
Stalbes pamatskolas Ekopadomes rīcības plāns 2020./2021. m.g. 

 

Gada tēma: pārtika 

Mērķi (pandēmijas apstākļu dēļ mācību gada gaitā sākotnējais mērķis mainīts): 

1) 2020./2021. mācību gada laikā vairumu skolēnu un skolotāju iepazīstināti ar padomiem, kā 

mazināt pārtikas patēriņa ietekmi uz vidi, vismaz 50% skolēnu izmēģinājuši vismaz vienu 

padomu praktiski. (daļēji sasniegts) 

2) 2020./2021. mācību gadā izstrādāt sistēmu, kā attālinātā mācību procesa laikā ar 

Ekopadomes aktivitātēm un izvēlētās Ekoskolu gada tēmas vides aspektiem efektīvi 

iepazīstināt skolas kolektīvu un plašāku auditoriju. (sasniegts) 

Galveno Ekopadomes aktivitāšu uzskaite: 

Datums Īss aktivitātes apraksts Mērogs (lielā sapulce - L; 

mazā sapulce - M, cita 

veida aktivitāte - C), kas 

piedalās (klašu grupa, 

skolotāji) 

28.09.2020. Ekopadomes kopsapulce nr. 1. Iepazīšanās un 

pirmo uzdevumu sadale. 

L, visi 

01.-

31.10.2020. 

Ekoskolu vides novērtējums. C, klases, patstāv. darbs 

12.10.2020. Simulāciju seminārs “Kečupa saldskābais 

stāsts”. (Zaļā brīvība) 

C, 7.-9. kl. Ekopadomes 

skolēni + Straupes psk. 

skolēni 

12.10.2020. 4.-9. klases Ekopadomes skolēnu sapulce par 

vides novērtējumu. Uzdevumu sadale, 

pildīšana. 

M, 4.-9. kl. Ekopadomes 

skolēni 

13.10.-

01.12.2020. 

Vides kodeksa sastādīšana un noformēšana, 

reklāmas rullīša filmēšana (Ralfs, Samanta). 

 

WasteArt cirka spēle, nodarbība par atkritumu 

mazināšanu (1. klase, 3. klase). 

 

Ūdens taupīšanas atgādņu līmēšana, video 

filmēšana (6. klase). Iepriekš veikts darbs 

dabaszinību stundā. 

 

Elektrības taupīšanas atgādņu zīmēšana (2. 

klase). 

M, iesaistītie skolēni/ 

klases + sk. Nora, klātienē 

klases un idividuālās 

nodarbības (atkarībā no 

aktuālajiem covid-19 

ierobežojumiem) - 

aptuveni 1-2 reizes nedēļā 

kādai gr. nodarbība 



05.11.-

10.11.2020. 

Ekoskolu Rīcības dienu fotokonkurss “Labie 

darbi planētai”. 

C, Aicināti piedalīties visi 

novada iedzīvotāji 

12.11.2021. Ekopadomes skolotāju sapulce. M, skolotāji, tiešsaistē 

10.02.2021. Ekopadomes kopsapulce nr. 2. L, visi, tiešsaistē 

08.03.2021. EKO ziņas Nr. 1 (video prezentācija). C, 1.-9. klase, skolotāji, 

vecāki 

10.-

12.03.2021. 

Radošās dienas: “EKO diena” (10.03.), 

“Veģetāro recepšu diena” (11.03.), “Aizej tur, 

nezin kur, atnes to, nezin ko” (12.03.2021.). 

C, 4.-9. klase 

23.03.2021. Ekopadomes kopsapulce nr. 3. L, visi, tiešsaistē 

24.03.-

01.04.21. 

Tiešsaistes joku kauju organizēšanas sapulces. M, pasākuma rīkotāji (3), 

tiešsaiste, paralēli 

Whatsapp sarakste 

06.04.2021. Tiešsaistes joku kaujas par skaistāko Lieldienu 

olu. 

C, skolēni, kuri vēlas, 

skolotāju žūrija 

12.04.-

14.05.21. 

Vairākas tikšanās reizes ar EKO ziņu 2. sērijas 

galvenajiem aktieriem - filmēšana un audio 

ieraksti. 

M, brīvprātīgie skolēni, sk. 

Nora, tiešsaistē un klātienē 

28.05.2021. EKO ziņas Nr. 2 (video prezentācija nosūtīta 

skolotājiem ar lūgumu popularizēt klasē, 

rādām skolas TV ekrānā, 31.05. ievietots 

mājasapā). 

C, 1.-9. klase, skolotāji, 

vecāki 

26. 05.2021. Mācību gada noslēguma Ekopadomes 

kopsapulce. 

L, visi, tiešsaistē 

26.05.-

01.06.2021. 

Ekopadomes FB lapas atjaunošana un 

aktualizēšana. 

M, skolotāji (2), 

komunikācija Whatsapp 

sarakstē 

 


