
Ekoskolas RĪCĪBAS PLĀNS 2021./2022. mācību gadam 
 

Gada tēma: klimata pārmaiņas = transports + enerģija + pārtika 

 
 AKTIVITĀTES GADA 

TĒMĀ 

AKTIVITĀTES CITĀS 
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 Energo audits pirmsskolā; 

Velodiena; 

Mācību ekskursija uz 

Galgauskas HES 6-7-

gadniekiem. 

20.09. Ekoskolu 

apbalvošanas pasākums 

22.09. Nodarbība “Man ir tīri 

zobi!” 

23.09. Zaļie svētki 

29.09. Miķeļdiena grupās 

 

Iesaistīšanās programmā „Piens un 

augļi skolai”; 

Ražas novākšana un izmantošana; 

Makulatūras un izlietoto bateriju 

vākšana; 

Teritorijas uzkopšana, lapu 

grābšana;  

Atkritumu šķirošana 
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Ģimeņu anketēšana; 

Vides ietekmju novērtējuma 

veidošana; 

Pasaules pārtikas dienas 

atzīmēšana; 

1.-11.10. Labdarības akcija 

“Palīdzēsim dzīvniekiem!” 

 

4.10. Starptautiskā Dzīvnieku 

aizsardzības diena;  

 

Ekopadomes sēde; 

 

Makulatūras un izlietoto bateriju 

vākšana; 

Teritorijas uzkopšana, lapu grābšana 

kopā ar bērniem; 

Augu dobju sagatavošana ziemai 

kopā ar bērniem; 

Atkritumu šķirošana 
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4.11. Āra izglītības diena; 

 15.-28.11. Ekoskolu rīcības 

dienas "Īstais brīdis sākt 

samazināt atkritumus" 

Ekopadomes sēde 

 

17.11. Valsts svētku 

pusdienas 

 

 

Makulatūras un izlietoto bateriju 

vākšana; 

Atkritumu šķirošana; 
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Lukturīšu diena visās grupās; 

Brīvdienu akcija ģimenēm 

"Iepazīsti Gulbeni!" 

Putnu barošana ziemā 

Ziemassvētku pusdienas 

Piparkūku cepšana 

 

 

 

Sniega kalniņa un celtņu veidošana 

kopā ar bērniem; 

Atkritumu šķirošana; 
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Avīzītes "Zaļie padomi: 

maini savu rīcību, nevis 

klimatu!" izveidošana un 

izplatīšana 

Pasaules sniega diena 

 

 

Teritorijas uzturēšana atbilstoši 

laika apstākļiem, sniega tīrīšana 

kopā ar bērniem; 

Sniega celtņu veidošana laukumos 

un priedēs kopā ar bērniem; 

Atkritumu šķirošana; 
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4.02. Silto Džemperu diena ; 

Akcija "Lietu otra dzīve" 

Izglītojoša aktivitāte 

vecākiem un darbiniekiem 

"Kā mana pārtika ietekmē 

klimatu" 

 Teritorijas uzturēšana atbilstoši 

laika apstākļiem, sniega tīrīšana 

kopā ar bērniem; 

Sniega celtņu veidošana, uzturēšana 

laukumos un priedēs kopā ar 

bērniem Atkritumu šķirošana 

Makulatūras vākšana; 
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22.03. Pasaules ūdens dienas 

atzīmēšana; 

 26.03. Zemes stunda  

 Akcija "Zaļā palodze" 

21.03.Starptautiskā meža 

diena;  

 

 

Ekopadomes sēde 

Augsnes un dēstu trauciņu iegāde un 

sagatavošana; 

Sēklu sēšana augu un puķu dobēm 

kopā ar bērniem; 

Atkritumu šķirošana; 

Makulatūras vākšana; 
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22.04. Zemes diena; 

Velodiena 

Putnu dienas; 

 

Košumkrūmu un augļu koku 

apkopšana un sagatavošana vasarai; 

Augu piķēšana, pārstādīšana, jaunu 

augu dobju veidošana kopā ar 

bērniem; 

Atkritumu šķirošana; 
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Āra nodarbību diena- 

Klimata tēmas noslēguma 

pasākums; 

Mācību ekskursija; Ģimeņu 

anketēšana par Ekoskolas 

darba rezultātiem; 

Energoaudits pirmsskolā 

22.05.Starptautiskā 

bioloģiskās daudzveidības 

diena;  

 Zaļie darbi – augu dobju 

aprūpēšana, darbi grupu 

laukumos un augu takā; 

Ekopadomes sēde; 

 

Jaunu augu dobju veidošana grupu 

laukumos; 

Dažādu augu sēšana un stādīšana 

iestādes teritorijā kopā ar bērniem; 

Atkritumu šķirošana; 

 

 
 


