
Stalbes pamatskolas Ekopadomes rīcības plāns 2021./2022. m. g. 

Gada tēma: “Klimata pārmaiņas”. 

Mērķi: 

1) 2021./2022. mācību gadā mācību satura un dažādu Ekopadomes aktivitāšu 

ietekmē izprast gada tēmu “Klimata pārmaiņas”. Pilnveidot skolēnu uztveri 

attiecībā uz pašreizējajām klimata pārmaiņām - globālā sasilšana, laikapstākļu 

svārstības, vētras, sausums, dabas piesārņojums, saldūdens zudums - un to ietekmi 

uz cilvēci. 

 

2) 2021./2022. mācību gadā iesaistīt bērnus un apkārtējo sabiedrību praktiskās 

darbībās, kas palīdz izprast ekoloģisku dzīvesveidu un realizēt to arī savā ikdienā. 

 

Datums Īss aktivitātes apraksts Mērogs ( lielā sapulce- 

L; mazā sapulce – M, 

cita veida aktivitāte- C ), 

kas piedalās ( klašu 

grupa, skolotāji ) 

27.08.2021. Ekoskolu mācības. Darbs 

pie mācību programmu 

satura, darbs pāros. 

C, Skolotāji. 

01.09.2021. - 03.09.2021. Ekopadomes izveide.  C, skolotāji. 

07.09.2021. Ekopadomes 

1.kopsapulce. Saruna par 

gada tēmu, vides 

novērtējumu un pirmo 

aktivitāti. 

M, 5.kl. - 9.kl. + 

skolotāji. 

09.09.2021. Ekopadomes 

2.kopasapulce. 

Saruna par gada tēmu, 

vides novērtējumu un 

pirmo aktivitāti. 

M,1.kl. - 4.kl. + skolotāji. 

10.09.2021. - 01.10.2021. Konkurss, projekts 

“Klimata pārmaiņas…”. 

C, 1.kl. - 9.kl. + skolotāji. 

01.10.2021. - 31.10.2021. Vides novērtējums. C, klases, patstāvīgais 

darbs. 

01.10.2021. - 12.10.2021. Vides kodekss. Tiek 

sastādīts un noformēts 

vides kodekss. 

3. kopsapulce. 

4. kopsapulce. 

M, 5.kl. - 9.kl. 

M, 1.kl. - 4.kl. 

2 reizes nedēļā tikās  

ievērojot Covid - 19 

vīrusa noteikumus. 

10.11.2021. - 17.11.2021. Rīcības dienas. “Izpūtes 

gāžu bīstamība”. 

M, 5.kl. - 9.kl. + 

skolotājs. 

08.11.2021. - 15.01.2022. Akcija “Dabai labu darīt”. C, 1.kl. - 9.kl. + ģimenes. 

15.11.2021. Pasākums “Pie savas 

zemes pieturies”. Skolēni 

C, 1.kl. - 9.kl. + ģimenes. 



no dabas materiāliem 

veido latvju zīmes. 

01.12.2021. - 17.12.2021. Labdarības pasākums. 

Ekopadomes skolēni 

veido eko dāvaniņas. 

M, 5.kl - 9.kl. + skolotājs. 

25.01.2022. Ekopadomes sanākšana 

tiešsaistē Classroom. 

Atskats uz 1. semestrī  

padarīto un 2. semestrī 

plānoto. 

5. kopsapulce. 

L, visi tiešsaistē. 

01.02.2022. - 04.02.2022. Video izveide par pareizu 

roku mazgāšanu un 

atgādnes veidošana. 

C, 2.kl. + skolotājs. 

M, 1.kl. - 4.kl. 

02.02.2022. - 17.02.2022. Aktivitātes - Pasaules 

mitrāju diena un silto 

džemperu diena. 

Aktualizēšana. 

Pienākumu sadale. 

Valentīndiena ar eko 

pieskaņu. 

C, 1.kl. - 9.kl. + skolotāji. 

M, 5.kl. - 9.kl. + 

skolotāji. 

11.04.2022. - 15.04.2022. Lieldienu pasākums. Olu 

krāsošana ar dabas 

materiāliem. 

C, 1.kl. - 4.kl. 

M, 5. - 9.kl. 

02.05.2022. -  

13.05.2022. 

6. kopsapulce tiešsaistē 

Classroom. 

L, visi. 

02.05.2022. - 13.05.2022. Konkursa, projekta 

noslēgums “Klimata 

pārmaiņas…”. 

C, 1.kl. - 9.kl. 

16.05.2022. - 20.05.2022. Ekopadomes sanākšana 

pie dabas. 

L, visi. 

 


