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SEPTEMBRĪ-SAŅEMAM EKO 

DIPLOMU 



Apskatāmie jautājumi 

  

Lēmumi, priekšlikumi, ziņojumi. 

1.Iepriekšējā gada darba rezultāta paziņojums. Skola ieguvusi eko skolas nosaukumu un diplomu. 

  

2.Kandidātu braukšanai saņemt diplomu izvirzīšana. Izvirzīt Sintiju Dzerkali, Viju Merožu, 

Agritu Srazdiņu, Viktoriju Matvejevu. 

  

3.Jaunā eko kodeksa apskats. Vienbalsīgi pieņemts. 

  

4.Vasaras foruma apskats /D.Martinsone, S.Dzerkale/ 

  

Atbalstīt koordinatoru rīkotos pasākumus, jo tie ir vajadzīgi arī mūsu eko 

padomes darbā. 

5.Globe vasaras pasākumu apskats./Eirana Ostrovska/ 4 skolas skolēni un skolotāja piedalījušies „Gobe” projekta apmācībās.  

  

6.Jaunās tēmas apskats, plānošana un pienākumu 

sadale./V.Meroža/ 

Tika izveidots perspektīvais plāns tēmai”Mežs”. 

- Lūgt novada Domei vietu un līdzekļus baskāju takas ierīkošanai. 

- Atjaunot eko uzrakstus skolā. 

- Turpināt iesākto eko darbu. 

- Censties iesaistīt eko darbā arvien vairāk skrīveriešu. 

- Izvērtēt iepriekšējā m.g. vides aprakstu, veikt labojumus, 

papildinājumus. 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Eko padomes sanāksmes protokols nr1. 2014.gada 16.septembrī. 

 



SEPTEMBRĪ-    

IZZINOŠAIS 

PĀRGĀJIENS 

• Šajā mācību gadā esam izvēlējušies tēmu 
„Mežs”, tādēļ īpašāk pievēŗsīsim savu 
uzmanību tieši apkārtnes mežu 
pētniecībai.29.septembrī pirmais 
pētnieciskais uzdevums bija 1.-4.klasēm, 
kur skolēniem bija jāpēta Ercu kalna 
mežiņa koki, to lapotne, miza, augšanas 
paradumi, vecums, koki- kaimiņi.  Pēc 
praktiskā-pētnieciskā darba un  darba lapas 
aizpildīšanas katrai grupiņai nācās 
prezentēt savu izpētes objektu - koku. 
Noslēgumā katra klase veidoja plakātu, 
rosinot citus skolēnus saudzēt kokus, 
nepiesārņot mežu. 

 



OKTOBRĪ-DALĀMIES 

PIEREDZĒ 

•   

• 30.oktobrī Andreja Upīša Skrīveru 
vidusskola uzņēma ciemiņus-
skolotājus no Skrundas novada 
Nīkrāces skolas. Galvenais iemesls, 
kāpēc viņi bija pie mums-vēlēšanās 
uzsākt EKO skolu programmu. Tā 
kā mēs pirmās uguns ”kristības” 
esam izgājuši, varējām padalīties 
savā nelielajā pieredzē. Par EKO 
darbu pastāstīt uz skolu bija 
atnākušas padomes pārstāves Agate 
Albekeite un Erana Ostrovska. 

 



NOVEMBRĪ-RĪCĪBAS 

NEDĒĻA 

  



RĪCĪBAS NEDĒĻAS 

IETVAROS 

• ZOO IEMĪTNIEKI PATEICAS 
ČAKLAJIEM ZĪĻU LASĪTĀJIEM! 

•   

• Neskatoties uz to, ka šogad zīļu raža bija 
gaužām niecīga, daži aktīvisti tomēr 
iemanījās salasīt krietni daudz zīļu. 
Visčaklākie bija Prūšu ģimene 
(Patrīcija,Ričards)- 100 kg, Ritvars Straume 
27 kg, Elīza Stauža 22 kg, Līga Survila 9 kg, 
Aleksis Dīcis 4.5 kg. Zīļu lasīšanā piedalījās 
arī Kristela Broka, Sanija Panteļejeva, Kate 
Erdmane, Rainers Boļšejs, Laura Lielā. 
Kastaņus Dienas aprūpes centram salasīja 
Linda Spulde,  

• Čiekurus salasīja Laima Ondzule. 

• Paldies par vajadzīgo darbiņu! 

 



RN IETVAROS-

PĒTNIECISKAIS GĀJIENS 

/stārķu ligzdu meklēšana/ 



RD IETVAROS-

INTERVIJAS MEŽA 

FOTO STŪRĪTĪ 



RD IETVAROS-

TEMATISKAIS 

ĢĒRBŠANĀS STILS 



                                    VIKTORĪNA. 

Šajā mācību gadā esam izvēlējušies tēmu „Mežs”, tādēļ 

īpašāk pievēŗsīsim savu uzmanību tieši apkārtnes mežu 

pētniecībai. 29.septembrī pirmais pētnieciskais uzdevums 

bija 1.-4.klasēm, kur skolēniem bija jāpēta Ercu kalna 

mežiņa koki, to lapotne, miza, augšanas paradumi, 

vecums, koki- kaimiņi. Pēc praktiskā-pētnieciskā darba un  

darba lapas aizpildīšanas katrai grupiņai nācās prezentēt 

savu izpētes objektu-koku. Noslēgumā katra klase veidoja 

plakātu, rosinot citus skolēnus saudzēt kokus, nepiesārņot 

mežu. 



RD IETVAROS-MEŽA 

VIKTORĪNA 



RD IETVAROS-

PLAKĀTU KONKURSS 



RD IETVAROS-VĀCĀM 

BATERIJAS. 

• Aktīvākie vācēji Kalvis 

Kalniņš, Verners 

Svētiņš, Ilva Lāce. 



RD ietvaros-vācām 

makulatūru. 

• Rīcības nedēļas laikā 
daudzi skolēni aktīvi 
vāca makulatūru, 
iesaistot arī ģimenes 
locekļus. Žanna 
Štauere(4.kl.) savāca 96 
kg, Gunārs Ozoliņš 
(5.kl.) 76 kg, Laima 
Ondzule 62 kg,  Sanija 
Panteļejeva (4.kl.)58kg 

• Kopā savākts ap 500 kg 



RD ietvaros-vācām 

ozolzīles. 

• ZOO IEMĪTNIEKI PATEICAS 
ČAKLAJIEM ZĪĻU LASĪTĀJIEM! 

•   

• Neskatoties uz to, ka šogad zīļu raža bija 
gaužām niecīga, daži aktīvisti tomēr 
iemanījās salasīt krietni daudz zīļu. 
Visčaklākie bija Prūšu ģimene (Patrīcija, 
Ričards)- 100 kg, Ritvars Straume 27 kg, 
Elīza Stauža 22 kg, Līga Survila 9 kg, 
Aleksis Dīcis 4.5 kg. Zīļu lasīšanā piedalījās 
arī Kristela Broka, Sanija Panteļejeva, Kate 
Erdmane, Rainers Boļšejs, Laura Lielā. 
Kastaņus Dienas aprūpes centram salasīja 
Linda Spulde,  

• Čiekurus salasīja Laima Ondzule. 

• Paldies par vajadzīgo darbiņu! 

 



  

Apskatāmie jautājumi 

  

  

Lēmumi, priekšlikumi, ziņojumi. 

1.Padarīto darbu (arī Rīcības nedēļas) darbu apskats un 

izvērtējums.  

Izteikt pateicību Agatei Albekeitei un Eirenai Ostrovskai, 

Verneram Svētiņas, Kalvim Kalniņam, Ilvai Lācei, Paulai 

Plikšai, Sintijai  

Dzerkalei. 

  

2.Perspektīvo darbu apskats, pienākumu sadale. 

  

Janvārī rīkot vides spēļu turnīru starp klašu komandām.  

Piedalīties Starptautiskajā sniega dienā 16.01. 

Februārī rīkot eko skolu forumu. 

Atbalstīt koordinatoru rīkotos pasākumus. 

  

3.Jaunā eko kodeksa apskats, korekciju veikšana 

  

Saīsināt formulējumus no kodeksa teksta. 

4.Dažādi jautājumi. Iesaistīt arī sākumskolas skolēnus eko spēļu pēcpusdienā 

februārī. 

Publicēt VISC mājas lapā jau izveidotās Ostrovskas un 

Albekeites vides spēles . 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Eko padomes  

sanāksmes protokols nr. 2. 2014.gada 3.decembrī. 

 



28.01. erudītu konkurss 5.-8.klašu skolēniem; 1.vieta – 7.klases 2.komandai  
                                                      
Aizvadīts Erudītu konkurs 5.-8.klašu skolēniem, kurā skolēniem bija iespēja  

pārbaudīt savas zināšanas septiņās tematiskajās jomās- Matemātika  
(jautājumus sagatavoja sk. Ilze Gaņina), 
 Reliģijā (jautājumus sagatavoja sk. Lolita Ērgle), Dzīvnieki un EKO (jautājumus 

 sagatavoja sk. Daiga Martinsone), Mūzika(jautājumus sagatavoja sk. Olga Krasutina), 
 Daba (jautājumus sagatavoja sk. Sintija Rūze) un Svētki (jautājumus sagatavoja sk. Edgars 

Bērziņš). Skolēniem bija iespēja izvēlēties dažādas grūtības pakāpes jautājumus  
10 līdz 60 punktu apjomā. Veiksmīgākā un zinošākā izrādījās 7.a klases II komanda, kura ieguva 
godpilno I vietu (par 170 punktiem apsteidzot) II vietas ieguvējus – 6.a klasi (170 punkti);  

savukārt III vieta – 5.a klasei (160 punkti). Godpilnā atzinība – 8.b klasei (150 punkti). Paldies par 
piedalīšanos un augstu sacensību garu arī 7.a klases I komandai (130 punkti), 

 6.b klasei (110 punkti) un 8.a klasei (70 punkti). 
 Foto atskats pieejams GALERIJĀ! 

http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-5-8-klasu-skoleniem-1-vieta-7-klases-2-komandai/
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http://www.auv.lv/wp-content/uploads/photo/2015/01/DSC_0266-625x352.jpg
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29.01. erudītu konkurss 9.-12.klašu 

skolēniem; 

 11.a klasei – I vieta,  
 

Aizvadīts Erudītu konkurss 9.-12.klašu skolēniem, kurā skolēniem tāpat kā pamatskolas  

grupā bija iespēja atbildēt uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem 7 tematiskajās jomās.  
Sveicam 11.a klasi ar iegūto I vietu (270 punkti)! Savukārt II vieta – 9.b klasei – 265 punkti, 
bet 3 vieta – 12.a klasei – 160 punkti!  

Paldies par dalību 10.a (150 punkti) un 9.a (130 punkti) komandām! Tāpat paldies Līgai 
Vingrei (7.klase) par palīdzību abu konkursu  

 
rezultātu apkopošanā un Montai Kalējai (7. klase) vidusskolas rezultātu apkopošanā! Paldies 
skolotājām, kuras sagatavoja jautājumus!  

Tāpat paldies skolotājām, kuras juta līdzi savām audzināmajām klasēm – A.Saksei un 
S.Krasovskai! Apbalvošana un ceļojošo kausu pasniegšana plānota tuvākajā laikā! Sekojiet 

līdzi informācijai mājas lapā un I stāva vestibilā. Foto atskats pieejams GALERIJĀ! 

http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
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http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/arpusstundu-darbs/arpusstundu-pasakumi/aizvadits-eruditu-konkurss-9-12-klasu-skoleniem-11-a-klasei-i-vieta-11-b-klase-nepiedalas/
http://www.auv.lv/wp-content/uploads/photo/2015/01/DSC_0282-625x352.jpg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agates Albekeites un Patrīcijas Zālītes   

vides spēle  publicēta VISC mājas lapā 

 «Jaunas vides izziņas spēles par enerģiju»                                                    
Daiga Martinsone,  www.visc.lv 

Jau astoto gadu konkursā „Iepazīsti vidi!” labākās skolēnu izveidotās vides  
izziņas spēles ir izdotas elektroniskā formā, papildinot iepriekšējo gadu krājumus. 
 2014. gada spēles bija veltītas enerģijas tēmai. Jūsu uzmanībai piedāvājam Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas, Jelgavas 6.vidusskolas, Medumu pamatskolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, 
Talsu pamatskolas, Ventspils 2. pamatskolas veidotās spēles. Pateicamies LATVENERGO 

Energoefektivitātes centram par sadarbību konkursa organizēšanā un spēļu izdošanā, Mežu attīstības 
fondam par finansiālu atbalstu, skolotājiem un skolēniem 
 par idejām un milzīgo ieguldīto darbu spēļu izveidē! Vides izziņas spēļu konkursu „Iepazīsti vidi!” 

organizēsim arī turpmāk. 2015. gada spēļu tēma būs „Videi draudzīga ceļošana”, labākās spēles tiks 
parādītas XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā vides radošajās darbnīcās Vērmanes 

dārzā. Mūsu spēle apskatāma šeit!   

http://www.auv.lv/iespejas/skoleniem/vasaras-apmacibu-programma-asv-baltijas-valstu-11-klasu-skoleniem/
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http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/20140425_vid_izz_spel_skrivvsk.pdf
http://www.auv.lv/wp-content/uploads/posts/2015/01/spele-625x469.jpg


Vija Meroža 

Otrdien, 10. februārī, 7 mūsu skolas eko programmas atbalstītāji devās uz 

Aizkraukles novada ģimnāziju, lai ņemtu dalību šīs skolas eko pasakumā 

„Zaļā sirds”. Pasākuma laikā skolēniem nācās atbildēt uz dažādiem vides 

jautājumiem, zīmēt apsveikumu, minēt dziesmu melodijas.  Protams, pozitīvi 

bija tas, ka skolēni varēja gūt jaunu pieredzi eko pasākumu organizēšanā, 

rast jaunus draugus un iedziļināties vides problēmās.  
 



SNIEGA DIENA 

Sniega diena, Meteņi.. 

  

Pasākums risinājās divās kārtās. Pirmajā kārtā startēja 1.-4. klašu skolēni. 

Sacensības notika 6 pozīcijās: mešana mērķī, sniega ainavas veidošana, ragaviņu vilkšana, slēpošana, lekšana 

pāri barjerām, šļūkšana no kalniņa ar plēvēm. Katrai klasei bija uzdevums iziet visas stacijas un izpildīt 

uzdevumus. 

Skolēni veiksmīgi tika galā ar uzdevumu un nopelnīja sertifikātu par piedalīšanos pasākumā. 

       Otrajā kārtā piedalījās 5.-8. klašu skolēnu komandas. Uzdevumi bija līdzīgi, tikai šļūkšana no kalna tika 

nomainīta pret sniega futbolu. Šajā posmā komandas startēja uz laiku. Katra komanda kādā disciplīnā ieguva 

pa vienai pirmajai vietai un grūti bija izlemt, kura komanda nopelnījusi ceļojošo kausu. 

Rezultātā 7. klases komanda citās disciplīnās bija izpelnījusi četras 2. vietas un 

kopvērtējumā lielāku punktu skaitu savāca 7. klases komanda. 



ZIEMAS FORUMS ULBROKĀ 

  

Četri Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni tika deliģēti uz Latvijas Eko skolu 

ziemas forumu, kas notika Ulbrokā no 20.-22.februārim.Šo trīs dienu laikā risinājās dažādi 

svarīgi notikumi: bija iespēja noklausīties interesantas lekcijas par bioloģisko pārtiku 

,partizānu dārzniecību, aktīvismu apkaimēs, eitrofikāciju Baltijas jūrā, kritisko domāšanu 

vides aizsardzībā, atkritumu mazināšanas kampaņu, dalījās pieredzē darbā ar vides 

jautājumiem. Ekspertu vadībā piedalījās darbnīcās par Ekoskolu tēmām: ”Vides objektu 

veidošanas darbnīca”, „Argumentācijas darbnīca”, „Trafaretu māksla”, „Diedzēšanas un 

veselīga uztura izziņas darbnīca”, T-krekliņu pārstrādes darbnīca”,” Vides nodarbību 

plānošana” .Foruma dalībnieki paciemojās arī Getliņu siltumnīcā. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLĀ AIZVADĪTAS VIDES SPĒLES 
Daiga Martinsone, skolotāja 

26. februārī mūsu skolā notika starpnovadu vides spēļu konkurss, kurā piedalījās  
14 skolēni no Aizkraukles, Seces un Skrīveriem. Šī gada tēma „Ceļošanas ietekme uz 

vidi” 
 nebija tik viegla kā sākumā šķiet. Skolēni savās spēlēs bija iekļāvuši slēpņošanas  
elementus un racionālākā ceļojuma maršruta izveidi. 2. vietu ieguva Agate Albekeite ar 

spēli 
 „Green a trip”, 3. vietu- Austra Pumpure un Ērika Vaira Leopolde ar spēli „Skrējiens 

apkārt  
pasaulei”, abi darbi izvizīti uz valsts kārtu, bet Eiranai Ostrovskai ar spēli „Geocaching 
Eiropā” – atzinība. 
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SADRAUDZĪBAS SKOLU EKO FORUMS 

 

 

  
 

 

 

Sadraudzības skolu EKO forums „Gandrīz viss par mežu” 26.02. . Ciemos bija ieradušies Ogres 

meža tehnikuma pārstāvji-pasniedzējs un 5 studenti, Aizkraukles novada ģimnāzijas skolēni un 

Aizkraukles jaunrades centra jaunieši. Diemžēl, neieradās, kā agrāk bija plānots, skolēni no 

Lielvārdes un Jumpravas. Programmā bija paredzēts, ka Ogres tehnikuma pasniedzējs pastāstīs ko 

vairāk par mežiem, darbiem tajos, studenti par savu pieredzi meža tehnikumā. Skolēni ar interesi 

vēroja meža apstrādes instrumentus, centās pazīt dažādu koku koksnes , meža kaitēkļus, vēroja 

koku slimības pazīmes. 

  Pasākuma gaitā jaunieši piedalījās konkursā „Zini vai mini”, pagatavoja veselīgus salātus, veidoja 

instalācijas no reiz lietotiem materiāliem, ko bieži var atrast mežā, mācījās šķirot atkritumus. 

Cerams, ka gūtās zināšanas skolēniem noderēs dzīvē. 



Apskatāmie jautājumi. 

 

Lēmumi, priekšlikumi, ziņojumi. 

1.Ciemošanā ANĢ pasākumā ”Zaļā sirds”/V.Matvejeva/ Atbalstīt kaimiņskolu eko pasākumus. 

 2.Sniega diena-veselības diena. 

/ 5.-8.kl. pārstāvji/ 

  

Atbalstīt starptautisko Sniega dienu ar savu līdzdalību. 

 3. 1.Ziemas foruma Ulbrokā atskats. 

/ Ostrovska, Svētiņš, Mārtiņa, Pļenkova/ 

  

 Censties aktīvi iekļauties EKO pasākumos. 

 4.Sadarbības skolu EKO forums ”Gandrīz viss par mežu” 

/Sintija Dzerkale/ 

  

  

Katru gadu rīkot vismaz vienu forumu. 

 5.Gatavošanās Zemes stundai 29.03. 

/Ieva Cedere/ 

 Sadalīt pienākumus: 

1. Atbildīgā Ieva Cedere. 

2. Uzzīmēs afišu Pļenkova, Mārtiņa. 

3. Sagatavos izstādi ”Piedod 2.dzīvību reiz lietotam 

materiālam 

4. Organizēs gājienu pa Skrīveriem Ieva Cedere, Vija 

Meroža. 

  

  

5.Dažādi jautājumi./Madara/ 

  

1.Esam savākuši 70 kg izlietoto bateriju. 

2.Esam savākuši 166 kg zīļu. 

3.Esam savākuši 500 kg makulatūras. 

  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas EKO padomes 

 sēdes protokols nr.3. 2015.gada 11.martā. 



 

 

 

 

 

 

Jau otro gadu Skrīveros notiek „Zemes stunda” 

2015. gada 29. marts 

Lietaina 28.marta vakara stunda. Šķiet, skrīverieši sēdēs siltā istabā pie televizora, taču – nē! Skrīverieši 

paņem lietussargus, izslēdz elektrību un dodas uz skolu, kur sāksies gājienu pa Skrīveriem, veltīts 

starptautiskajai Zemes stundai. Pie skolas jau sagatavots pārsteigums: uzslieta nojume, uzvārīta tēja, 

sacepti cepumi, spēlē un dzied trīs ģitāristi, darbojas ugunīgais foto stūrītis, sagatavota bērnu darbu 

izstāde ”Dod dzīvību reiz lietotam materiālam”. 

”Zemes stundas” dalībnieki, malkodami tēju, vērtēja darbus, piešķirot punktus labākajam. Pēc šīm aktivitātēm, 

visi draudzīgā pulkā dodas gājienā pa Skrīveriem, pa ceļam dāvājot atstarotājus gājējiem, kuriem to trūkst, 

uzsaucot: „Esi redzams!” Gājienam sekoja policijas mašīna (drošībai). 

Jauki, ka, neskatoties uz laika apstākļiem, varējām sanākt kopā un aizdomāties par mūsu pagasta nākotni, jo, ja 

netaupīsm centu, pie eiro netiksim. Šogad bija sapulcējies daudz lielāks dalībnieku skaits. Urā! Pateicamies Ievai 

Cederei, Ievas vecākiem, Madarai Kantānei, viņas vecākiem muzikantiem, Evijai Mārtiņai, viņas draudzenei un 

visiem, kas pielika savu roku, lai pasākums izdotos 
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Otrdien, 21.aprīlī, skolēni skolotāju pavadībā devās sakopt apkārtni. Liels 

entuziasms, kopējā sociālā atbildība, darbaprieks un spars – to redzam 

skolēnos, skolotājos un viņu kopējā paveiktajā darbā. Fotoattēlos redzami 2., 

3.a, 3.b, 5.a, 7.a, 8.a, 9.b, 11.a un 11.b klašu skolēni un skolotāji, kuri viņus 

pavadīja, paši talkoja un motivēja sasniegt un izdarīt vairāk! 
 

 

 



Apskatāmie jautājumi. Lēmumi, priekšlikumi, ziņojumi. 

1Pasākuma”Zemes stunda”izvērtējums. 1.Izteikt pateicību Ievai cederei par aktīvu darbību pasākuma 

organizēšanā. 

2.Turpināt iesākto tradīciju. 

2.Talku darbības apskats.  1.Nākamgad atbalstīt talkas. 

2.Iekļaut teritoriju aiz internāta. 

3.Ieteikt novada pārstāvjiem padomāt par atkritumu izmešanas 

aizliegumu aiz Piegāža pieminekļa. 

 3.Koku stādīšanas akcija.  1.Ieteikt 12.klasēm piedalīties koku stādīšanas akcijā katru gadu.  

4.Eko vides spēļu konkursa rezultātu apskats. 1.Izteikt pateicību Agatei Albekeitei par 2.vietas iegūšanu Latvijas 

videsspēļu konkursā. 

2.Vides spēles iekļaut Rīcības nedēļā. 

5.JSD konkursa rezultāti. 1.Izteikt pateicību skolēniem un skolas direktoram par 1.vietas iegūšanu 

reģionālajās sacensībās un novēlēt veiksmīgu startu Latvijas jauno  

riteņbraucēju sacensībās. 

  

6.Dalība ekopasākumā ANĢ  

1.Sadarboties ar ekoskolām. 

2.Gūt labo pieredzi nocitiem. 

7.Gada darba izvērtējums. 

  

1.Atzīt eko darbu skolā un novadā par veiksmīgu. 

2.Nākamajā gadā izvēlēties tēmu „Skolas apkārtne”.  

3.Turpināt darbu arī citā tēmās. 

4.Čaklāk vākt makulatūru. 

5.Lūgt finansējumu aktīvistiem vasaras nometnei. 

6.Gadā rīkot 2 forumus. 

7.Skolai iegādāties atkritumu škirošanas kastes. 

  

8.Dažādi jautājumi. 

1.Esam savākuši 75 kg izlietoto bateriju. 

2.Esam savākuši 166 kg zīļu. 

3.Esam savākuši 2t makulatūras. 

P.S. Aktīvāk iesaistīties makulatūras vākšanā.  

       Turpināt vākt izlietotās baterijas.  

  

  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas EKO padomes sanāksmes protokols nr.4. 2015.gada 12.maijā. 



 

 
 

 

 
 

„Pirmais vilnis”. 

       30.apr. 17 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni 

piedalījās ANĢ organizētajā eko pasākumā „Pirmais vilnis”. Šajā 

dienā tika organizēta pie Daugavas esošo skolu apvienība, kurā 

nolēma katru gadu tikties kopā, lai vairāk izzinātu mūsu dzimto 

upi Daugavu, tās ūdeņus, nozīmi, sniegtu iespējamo palīdzību. 

Pirmajā reizē apmeklējām Pļaviņu HES, noklausījāmies EKO 

skolu vides pārstāvja Edmunda Cepurīša lekciju par likteņupes 

Daugavas ūdeņu svarīgo lomu daudzu cilvēku dzīvē. Šī svarīgā 

pasākuma noslēgums, protams, pēc orientēšanās pa piedaugavas 

pilsētu-Aizkraukli, risinājās pie Daugavas, kur skolēni solījās 

nākamgad tikties atkal…. 


