
  RĪGAS 69.VIDUSSKOLAS   

Ekoskolas rīcības plāns 2018./2019.m.g. 

Ekoskolas mērķi 

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

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

3) Nostiprināt skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā. 

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

Izglītības iestādes mērķi:  

1) Popularizēt skolā un sabiedrībā patēriņa un dzīvesveida izvēles iespējas, rosinot mainīt attieksmi un rīcību, kas samazina atkritumu rašanos līdz 

minimumam, organizējot praktiskas nodarbības, pasākumus, pozitīvās pieredzes stundas, izglītojošas akcijas un kampaņas. 

2) Samazināt 2018./2019.m.g. Rīgas 69.vidusskolā atkritumos nonākušās pārtikas apjomu par 20%. 

Gada tēma “Atkritumi” 

Mēnesis Aktivitāšu 

nosaukumi 

Aktivitāšu saturs* 

 

Izvērtēšanas metodes 

 

Atbildīgie Sasniegtais rezultāts*  

 
Septembris  Zaļās klases 

atklāšana 

 

 

Zinību dienā tiek oficiāli atklāta Zaļā 

klase ar mērķi  aktualizēt tās 

izmantošana iespējas mācību procesā 

un ārpusstundu darbā. 

Tiks apkopots  Zaļajā klasē 

novadīto stundu skaits. 

 

 

I.Lasmane 

 

 

 

 

Tiek veicināta āra stundu organizēšana, 

kas atbilst veselīgam dzīvesveidam  un 

principam „Mācības dabā” 

 

Ekoskolu  

apbalvošanas 

pasākums 

Ekopadomes dalībnieki dodas uz 

ikgadējo Ekosklu apbalvošanas 

pasākumu LNB 

Pasākums tiek publicēts, 

ekopadomes sēdē tiek 

pārrunāts 

M.Livzeniece Iegūtā pieredze pasākumā ir iedvesmojošs 

sākums gada darbam Ekoskolas 

programmā 

Ekopadomes 

prezidenta vēlēšanas  

 

  M.Dzenis  



Pārgājiens uz Balto 

kāpu 
4.-12.klašu skolēni dodas  pārgājienā 

uz Balto kāpu, kur piedalās sporta 

aktivitātēs, atpūšas un pulcējas visi 

kopā uz kopbildi  ar Zaļo karogu, 

apzinoties dabas un mūsu radītās vides 

vērtības 

Pārgājiena laikā maisā tiks 

savākti atkritumi.  

Skolēni klasēs pārgājiena 

beigās pārrunā ieguvumus  

 

D.Purvaine, 

S.Kotāne-Daukste 

 

 

Skolēni ir apzinājušies dabas aizsargājamo 

teritoriju nozīmi, pilnveidojuši  izpratni 

par Videi draudzīgu uzvedību (dabas 

nepiesārņošana, saudzēšana), attīstījuši 

fiziskās prasmes atbilstoši veselīgam 

dzīvesveidam 

„Šķirojam 

atkritumus!” 

 

Izglītojošs  pasākums 5.-12.klasei  par 

atkritumu šķirošanas nozīmi un 

veidiem. Prezentācija, kuras laikā 

skolēniem un skolotājiem  tiek 

demonstrētas jaunās šķirošanas 

miskastes sadzīves un plastmasas 

šķirošanai. Viktorīna par atkritumiem 

 

Tiks vērots un analizēts 

miskastēs izmesto atkritumu 

saturs. Klasēs veiktas 

pārrunas par procesa norisi, 

analizēti rezultāti  

Ekopadomes sēdēs. 

Anketa gada vidū situācijas 

salīdzināšanai 

 

T.Brence 

 

Plastmasas izmešanai būs vairāk 

miskastes, skolēni būs izglītotāki 

atkritumu šķirošanā.  

Mainīsies šķiroto  atkritumu apjoms 

 

Jūras piekrastes 

Tīrrade 

 

Kampaņas “Mana Jūra Piekrastes 

Tīrrade “ ietvaros notiek Rīgas jūras 

piekrastes daļas tīrīšana. 

Tiek uzrunāti iesaistītes 

skolēni, vecāki, 

darbinieki un apkopots 

brīvprātīgo dalībnieku skaits 

no skolas pēc dalības 

kampaņā 

S.Kotāne-

Daukste,T.Brence 

 

Atkritumu samazināšana ārpus skolas 

teritorijas – līdzdalība apkārtnes 

sakopšanas darbos, publicitāte. 

 

 

Miķeļdienas 1.-

4.klasēs 

Miķeļdienas ietvaros 1.-4.klašu skolēni 

kopā ar pedagogiem skolas 

iekšpagalmā veido Latvju rakstu zīmju 

kompozīcijas no augļiem, dārzeņiem, 

ziediem, pēc tam no tiem veidojot 

kompostu 

Tiek vērots un pētīts, kas 

notiek ar bioloģiskajiem 

atkritumiem kompostā 

gada laikā – izzinošais 

process 

K.Bringmane Būs iegūta pieredze bioloģisko atkritumu 

kompostēšanā 

Vides novērtējums Skolēniem, vecākiem, darbiniekiem 

tiek izstrādāta aptauja vides 

novērtēšanai, Ekopadome veic 

pētījumus, vāc datus 

Aptauju rezultāti tiek 

apkopoti, izanalizēti un 

veiktas iestrādes rīcības 

plānā 

S.Kotāne-Daukste Vides novērtējums palīdz apzināt aktuālās 

vides problēmas 



Oktobris „Šķirojam 

atkritumus!” 

Izglītojoši-praktisks pasākums 1.-4.klašu 

skolēniem  par atkritumu šķirošanu skolas 

jaunajās miskastēs 

Sākumskolas skolotāju 

vērojumi un pārrunas klasē 

par procesu. Anketa gada 

vidū situācijas izvērtējumam 

A.Ošiņa, P.Blūma 

 

 

Plastmasas šķirošana iespējama  arī 

sākumskolas gaiteņos, lielāka līdzatbildība 

atkritumu tēmas problēmu risināšanā 

Rīcības dienas “Nē, 

vienreizlietojamai 

plastmasai!” 

 

Plastmasas monstrs “Neaudzē mani!” – 

skolēnu veidota izglītojoša instalācija. 

“Plastmasas sports” – aktīvi izglītojošs 

pasākums 1.-4.klašu skolēniem kopā ar 

zibakciju “Nē, plastmasai!” Konkurss 

“Zini vai mini!” – izglītojošs pasākums 

par plastmasu 5.-12.klašu skolēniem. 

Fotoakcija “Mēs par daudzreizlietojamām 

pudelēm!” 

Tiks pētīta sabiedrības 

iesaistīšanās skolai 

aktuālos vides 

jautājumos, pēc pasākuma 

veiktas intervijas, izdarīti 

secinājumi un pasākuma 

izvērtējums sanāksmē 

M.Livzeniece Tiek pievērsta lielāka uzmanība atkritumu 

tēmas vienai no problēmām -

vienreizlietojamās plastmasas patēriņam - 

ar mērķi izvēlēties videi draudzīgus 

risinājumus. Nepieciešama pašu skolēnu 

aktīvāka līdzdalība. 

 

Rīcības plāna un 

vides kodeksa 

izstrāde 

Ekopadome atbilstoši gada tēmas mērķiem 

izstrādā  rīcības plānu  un vides kodeksu. 
Plāna izpilde tiks 

regulāri  pārskatīta un 

analizēta. Klasēs tiks 

apkopota informācija par 

to, kurus vides kodeksa 

punktus katrs skolēns 

ievēro (veido stāstu) 

Ekopadome  

Novembris Pārtikas atkritumu 

svara noteikšana 

1 nedēļas garumā tiks svērti pārtikas 

atkritumi 

Dati tiks piefiksēti un vēlāk 

salīdzināti situācijas analīzei 

Ekopadomes 

pārstāvji 

 

Ēdienkartes, 

ēdināšanas 

izvērtēšana 

5.-12.klasēs skolēni pilda anketas par 

ēdināšanu un ēdienu, izvērtējot un izsakot 

priekšlikumus. 1.-4.klasēs skolēni 2 

nedēļas vērtē ēdienu “Garšoja, negaršoja, 

nepagaršoju”. Skolotājiem tiek dota 

atsevišķi izstrādāta aptauja 

Iegūtie dati tiks apkopoti, 

analizēti un iestrādāti 

priekšlikumos.  

Ekopadome  

Tikšanās ar 

ēdināšanas firmas 

pārstāvi, pavāri 

Pārrunās tiek skatīti iegūtie aptauju, 

anketu, pētījumu rezultāti, izstrādātie 

priekšlikumi, meklēti risinājumi, 

uzlabojumi 

Tiks izvērtēts, vai 

nepieciešamas izmaiņas 

turpmākajās aktivitātēs 

S.Kotāne-

Daukste,I.Lasmane, 

M.Livzeniece 

 

Veselīgo našķu 

meistarklase 

Ekopadomes dalībnieki  mācās veidot 

veselīgus našķus, lai pēc tam paši 

Pasākums tiks publicēts un 

izlikts uz eko stenda ar 

D.Apse  



organizētu citiem skolēniem veselīgo 

našķu meistarklasi  

aicinājumu pieteikties uz 

nākamo meistarklasi 

Decembris Sveču liešana no 

sveču sveķu 

atlikumiem 

Ekopadome lej sveces ar kādu no klasēm, 

pārstrādājot iepriekš savāktus sveķus no 

izdegušām svecēm 

No svecēm skolā tiks 

veidota izstāde  

G.Reinfelde  

Veselīgo našķu 

meistarklase 

Ekopadomes skolēni vada veselīgu našķu 

meistarklasi kādai no klasēm  

Pasākums tiek publicēts ar 

dalībnieku atsauksmēm 

S.Kurpniece  

“Dabas dotas rotas”  Klases veido dekorus Ziemassvētkiem no 

rudenī savāktiem čiekuriem. Kādai no 

klasēm palīdz Ekopadomes pārstāvji 

Pasākuma izvērtēšana, 

analīze un secinājumu 

veikšana 

S.Kotāne-

Daukste,I.Zosāre 

 

Akcija “Atnes, dalies, 

priecājies!” 

Kādā no klasēm Ekopadome organizē lietu 

ilgtspējīgu dzīvošanu. Skolēni nes spēles, 

grāmatas, puzles u.c. mantas, ar kurām visi 

var darboties klasē ik dienu 

Pasākums tiek fotografēts 

un publicēts. Mācību gada 

noslēgumā tiek apzināts, cik 

aktīvi atnestās mantas ir 

izmantotas 

T.Brence  

Janvāris Pārmaiņas ēdienkartē, 

ēdināšanā 

Ekopadome sadarbībā ar ēdināšanas firmu, 

pavāri, pedagogiem, vecākiem veic 

iespējamos procesa uzlabojumus 

Tiek fiksēti un datēti 

procesa notikumi 

Ekopadome  

Konkurss klasēs 

“PĀR-veido-RADI” 

Katra klase izveido dāvanu skolai 

dzimšanas dienā no otreizpārstrādājamiem 

materiāliem – plastmasas, metāla, papīra, 

auduma utt. Kādā no klasēm ciemojas 

Ekopadomes pārstāvji 

Izstāde skolas foajē Klašu audzinātāji  

Viktorīna 1.-

12.klasēm “Pārtikas 

atkritumi” 

Ekopadome organizē klasēm viktorīnu par 

pārtikas atkritumu rašanos, pirms kuras 

skolēniem tiek dots uzdevums 

sagatavoties,  noskatoties video sērijas par 

tēmu 

Rezultāti tiek apkopoti un 

atspoguļoti pie dēļa, tiek 

noteikta zinošākā klase 

Ekopadome  

Februāris Garšaugu audzēšana 

skolā 

Klasēm tiek piedāvāts audzēt uz palodzēm 

garšaugus, kurus izmantot ēdienu 

bagātināšanai ēdnīcā. Ekopadome piedalās 

šajā procesā  kādā no klasēm 

Process tiek fotografēts un 

publicēts, aģitējot arī citus 

tajā iesaistīties. Tiek 

apkopots, cik klasēs audzēti 

garšaugi 

A.Ošiņa  



Silto džemperu 

nedēļa 

Katra klase Silto džemperu nedēļā izzina 

klimata pārmaiņu problēmas un vienā no 

rīcībām pauž labos darbos.  Ekopadome ar 

kādu no rīcībām arī pauž savu attieksmi 

pret klimta pārmaiņām kādā no klasēm 

Foto kolāža „Mēs pret 

klimata pārmaiņām ” 

M.Livzeniece  

Atkārtota pārtikas 

atkritumu situācijas 

izvērtēšana 

 Nedēļas laikā tiek svērti pārtikas 

atkritumi, veikts ēdienkartes, ēdināšanas 

izvērtējums  

5.-12.klašu skolēniem tiek 

sagatavotas anketas. 1.-

4.klašu skolēni pilda tabulas 

“Apēdu, neapēdu, 

nepagaršoju”. Tiek veikta 

pārtikas atkritumu svara  

salīdzināšana un situācijas 

analīze, rezultātu 

atspoguļošana, rīcības plāna 

pārskatīšana 

Ekopadome  

Marts Izglītojoša akcija 

“Zemes stunda skolā” 

1 mācību stunda skolā visām klasēm 

notiek, izslēdzot klasē gaismu. 

Ekopadome ciemojas pie kādas no klasēm 

Tiek veidots pārskats, ko 

iespējams darīt katrā mācību 

priekšmetā bez mākslīgā 

apgaismojuma, veikti 

elektrības patēriņa aprēķini 

Priekšmetu 

skolotāji 

 

Meža diena – “Mēs 

par dzīviem kokiem!” 

Ekopadome organizē klasēs dažādas 

aktivitātes, kas saistītas ar papīra atkārtotu 

izmantošanu un taupīšanu 

Radoši, inovatīvi un 

uzskatāmi rezultāti papīra 

ekonomijai 

Klašu audzinātāji, 

Ekopadome 

 

 Pasaules ūdens diena Skolēni veido atgādnes par ūdens 

taupīšanu 

Skolas telpās tiek izvietoti 

vizuāli radošākie 

atgādinājumi par ūdens 

taupīšanu 

P. Blūma  

Aprīlis Sadarbība ar 

Ekoskolām 

Ekopadome organizē forumu, kurā aicina 

ciemos skolas, kas nav iesaistītas 

Ekoprogrammā 

Publicitāte sociālajos tīklos S.Kotāne-Daukste  

Talkas diena  Klases dodas sakopt tuvāko apkārtni Sakopšanas darbi notiek 

pirms Lielās talkas, tādā 

veidā aģitējot sabiedrību 

iesaistīties vides sakopšanas 

darbos 

S.Kotāne-Daukste  



Maijs Akcija  “Atstāj zaļo 

pēdu!” 

Akcija, kuras laikā skolēni un darbinieki 

tiek aicināti nedēļas laikā  ierasties skolā 

kājām  vai ar velosipēdu. Pie skolas tiek 

taisīti zaļie vārti, lai norobežotu skolas 

pagalmu no pagalmā braucošām mašīnām 

Tiek piefiksēts, cik cilvēki 

ieradušies dabai draudzīgā 

veidā uz skolu, un 

salīdzinātāji rādītāji 

Ekopadome  

Zibakcija “Iebrauc 

zaļi!” 

Visi tiek aicināti uz skolu ierasties ar 

velosipēdu radošā izskatā. Oriģinālākais 

velobraucējs saņem  balvu  

Pasākums tiek fotografēts 

un apkopoti dati par 

velobraucēju skaitu 

K.Dzenīte  

“Iepazīsti augus!” Skolas dārzniece vada āra stundu skolas 

pagalmos, iepazīstinot  skolēnus ar augiem 

pie skolas 

Skolēni veido zīmējumu „Es 

uzzināju, kas aug  skolas 

pagalmā” 

Skolas dārzniece  

Atkārtota pārtikas 

atkritumu situācijas 

izvērtēšana 

Nedēļas laikā tiek svērti pārtikas atkritumi 

ēdnīcā, veikta anketēšana intervijas 

Salīdzinot trīs mērījumus, 

analizējot procesu, tiek 

veikti secinājumi un 

atspoguļoti rezultāti 

Ekopadome  

Projektu nedēļa “Tīra 

vide” 

Skolēni projektu nedēļas ietvaros veido 

pētnieciskos darbus par tēmu “Atkritumi”  

Projekti tiek prezentēti 

projektu nedēļas noslēguma 

dienā 

Grupu atbildīgie 

pedagogi 

 

Jūnijs, 

Jūlijs, 

Augusts 

     

Visu 

mācību 

gadu 

Bateriju vākšana. 

Makulatūras vākšana. 

Atkritumu šķirošana. 

Ekotēmu integrācija 

mācību saturā. 

Pasākumi, ekskursijas 

saistībā ar ēdiena 

iepazīšanu 

    

 


