 

 
Pieredzes apmaiņa skolotāju 

sapulcēs. 

Plakāti par grupas paveikto – 

diagrammas, salīdzinājumi, 

maršruti u.c. 

Grupu skolotājas 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine. 

Atbildīgā 

Ekopadomes 

skolotāja S.Strakša 
 

Tīrāka pilsēta, 

atbildīgāki bērni, 

darbinieki, vecāki par 

vidi, kurā dzīvo. 

Apkopojošs raksts 

mājas lapā. 

Pētījums par 

netīrākajām vietām un 

šķirojamo konteineru 

atrašanās vietām 



Par paveikto atskaitās, prezentē 

citām grupām. 

Dāvana, pateicība grupām par 

paveikto. 

NVO, iestādes soc. 

tīklos, grupu 

ekodēļos. 

Netīrāko vietu sarakts 

nosūtīts pašvaldības 

policijai. 

 
 Dalība Zaļās Jostas 

makulatūras un 

bateriju vākšanas 

konkursos 

Turpināta makulatūras, 

bateriju vākšana. 
Bērni, darbinieki, vecāki radināti 

pie praktiskas rīcības 

Uzskaite, svēršana, atgādnes. Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

A.Veigners, Noliktavas 

vadītāja A.Rasa, grupu 

skolotājas, 

Nodoti 350 kg 

bateriju un 1300 kg 

makulatūras. 

 Akcija “Komposts”  

1.Bioloģiski noārdāmos 

atkritumus bērsim īpašos 

spaiņos, kurus nedēļas beigās 

līdz projekta Waste Art 

komposta kastu piegādei 

atbildīgo darbinieku komanda 

nogādās savās privātajās 

komposta kaudzēs. 

2. Mazā Ekopadome, vecākie 

bērni sadarbībā ar ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas 

pārzini sagatavos pilno 

iestādes komposta kastes 

ziemai 

3. Jaunākie bērni grupas 

bioloģiskos atkritumus nesīs 

uz iestādes komposta kaudzi, 

vēros, pārrunās. 
 

Uzraudzība- Kopējā 

konteinerā vairs nebūs 

ievietoti šie atkritumi 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine, 

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

A.Veigners 

Uzstādītas projektā 

“Waste Art” iegādātās 

komposta kastes, notiek 

bioloģisko atkritumu 

ievietošana šajās kastēs. 

Pašu gatavotajās 

komposta kastēs 

izveidojies komposts 

tiek lietots dobju 

mēslošanai. 

  Izvietot atkritumu 

apsaimniekotāja 

Grupas šos atkritumus ievietos 

somās, Mazā Ekopadome 
Uzraudzība: Kopējā 

konteinerā vairs nebūs 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā A. 
Somas vairāk tika 

lietotas kā uzskatāms 



“Pilsētvides serviss” 

atkritumu šķirošanas 

somas ratu nojumē 

aiznesīs uz attiecīgiem 

konteineriem pilsētā 
ievietoti šie atkritumi. 
 

Apine 

Mazās Ekopadomes 

vadītāja I.Vītola 

Grupu skolotājas 

apmācības objekts, 

nedaudz atkritumu tur 

ievietots, grupas 

pašas aiznes uz 

šķirojamajiem 

konteineriem pilsētā. 
 Akcija “Nodod 

spuldzi!” 
Spuldzītes tiks sakrātas un 

kopā ar Mazo Ekopadomi 

nodotas atkritumu 

apsaimniekotāja “Pilsētvides 

serviss” 

laukumā./iepriekšējais 

uzņēmums, kas vāca spuldzes, 

likvidēts/ 
 

 Daudzuma uzskaite Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

A.Veigners 

ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS DĒĻ 

PĀRCELTS UZ 

RUDENI. 

Spuldzes tiek krātas, 

tiks nodotas, kad 

bērni varēs doties 

ārpus iestādes 

 

AKTIVITĀTES CITĀS TĒMĀS 

Mēnesis Aktivitāšu 

nosaukumi 

Aktivitāšu saturs 

 
Izvērtēšanas metodes 

 

Atbildīgie 

 

 Sasniegtais 

rezultāts*  

Septembris 1.Pieteikšanās 

Ekopadomei 

2. Gājiens pret  

klimata pārmaiņām 

3. Telpu klimata 

pārbaudes ierīces 

testēšana 

1.Izveidota Ekopadome, 

sadalīti pienākumi, uzsākta 

vides novērtējuma veikšana 

2. Sagatavots plakāts, gājiens 

ap dārziņu visiem bērniem, pa 

pilsētu uz Alūksnes novada 

sabiedrības centru -11.grupa. 

Ejot, nesam plakātu un  

saucam: Maini sevi, nevis 

klimatu! 

3. 7.,10. grupās testa režīmā 

izmēģināt telpu klimata 

pārbaudes ierīci 

1.Izveidota darboties 

spējīga Ekopadome, veikts 

vides novērtējums, izvirzīti 

uzdevumi. 

2. Būs noticis gājiens, 

informēti cilvēki. 

3. Ekopadomes sanāksmē 

un skolotāju sanāksmē 

apspriesti, analizēti rezultāti 

Vadītāja M.Voska 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine 

Skolotāja S.Strakša, 

ārsta palīgs 

K.Černomirdina 

1.Izveidota 

Ekopadome, 

brīvprātīgi sadalīti 

pienākumi, katrs 

veicis vides 

novērtējumu savā 

jomā, izvirzīti gada 

uzdevumi 

2.Pievērsta bērnu un 

vietējās sabiedrības 

uzmanība klimata 

problēmām. Esam 

jutušies kā daļa no 

lielā klimata gājiena. 

3. Pēc rezultātu 

apspriešanas domāts 

par ventilācijas 



iekārtu efektīvu 

izmantošanu klimata 

uzlabošanai grupu 

telpās. 

Oktobris 1.Pasaules lielākā 

mācību stunda, tēma 

– Dodiet vietu dabai 

2. Žurnāla “Pūcīte” 

konkurss “Labirints 

no dabas 

materiāliem” 

1.Praktiski darboties, sekot 

augšanas ciklam, iesējot, 

izaudzējot, novācot ražu. 

2. Izgatavot labirintu no dabas 

materiāliem, darboties telpās 

vai dabā  

1.Novākta raža, bērni 

redzējuši sava darba 

rezultātu. 

2. Foto nosūtīti žurnālam. 

4. grupas skolotājas 

10.,4. grupas 

skolotājas 

1.Bērnu praktiskā 

darbība, Pasaules 

lielākās mācību 

stundas 

popularizēšana. 

2. Aktīvs, dabai 

draudzīgs dzīvesveids 

iekļauts mācību 

procesā. Diplomi 

bērniem. 

Novembris 1.Rīcības dienas. 

2. Prezentācija par 

klimata pārmaiņām  

3.Alūksnes novada 

domes projektu daļas 

aptauja par veselīga, 

atbildīga dzīvesveida 

lekciju 

nepieciešamību PII. 

4. Labās prakses 

seminārs Apes PII 

“Vāverīte” Alūksnes, 

Apes novadu PII 5-6 

gadus vecu bērnu 

pedagogiem. 

1.Doties uz 13 iestādēm 

pilsētā, aiznesot bērnu 

sagatavotos plakātus ar 

informāciju par klimata 

pārmaiņām, 4 grupas vada 

nodarbības bērniem, 

jauniešiem citās izglītības 

iestādēs. Sagatavot un izdalīt 

informāciju Alūksnes, Apes 

novadu izglītības iestādēm, 

kas apmeklēs iestādes 

jubilejas izrādi kultūras centrā. 

2.Sagatavot prezentāciju 

iestādes mājas lapā citu 

pedagogu, vecāku , interesentu 

lietošanai 

3. Izpētīt piedāvājumu un 

sagatavot atbildi 

4. Popularizēt Ekoskolu 

programmu. 

Cēlies informētības līmenis, 

pievērsta sabiedrības 

uzmanība klimata lietām. 

Sagatavotajās prezentācijās 

par darbu kompetenču 

izglītības modelī 

atspoguļota Ekoskolas 

uzdevumu integrācija 

mācību procesā. 

1.Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine, grupu 

skolotājas 

2.Skolotāja S.Strakša 

3.Ārsta palīgs 

K.Černomirdina. 

vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine, 

9.,10.,11.grupu 

skolotājas 

Visas grupas 

sagatavojušas 

informāciju savām 

izvēlētajām iestādēm. 

Visvērtīgākā šī gada 

pieredze- nodarbību 

vadīšana citās 

izglītības iestādēs, 

iesaistot arī EBD 

jaunieti. Visām 

skolām, kas 

apmeklēja jubilejas 

izrādi, izdalīta 

informācija (500 

apmeklētāji), tika 

vākti ziedojumi 

Alūksnes dzīvnieku 

patversmei “Astes un 

ūsas”. Par Rīcības 

dienu aktivitātēm 

saņemta žūrijas balva 

– interaktīvā bite. 



2. Prezentācija 

ievietota mājas lapā, 

plakāts nosūtīts uz 

Alūksnes, Apes 

Novada Fondu, 

ievietošanai mājaslapā 

ar mērķi aizsniegt pēc 

iespējas vairāk 

cilvēku. 

3. Rūpīgi izvērtēts 

piedāvājums un 

sniegta atbilde par 

iestādei aktuālajām 

lekcijām. 

4. Kolēģi informēti 

par iespēju lieliski 

sasaitīt kompetenču 

izglītības modeli ar 

Ekoskolu 

uzdevumiem. 

Decembris Akcija “Atbildīgā 

Ziemassvētku dāvana 

bērnam” 

Vecāku sapulcēs aicināt 

atteikties no videi un 

cilvēkam kaitīgiem 

cienastiem, dāvanām 

Ziemassvētkos, diskutēt par 

iespējamajām alternatīvām- 

rotājumi no otrreiz, daudzkārt 

izmantojama, dabiska 

materiāla, iespēja ziedot 

dāvanu trūcīgām ģimenēm, 

iesaiņojot to zaļi, cienastā 

bērniem - pašu cepta 

piparkūka, grupas eglītes 

alternatīvas, zaļo eglīšu 

pielietojums pēc svētkiem, 

prieka gūšana no aktivitātēm, 

Iestādes svētkos būs 

samazināts videi un 

cilvēkam nedraudzīgo lietu 

daudzums. Svētku 

organizēšanas darba grupa 

piedāvās kolektīvam 

ierosinājumus, kas ļautu 

sagatavoties un svinēt 

svētkus videi draudzīgi. 

Skolotāju sanāksmē 

pedagogi dalīsies ar savas 

grupas idejām.  

Vadītāja M.Voska 

Iestādes padomes 

vecāki 

Grupu skolotājas 

 

Dāvanu maisiņa vietā 

grupa grupai cepa 

piparkūkas no iestādē 

gatavotas mīklas, 

iesaiņoja tās videi 

draudzīgi.  

3.grupa pēc svētku 

izrādes sarīkoja 

tirdziņu ģimenēm, kur 

par pupām vecāki un 

bērni iegādājās pašu 

sagatavotos veselīgos 

cienastus.  

Diemžēl ir atsevišķas 

grupas, kur vecāki 

joprojām nespēj 



labdarības, nevis no 

milzīgiem dāvanu maisiem. 

 

atteikties no konfekšu 

maisiem, tos tad 

sagatavoja katra  

ģimene individuāli 

savam bērnam. 
Janvāris Labās prakses 

seminārs iestādē 

Alūksnes, Apes 

novadu PII 3-4 gadus 

vecu bērnu 

pedagogiem. 

Popularizēt Ekoskolu 

programmu. 

Sagatavotajās prezentācijās 

par darbu kompetenču 

izglītības modelī atspoguļota 

Ekoskolas uzdevumu 

integrācija mācību procesā. 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine, 1.8.3.5. 

grupu skolotājas 

 Kolēģi informēti par 

iespēju lieliski sasaitīt 

apmācību kompetenču 

izglītības modelī ar 

Ekoskolu uzdevumiem, 

prezentēts Ekopadomes 

ziņojumu stūrītis, grupu 

Ekostūrīši. 

Februāris 1.Tikšanās ar AS 

“Simone” valdes 

locekli  M.Kaļvu par 

projekta 

“Energopārvaldības  

plāns Alūksnes 

pilsētas izglītības 

iestādēm”   
starprezultātiem  

2. Silto džemperu 

diena 

3. 6.gr.bērnu ekskursija 

uz AS AS “Simone” 

 

1.Aktivizēt darbinieku izpratni 

par siltuma, ūdens, 

elektroenerģijas patēriņu, 

iespējām samazināt patēriņu. 

jautājumu.  

Veikt praktiskas izmaiņas, 

pamatojoties uz monitoringa 

rezultātiem. 

2. Aktualizēt klimata pārmaiņu, 

enerģijas taupīšanas, bioloģiskās 

daudzveidības tēmas pirmsskolas 

vecuma bērniem interesējošā 

veidā. 

Popularizēt šo akciju citām 

izglītības iestādēm, iestādēm. 

3.Praktiski iepazīties ar 

siltumražošanas procesu. 

Notikusi diskusija semināra 

laikā par stāvokli grupās. 

Veiktas izmaiņas apkures 

grafikā, aptaujāti darbinieki 

par situāciju telpās. 

Pievērsta uzmanība 

elektroenerģijas, ūdens 

patēriņa tabulām Ekostūrī. 

1.Vadītājas vietniece 

izglītības jomā A.Apine 

 Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

A.Veigners 

Vadītāja M.Voska 

2. Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine  

Skolotājas A.Šneidere, 

J.Apsīte, L.Petrosjana 

– Golubeva 

3. Skolotājas 

S.Vancāne, 

M.Rezgoriņa 

 

Celts bērnu, darbinieku 

zināšanu līmenis. 

 Motivētāki darbinieki 

enerģijas taupīšanas 

jomā. 

Veiktas reālas darbības, 

samazinot temperatūru 

ēkā brīvdienās, laikā, 

kad nav darbinieku. 

Marts Pasaules Ūdens diena Aktualizēt uzrakstus pie krāniem 

grupās. 

Sagatavot informāciju 

skolotājām nodarbību vadīšanai. 

Ar mazo Ekopadomi apmeklēt 

ūdens attīrīšanas staciju. 

Grupu tualetes telpu 

apsekošana. 

Informācijas saskaņošana ar 

metodiķi. 

 

Atbildīgā Ekopadomes 

skolotāja I.Holla 

Motivētāki darbinieki, 

bērni ūdens taupīšanas 

jomā.  

Aicinājums vecākiem 

attālinātajā apmācībā. 

Ģimenes apmeklējušas 

dažādas ūdenskrātuves 

novadā. 

ŪDENS 



ATTĪRĪŠANAS 

STACIJAS 

APMEKLĒJUMS 

PĀRCELTS UZ 

RUDENI 

 
Aprīlis 1.Akcija “Pārvietojies 

videi draudzīgi!” 

2. Meža stādīšanas 

talka 

1.Turpināt apzināt, apkopot 

attālumus, kādus bērni veic 

grupu pastaigu laikā, 

salīdzināt tos ar attālumiem 

līdz bērnu mājām, rosinot 

ģimenes pārvietoties ar velo 

vai kājām. 

2. Sadarbībā ar pašvaldības 

uzņēmumu “Spodra” stādīt 

eglītes. 

 
 

1.Aptaujas. Diagrammas. 

Informācija vecākiem, 

pedagogiem 

2. Foto, pieredzes apmaiņa 

Ekopadomes atbildīgā 

skolotāja S.Pušpure 

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

A.Veigners 

Ekopadomes skolotāja 

S.Strakša 

1.ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS DĒĻ 

PĀRCELTS. 

Veikta pastaigu 

izvērtēšana, 

apkopojums un Mazās 

ekopadomes 

nodarbība. 

2. Desmit iestādes 

darbinieki vienu darba 

dienu stādīja eglītes 

pašvaldības mežos. 
Maijs 1.Ģimeņu talkas 

laukumu 

labiekārtošanai 

2.Balvu, Gulbenes, 

Alūksnes 

Ekopirmsskolu 

salidojums 

3. Atstāt nepļautu joslu 

pie bērziem uz visu 

vasaru, nomarķēt to 

 4. Taupām ūdeni! 

1.Sadarbībā ar grupu skolotājām 

notiek plānotie darbi laukumu 

pilnveidei, saglabājot Ekoskolas  

ideju laukumu iekārtojumā. 

2. Kopējs pasākums Alūksnes 

parkā sadarbībā ar Alūksnes 

muzeju Mazajām Ekopadomēm, 

sagatavošanas grupu bērniem. 

3. Sagatavoti uzraksti augu 

atpazīšanai nepļautajā joslā un 

QR kodi 

4. Ierīkot lietus ūdens savākšanas 

vietu laukumā, izmantot augu 

laistīšanā 

1.Pilnveidoti laukumi 

2. 3.4.Pasākuma plānojumu 

saskaņošana ar administrāciju 

Iestādes vadītāja 

M.Voska 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine 

Mazās Ekopadomes 

skolotāja I.Vītola 

 

Skolotāja D.Holla 

1. 2.ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS 

DĒĻ 

PĀRCELTS. 

2. Bērni labāk 

atpazīst augus, 

mācās digitālās 

prasmes. 

 

Visu mācību 

gadu 

Projekts “Zaļās Augu 

medības”. 

 

Turpināt piedalīties projektā. 

Skolotājas apmeklējušas 

seminārus, motivētas, 

iedvesmotas, izglītotas.  

Bērni atpazīst vairāk augu, izprot 

saudzēšanas nepieciešamību. 

Informācija pedagogu 

sanāksmē. 

Aizpildītas, nosūtītas projekta 

anketas bērniem. 

Skolotājas J.Apsīte, 

L.Petrosjana - 

Golubeva 

Divas skolotājas 

apmeklēja “Zaļo augu 

medību” pedagogu 

semināru Raunā 

26.,27.09.2019. 

Dalība projekta 



noslēguma vebinārā 

27.03.2020. 

 
Jūnijs, Jūlijs, 

Augusts 

Dienas lielākā daļa 

svaigā gaisā. 

Velotrasītes darbība praksē. 

Laukumu izmantošana. 

Lietusūdens izmantošana 

laistīšanai. 

Komposta kastu apkopšana. 

Bioloģiskās daudzveidības 

pētīšana 

Uzraudzība Grupu skolotājas, 

skolotāju palīgi 

Praktiski aktīvs 

dzīvesveids bērniem. 

Visu mācību 

gadu 

1.Akcija “Cienasti 

brīvi no palmu eļļas” 

2. Mazās Ekopadomes 

sistemātiska, regulāra 

darbošanās. 

3. Akcija “Mācāmies 

ēst veģetāri” 

4. Sabiedrības 

informēšana 

5. Ventilācijas iekārtu 

darbības 

nodrošināšana. 

1.Tiek turpināts iesāktais darbs 

pie atbildīga ēdiena daudzuma 

izvēles ēdienreizēs, kā arī, svinot 

svētkus, bērni gatavo cienastu uz 

vietas paši 

2. Mazo Ekopadomi veidot no 10 

aktīvākajiem sagatavošanas 

grupu bērniem. Aicināt vienu 

pedagogu uzņemties mazās 

Ekopadomes vadību. Lielās 

Ekopadomes pārstāvji vada vienu 

nodarbību/teorija, prakse/ par 

savu vides novērtējuma tēmu. 

3. Piedāvāt vienu reizi mēnesī 

veģetārās pusdienas, stāstīt 

bērniem, kāpēc  izvēlēties gaļu 

retāk savā ēdienkartē, piedāvāt 

garšīgas pusdienas, izslēdzot 

gaļu Izzināt, kurš no 

piedāvātajiem viena produkta 

ēdieniem garša vislabāk, 

ieviest ēdienkartē. 

4. Sistemātiska informācijas 

nomaiņa Ekostūros, izplatība 

mājas lapā, NVO sociālajos 

tīklos, labās prakses 

nodošanas ikmēneša skolotāju 

semināros. 

1.Pārtikas atkritumu daudzuma 

samazinājums -uzskaite 

2. Vismaz 1reizi mēnesī 

notikušas dažāda veida mazās 

Ekopadomes sanāksmes – 

vizuāls apkopojums 

3. Bērni iepazinuši cita veida 

ēdienu.- viedokļu apkopojums 

grupās 

4. Sabiedrība atpazīst iestādi 

kā Ekoskolu, kļuvusi 

informētāka.- informācijas 

daudzums, dažādība 

5. Novērsti bojājumi un 

panākta paredzētā efektivitāte 

iekārtu darbībā.- uzskaites 

žurnāli par iekārtas darbību 

grupās 

Iestādes vadītāja 

M.Voska Ārsta palīgs 

K.Černomirdina 

Mazās Ekopadomes 

skolotāja I.Vītola 

Alūksnes NVO 

pārstāve I.Zvejniece, 

vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

A.Apine 

 

Bērni aizrautīgi 

gatavo paši gan 

nodarbībās, gan 

atsevišķās grupās uz 

jubileju svinēšanu.  

Uzsākta veģetārās 

dienas realizēšana, 

pozitīvas atsauksmes. 

Informācija ievietota 

ne tikai jau ierastajos 

tīklos, bet arī NVO 

lapā-aizsneigta cita 

auditorija. 

Ārkārtas situācijas dēļ 

atlikts plānotais 

iekārtu garantijas 

remonts. 



5. Grupās tiek veikti pieraksti 

par iekārtu darbību, 

bojājumiem. Tiek meklēts 

optimālais risinājums iekārtu 

optimālai ekspluatācijai. 

 

MAZĀS EKOPADOMES AKTIVITĀTES  

Septembris - Ievadnodarbība. 

Oktobris –  Vides kodeksa vizuālais noformējums 

Novembris –  Atkritumi 

Decembris – Saliedēšanas spēles 

Janvāris – Enerģija 

Februāris – Transports  

Marts – Ūdens  ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS DĒĻ ATCELTS. 

Aprīlis – Klimata pārmaiņas ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS DĒĻ ATCELTS. 

Maijs – Vide un veselība ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS DĒĻ ATCELTS. 

 

 

 

 

 

 



Iepazīšanās nodarbība 

Mazajā Eko padomē darbojas 11 vecāko grupu bērni. Pirmajā nodarbībā iepazināmies ar šī mācību gada tēmu “Atkritumi”. Veicām vides novērtējumu. 

 Mazās EKO padomes dalībnieki apzinās savu misiju iestādē, tādēļ tapa plakāts ar vides kodeksu. Bērni izteica savu viedokli par atkritumiem un to 

radītajām sekām, kā arī izteica vēlmes, ko vēlas mācību gada laikā noskaidrot, saistībā ar atkritumiem, to samazināšanu. Viens no galvenajiem 

jautājumiem: kur paliek mūsu radītie atkritumi? 

 

 

 

 

 

 



Nodarbība “Atkritumi” 

Mazā EKO padome iepazinās ar prezentācijām par atkritumu radīto ietekmi uz vidi. Veicām vides novērtējumu. Aizpildot vides novērtējuma sadaļu 

par atkritumiem, galvenais secinājums: 

“Bērni vēlas aizbraukt ekskursijā uz atkritumu poligonu, lai rastos priekšstats, kas notiek ar atkritumiem, kad tais aizved atkritumu mašīna. Pirmsskolā 

esam par mazu, lai rīkotu mantu apmaiņas tirdziņus, bet mēs ziedojam vecās segas dzīvnieku patversmei un nevajadzīgās rotaļlietas slimnīcas bērnu 

nodaļai. Lai uzlabotu vidi iestādes teritorijā, nepieciešams uzstādīt atkritumu tvertnes spēļu laukumos.” 

 

 

 

 

 

 

 



Nodarbība “Enerģija” 

Nodarbībā apzinājām, kas ir enerģija un kā mēs to iestādē varētu taupīt. Mazā EKO padome izveidoja atgādnes, kuras tika izvietotas pie elektrības 

slēdžiem. Pēc darbinieku pasūtījuma tika izgatavotas vēl papildus atgādnes. Veicām vides novērtējumu. Secinājums: “Visiem grupu bērniem jāseko 

līdzi tam, lai gaisma tiek izslēgta un ieslēgta pēc nepieciešamības! 

 

Dalība vides izglītības centra “Urda”  fotokonkursā “Šķiro, samazini, pastāsti, kā veicās! ” 

Mazās EKOpadomes vadītāja un vēl 4 pieaugušie darbinieki konkursā noslēgumā  apmeklēja radošo darbnīcu URDĀ, gūtās idejas prezentēja kolēģiem 

un bērniem. 

 

 



Dalība Valsts izglītības satura centra un “Zaļā josta” izsludinātajā izaicinājumā skolēniem “ATKRITUMIEM NĒ ” 

 

 Piedalījās 6 Mazās Ekopadomes ģimenes, kas ir apņēmušās mainīt ikdienas paradumus tīrākas vides labā. Izaicinājuma “Atkritumiem NĒ” 

dalībniekiem ir uzdevums mēneša laikā mainīt savus un savas ģimenes ikdienas paradumus, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu. 

Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu 

apjomu un radīto atkritumu daudzumu.  

 

Turpmākā izaicinājuma norises gaitā tā dalībnieki uzskaitīja nedēļas laikā radītos atkritumu apjomus, izvērtēja to ietekmi uz vidi un izstrādāja plānus, 

kā un kādus atkritumus iespējams neradīt. Izstrādātos plānus komandas centās ieviest ikdienā, izvērtējot tā efektivitāti un aprakstot rezultātus. 

Izaicinājuma noslēgumā komandas dalīsies ar galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem video formātā, kas būs skatāmi projekta vietnē 

www.tirailatvijai.lv 

Dalība Vidzemes plānošanas reģiona projektā “WASTE ART” 

 

Mazā EKO padome devās braucienā ar autobusu uz vides izglītības nodarbību Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”. 

 Nodarbības laikā uzzinājām, cik daudz resursu tiek patērēts, lai pārtika nonāktu līdz mūsu galdam, kā arī to, kā katrs no mums var pārstrādāt 

bioloģiskos atkritumus. Iepazināmies ar atkritumu poligona Daibe darbību. 

http://www.zalajosta.lv/sites/default/files/styles/large/public/atkritumiem_ne_facebook.jpg?itok=eebRrYDV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nodarbība “Transports” 

Nodarbībā pētījām Alūksnes pilsētas sabiedrisko transportu. Devāmies uz autoostu, izpētījām sabiedriskā transporta sarakstu un devāmies braucienā, 

lai pārliecinātos, vai katrs no mums var nokļūt ar to no iestādes uz mājām. Veicām vides izvērtējumu. 

 

   Secinājums: “Ne visi varam nokļūt uz mājām ar sabiedrisko transportu. Ziemā uz bērnudārzu var braukt ar ragavām, bet vasarā ar riteni. Vairāk 

jāstaigā ar kājām.” 

 

 

 

 

 

 



Nodarbība “Vides aizsardzība pasaulē” 

Brīvprātīgā darba jauniete Lelde Gusta atraktīvi vadīja nodarbību, kurā iepazīstināja bērnus ar savu darbu Īslandē vides problēmu risināšanas un 

atkritumu apsaimniekošanas jomā. Pastāstīja par starpvalstu sadarbību: Islandes vides organizācija SEEDS, Liepājas un Alūksnes NVO. 

Nodarbībā piedalījās Eiropas brīvprātīgais jaunietis Nelson Alberto Sanchez Espinosa, pastāstot par savu mācību pieredzi Ekoskolā Spānijā. 

 

 


