
ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLAS EKO 

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS PLĀNS TĒMAI „MEŽS” 

Aktivitāte Laiks 

2014./2015.M.G. 

Atbildīgā persona 

+Skolotāju iepazīstināšana ar jauno mācību tēmu un 
mērķiem jaunajā mācību gadā.  

skolotāju sanāksmē  V.Meroža 

+Eko stundu tematiskais plānojums mācību priekšmetu 

stundās un klašu audzinātāju stundās. Iesniegšana 

koordinatoram. Stundu vadīšana.  

septembris 

septembris – oktobris 

visa gada garumā 

Priekšmetu skolotāji, klašu 
audzinātāji. 

I.Uzula 

+Eko padomes izveide. 24.09. – 28.09. V.Meroža 

+Eko padomes sanāksmes I semestrī – 2 

II semestrī – 2 

un pēc 
nepieciešamības  

V.Meroža 

 

+Skolas vides novērtējums. Klašu ierosinājumi darbības 

plānam. 

septembris, oktobris Skolotāji, eko padome. 

+Ierosinājumi 2015. gada budžetam, iesniegšana vadībai oktobris V. Meroža 

+Sadarbība ar citām Eko skolām. visa gada garumā S. Dzerkale 

+Dalība eko skolu koordinatoru rīkotajos pasākumos.  visa gada garumā V. MerožaS. Dzerkale 

*Eko skolas darbības izvērtējums maijs EKO padome 

+*Klašu pārgājieni uz mežu  septembris, maijs. klašu audzinātāji 

+Olimpiskā diena 2014  26. septembrī A.Rakstiņš, A. Eģītis,M.Leitis 

 *Baskāju takas veidošana .  Septembris, 

maijs 

V.Meroža,I.Uzula 

+Makulatūras vākšana, pagasta iedzīvotāju iesaistīšana  Visa gada garumā Eko padome 

 +*Dažādu koku pētīšana  visa gada garumā klašu audzinātāji 



+*Dabas materiālu vākšana  septembris, oktobris klašu audz . 

+*Orientēšanās mežā Rudens, pavasaris V.Meroža ,klašu audz. 

+Eko Skolotāju diena 5. oktobrī R.Skrimble, V.Meroža 

+Skolas iesaistīšanās Starptautiskajā Eko skolu Rīcības dienā  Novembris/4.-10.11./ V. Meroža 

*Atkritumu savākšanas talkas tuvākajos mežos  rudens, pavasaris klašu audzinātāji,  

 *Tikšanās ar mežsargu Dzērvi: mežsarga profesijas 

izzināšana. Praktiskās nodarbības mežā, pētījumi.  

*Meža stādīšana 

oktobris 

visa gada garumā 

pavasaris 

V. Meroža,D.Viļuma-

Vancāne,klašu audzinātāji.  

 

+Latvijas dabas taku izzināšana/caur ģeogrāfiju/ Visa gada garumā L. Miezīte 

*Spēles „Audzēsim mežu”,”Mežotāji” izspēlēšana  

+Vides spēļu veidošana.  

februāris D. Martinsone 

*Putnu dienas

krustvārdu mīklas

radošās darbnīcas

putnu būrīšu izgatavošana, izlikšana mežā

tikšanās ar ornitologiem

piedalīšanās stārķu ligzdu uzskaitē  

aprīlis V. Meroža 

A. Katajs, 

I. Uzula, 

D. Martinsone 

 *Kas jauns mūsu klases putnu būrītī, barotavā? Pētījums.  visa gada garumā Kl. audz. 

*Ekskursija uz Dendroparku maijs D.Vancāne-Viļuma 

+Bateriju vākšana visa gada garumā Eko padome 

+Interešu izglītības sporta nodarbības (vieglatlētika, 
basketbols, florbols, tautasbumba) 

visa gada garumā M. Leitis,A.Eģītis,A.Rakstiņš 

+Sporta nodarbības  pagasta iedzīvotājiem   skolas sporta zālē, 

ceturtdienās- futbols/ 

skolas sporta 

 sporta dzīves koordinators 

Z.Sprukte 

G.Rūze 



laukumā 

+Basketbola treniņi pusaudžiem  sporta zālē Sporta skolotāji 

+Sporta pasākumi veselīgā dzīvesveida popularizēšanai  visa gada garumā Sporta skolotāji 

+ Iesaistīties programmā „Skolas auglis”  Skolas direktors 

+*Rudens un pavasara kross septembris,maijs A. Eģītis, M.Leitis 

+Gadskārtu svētki skolā (gada ritums) visa gada garumā V. Meroža 

+Ūdens taupīšana visa gada garumā Eko padome 

+Elektroenerģijas taupīšana.  visa gada garumā pašpārvalde 

+Siltumenerģijas taupīšana.  visu gadu A.Rakstiņš, skolotāji, 
pašpārvalde 

+3.klašu  braukšana uz baseinu otrajā pusgadā A.Rakstiņš 

+Piedalīties „Esi redzams!”akcijā-  novembrī Līdzpārvalde 

*Velobraucēju sacensības  maijā  A.Rakstiņš 

*Vislatvijas Lielā talka pavasaris V. Meroža, vides speciāliste 

+*Labiekārtošanas, pārbūves darbi stadionā  pavasaris Skolas direktors A.Rakstiņš, 
novada domes izpilddirektore 

I.Sala 

+*Zaļie darbi apkārt skolai rudens, pavasaris Skolas apzaļumotāja,ekopadome 

*+Zaļās klases izmantošana  septembris, maijs Priekšmetu skolotāji, audzinātāji.  

+Skolas telpu rotāšana svētkiem, kārtības uzturēšana  visa gada garumā Klašu audzēkņi 

 


