
DARBĪBAS PLĀNS 2016./2017.m.g. 

Gada tēma – Veselīgs dzīvesveids! 

 

MĒNESIS 

 

 

AKTIVITĀTE 

 

ATBILDĪGAIS 

SEPTEMBRIS Paskaties, ko dara ekoskolas! 

 

Apbalvošanas ceremonija LNB 

Ekoskolas reģistrācija Koordinators 

Projekta “Lielās augu medības” reģistrācija Koordinators, vides pulciņa 

vadītāja 

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

Kodeksa un darbības plāna izstrāde ekopadome 

Skolas mājaslapas sadaļas Ekoskola 

izveide 

Koordinators, ekopadome 

Rudens kross 1.-12.kl.skoleni, sporta 

skolotāji, ekopadome 

Olimpiskā diena 1.-12.kl.skoleni, sporta 

skolotāji, ekopadome 

Ekskursija uz Kurzemes Democentru 9. kl. skolēni un audzinātāji 

Dabaszinību nedēļa 1.-4.klasēm 1.-4.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

OKTOBRIS 

 

     

 

Ceļojums uz veselīgu dzīvesveidu 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 

Foto/ video konkurss “Rudens krāsas”  

 

5.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Projekta “Lielās augu medības” 

novērtējums 

Vides pulciņa vadītāja 

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

audzinātāji, ekopadome 

Zīļu vākšana Rīgas ZOO 1.-4.kl. skolēni un audzinātāji,  

Uztura skola Lido 1.-4.kl.skolēni un audzinatāji 

Džimbas skola 1.-4.kl.skolēni un audzinatāji 

Gada tēmas un vides zinības sasaiste ar 

mācību saturu. Gada tēmas “Veselīgs 

dzīvesveids” integrēšana  mācību procesā 

(Pedagogu sastādīts stundu tēmu saraksts.) 

Pedagogi, koordinators 

NOVEMBRIS 

 
Vērosim, pētīsim, saudzēsim dabu! 

 

Projekta “Lielās augu medības” rīcība Vides pulciņa vadītāja 

Makulatūras nodošana 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Veselīgais Mārtiņdienas tirdziņš 

 

 

 

1.-4, 11.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 



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 

Ziemassvētku pasākumi 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Labdarības akcija 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

JANVĀRIS 

 
Ēdīsim veselīgu pārtiku! 

 

Reklāmas konkurss “Veselīga pārtika” 8.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Plakātu konkurss ”Veselīgs uzturs” 

 

1.-17.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Projekts “Putra” 1.-14.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Olimpiskā diena Sporta skolotāji, ekopadome 

FEBRUĀRIS 

 
Iepazīsti sava novada Eko- zemniekus! 

 

Zemnieku saimniecību izpēte 8.kl. 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 

Veselīga uztura izzināšana, reklamēšana. 

(Konsultē skolas medmāsa, skolas pavārs): 

Augļu, dārzeņu ceļojums (1.-4. kl., 

informatīva karte); 

Informatīva reklāma par augļu un dārzeņu 

nepieciešamību,  lietderību skolēnu uzturā 

(5.- 6.kl.) 

Ekopadome 

APRĪLIS 

 

 

Darīsim zaļus darbus! 

 

“Lielā talka” 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, ekopadome 

Putnu dienas- 2016 

 

Dabaszinību skolotāji un 1.-

8.kl. skoleni 

Dalība Jauno satiksmes dalībnieku forumā ekopadome 

Lieldienas 

 

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! 

 

Veloorientēšanās Ādažos 1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, sporta skolotāji 

Sporta diena ģimenei Ekopadome 

Sporto visa klase 3.kl. skolēni un audzinātāji,  

Orientēšanās spēles skolas apkārtnē 3.-6.kl. skolēni un audzinātāji, 

ekopadome 

ZZ čempionāts skolā 

 

1.-12.kl. skolēni un 

audzinātāji, 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 

Projekts “Sportā ne tikai futbols” ( Sport is 

not only football) 

Projekta vadītājs 

 

 


