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Enerģija 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
 
 
 Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2021 2022   … 

Elektrības patēriņš oktobrī (kWh)  23263 25316    

Elektrības patēriņš gada laikā (kWh)  22676

4 

    

Siltuma patēriņš novembrī (mWh)  83     

Siltuma patēriņš gada laikā (mWh)  591     

Skolas ietekme uz klimata pārmaiņām 

(tonnas CO2) 
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DIENĀS, KAD KLASE IR PIETIEKAMI GAIŠA, GAISMAS …

KLASES, KUR GAISMA TIEK IZSLĒGTA, KAD TUR NEVIENA …

GAITEŅOS, KĀPŅUTELPĀS UN TUALETĒS GAISMA TIEK …

TELPAS, KUR IZMANTO EFEKTĪVAS SPULDZES …

TELPAS, KUR IZVIETOTI ATGĀDINĀJUMI PAR ELEKTRĪBAS …

TELPAS, KUR LOGI IR TĪRI UN NEBLOĶĒ SAULESGAISMU

SADZĪVES TEHNIKA, KAS ATBILST A ENERGOEFEKTIVITĀTES …

KLASES, KUR DATORI PALIEK IESLĒGTI, KAUT GAN ILGU …

KLASES, KUR PROJEKTORI NETIEK IZSLĒGTI, KAUT GAN …

KLASES, KUR ELEKTROIERĪCES PA NAKTI TIEK ATVIENOTAS …

TELPAS, KUR IESPĒJAMS ATSEVIŠĶI PIELĀGOT RADIATORU …

TELPAS, KUR RADIATORI UN VENTILĀCIJAS LŪKAS NAV …

BRĪVDIENĀS SKOLĀ TIEK UZTURĒTA ZEMĀKA TEMPERATŪRA

LOGI UN DURVIS IR NOBLĪVĒTAS (NELAIŽ IEKŠĀ PA …

TELPAS TIEK VĒDINĀTAS, APKURES SEZONAS LAIKĀ …

APKURES SEZONĀ TELPAS TIEK VĒDINĀTAS CIKLISKI, …

KLASES, KUR LOGIEM IR AIZKARI VAI ŽALŪZIJAS, KAS …

APKURES SEZONAS LAIKĀ TIEK MĒRĪTA GAISA …

VAI SKOLĀ LIETOTĀS ENERĢIJAS (ELEKTRĪBAS, SILTUMA) …

VAI BIEŽI, VĀROT TĒJU VAI KAFIJU, DAUDZ UZVĀRĪTĀ …

KĀDA IR KARSTĀ ŪDENS TEMPERATŪRA ŪDENS KRĀNOS?

VAI IESPĒJAMS REGULĒT KARSTĀ ŪDENS TEMPERATŪRU …

ENERĢIJA



Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar enerģijas 
tēmu? 
 

Pateicoties daudzajām atgādnēm par elektrības taupīšanu, 

diezgan labi tiek izslēgtas gaismas skolas telpās, kurās 

neviens neatrodas. 

Veiksmīgi tiek taupīta arī siltumenerģija- gan rūpējoties par 

logu tīrību, gan samazinot temperatūru brīvdienās, gan 

ievērojot saudzīgo vēdināšanu apkures sezonā, gan turot 

neaizklātus radiatorus. 

Kuros jautājumos 
enerģijas tēmā 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Brīvdienās vajadzētu atslēgt no strāvas elektroierīces 

(datorus, printerus, kopētājus, projektorus). 

Vajadzētu uzstādīt saules paneļus, lai mazinātu 

neatjaunojamo resursu izmantošanu. 

Pilnībā nomainīt parastās spuldzes uz LED spuldzēm un 

sensorspuldzēm. 

Siltumenerģijas taupīšanā izmantot žalūziju aizvēršanu nakts 

periodā. 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 

Atjaunot atgādnes par elektrības taupīšanu. 

Spēlēt “Enerģijas detektīvus”. 

 
 



Transports 
 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
 

Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro 2021 2022     

Skolēni, kas oktobrī uz skolu dodas: 

kājām (%) 

6 5     

ar velosipēdu (%) 6 6     

ar skolas vai sabiedrisko transportu (%) 44 45     

ar automašīnu, kopā ar citiem skolēniem (%) 1 0     

ar automašīnu (tiek vesti atsevišķi) (%) 43 44     

Darbinieki, kas uz skolu dodas kājām, ar 

velosipēdu vai sabiedrisko transportu (oktobrī) 

(%) 

26 25     

Darbinieki, kas uz skolu dodas ar automašīnu, 

braucot vairāki kopā (oktobrī) (%) 
56 57     

Darbinieki, kas uz skolu dodas ar automašīnu, 

braucot tajā vieni paši (oktobrī) (%) 
44 43     

 
 
 
 
 



Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar videi draudzīgu 
transportu? 
 

Nokļūšana skolā ar kājām vai velosipēdu ir diezgan droša, jo 

ir izbūvēti apgaismoti veloceliņi no Dreiliņiem un Sišiem līdz 

skolai. 

Pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu uz skolu ar skolas 

autobusiem. Nomainīti autobusi uz jaunākiem, tiem ir mazāks 

CO2 izmešu daudzums un mazāks degvielas patēriņš. 

Ap skolu ir daudz apstādījumu, kas aiztur piesārņojumu no 

izplūdes gāzēm. 

Kuros transporta 
jautājumos nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Skola atrodas ārpus blīvi apdzīvotajām Stopiņu pagasta 

vietām, kā rezultātā lielākā daļa skolēnu tiek vesti uz skolu ar 

transportu, jo līdz mājām ir liels attālums. 

Vajadzētu vairāk velonovietņu. 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 
 

Lūgt skolas vadībai palielināt velonovietņu daudzumu. 

Aicināt tuvāk skolai dzīvojošos skolēnus vismaz siltajā laika 

periodā doties uz skolu ar velosipēdu un kājām. 

Klašu kolektīvos rosināt ekskursijas ar velosipēdiem un 

pārgājienus ar kājām. 

 



Atkritumi 
 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
 

Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2021 2022   … 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms 

(Pierakstiet mērvienību – kg vai m3) 

      

Šķiroto atkritumu apjoms  

(Pierakstiet mērvienību – kg vai m3) 

      

Atkritumi veidi, kas tiek šķiroti un nodoti 

pārstrādei (norādiet atbilstošos burtus): 

 A 

B 

A 

B 

   



a. Papīrs 

b. Kartons 

c. Plastmasa 

d. Stikls 

e. Skārdenes 

f. Elektroierīces 

g. Baterijas 

h. Spuldzes 

i. Tekstils 

j. Pārtikas atlikumi 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

 

 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar atkritumiem? 
 

Skolā notiek atkritumu šķirošana- šķirošanas konteineri 

atrodas gan skolas gaiteņos (plastmasai, papīram, sadzīves 

atkritumiem), gan pie skolas (papīram, plastmasai, stiklam, 

sadzīves atktitumiem), gan klašu telpās (papīram)  

Skolas apkopējas un ēdnīcas darbinieki ievēro atkritumu 

šķirošanas noteikumus lielajos konteineros. 

Atsevišķi tiek vāktas baterijas, spuldzes, metāls, 

elektroiekārtas un nodotas utilizācijai. 

Maz tiek izmantoti vienreizlietojamie trauki. 

Izlietotie materiāli tiek lietoti otrreizējai pārstrādei, veidojot 

darbus mācību stundās. 

Kur saistībā ar 
atkritumiem 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Daudzi skolēni nešķiro atkritumus vai arī met tos nepareizajā 

konteinerā. 

Daudzi skolēni atkritumus met zemē. 

Trūkst informācijas par atkritumu šķirošanu skolas telpās. 

Skolas piena programmā tiek skolēniem doti “Rasēni” 200ml 

iepakojumos, kas rada lielu atkritumu apjomu. 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 
 

Rīkot nodarbības skolēniem par atkritumu šķirošanu. 

Pie šķirošanas konteineriem skolas gaiteņos izvietot 

informatīvās atgādnes. 

Organizēt akcijas, kurās rosināt no jau izmantotiem 

materiāliem radīt jaunas lietas- dekorus u.c. 

Iesaistīt vairāk skolēnus vides sakopšanas talkās. 

 



Ūdens 
 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
 
Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro? … 2021 2022   … 

Patērētā ūdens apjoms (septembrī) 

(m3) 

 686 1084    

Patērētā ūdens apjoms (gadā) 

(m3) 

 4538     

 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar ūdens 
izmantošanu? 
 

Tīrs dzeramais ūdens ir pieejams 5 ūdens automātos (cool 

touch) un jebkurā ūdens krānā, jo skolas ūdens analīzes 

atbilst dzeramajam ūdenim pateicoties tam, ka ir uzstādīti 

papildus filtri. 

Skolā ir autonoms dziļurbums, no kura skolai tiek ņemts 

ūdens. Ūdens krāns ir pieejams gandrīz katrā klasē. 



Lielākajā daļā tualešu uzstādīti ”taupīgie” ūdens regulatori ar 

2 stāvokļiem. 

Ir jaucējtipa ūdens krāni, kas ir ar ekonomiskāki. 

Pie ūdenskrāniem ir izvietotas atgādnes par ūdens taupīšanu. 

Skolas tehniskie darbinieki regulāri novērš krānu un citu ar 

ūdeni saistīto iekārtu bojājumus. 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Ne visi skolēni aizgriež krānus pēc lietošanas. 

Trūkst izpratnes par ūdens attīrīšanas iekārtām. 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 

Regulāri atgādināt skolēniem par ūdens taupīšanu atjaunojot 

atgādnes tualetēs un klašu telpās pie ūdens krāniem. 

Ieteikt klasēm organizēt ekskursijas uz tuvākajām ūdens 

attīrīšanas iekārtām. 

 



Pārtika 
 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar pārtikas tēmu? 
 

Ir diezgan maz pārtikas atkritumu. 

Ēdienu pārpalikumi tiek atdoti mājdzīvniekiem. 

Tiek rīkotas aptaujas, kurās ir iespēja izteikt vēlmes par 

ēdienu izvēli un savus ieteikumus. 

Mājturības stundās skolotāji lielu uzmanību velta veselīga, 

videi draudzīga ēdiena pagatavošanai 

Kur saistībā ar pārtiku 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 
 

Vajadzētu dot iespēju skolēniem pašiem skolas ēdnīcā 

normēt savu porcijas lielumu. 

Mazs piedāvājums veģetārajām pusdienām. 

Trūkst sadarbība ar vietējiem ražotājiem.  



Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem) 

Vērsties ar ieteikumiem pie ēdnīcas darbiniekiem. 

 

 



Vide un veselība 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
 
Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2022     

Skolēni, kuri starpbrīžos 

brīvo laiku pavada aktīvi, 

(%) 

 36     

Skolēni, kuri zina, kas ir 

ekomarķējums, (%) 

 10     

Skolēni, kuri atpazīst 

ekomarķējuma simbolus, 

(%) 

 22     

 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar vides un 
veselības tēmu? 

Skolā ir aktīva sporta dzīve. Siltajā periodā daudzas 

nodarbības notiek ārā skolas stadionā. Daudzi skolēni 

piedalās ārpus stundu sporta nodarbībās. 

Sākumskolas skolēniem ir peldēšanas stundas. 



 Sākumskolas skolēniem starpbrīžos un pagarinātaja dienas 

grupā ir iespēja aktīvi izkustēties organizējot rotaļas un 

spēles. 

Tā kā skola atrodas ārpus apdzīvotām vietām, meža malā un 

no lielceļa to norobežo apstādījumi, tad apkārtnē ir diezgan 

tīrs gaiss. 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Skolā ir našķu un karsto saldināto dzērienu automāts. 

Daļa skolēnu piekopj pasīvu dzīves veidu. 

Skolēniem trūkst zināšanas par ekomarķējumu  

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

Organizēt lekciju par veselīgu pārtiku, aicināt uzturā lietot 

vietējo un sezonālo pārtiku. 

Aicināt pavasarī skolēnus braukt uz skolu ar velosipēdu vai 

nākt kājām. 

Izveidot bukletu vai prezentāciju par ekomarķējumu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skolas vide un apkārtne 
 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2021 2022   … 

Ārā vadītās mācību stundas 

1. semestrī (skaits) 

 113     

Ārā vadītās mācību stundas 

2. semestrī (skaits) 

 124     

 

 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar skolas apkārtni 
un tās izmantošanu? 
 

Skolas apstādījumus veido daudz dažādi koki un krūmi. Lielu 

apkārtnes teritoriju aizņem zālāji. Ir daudz dekoratīvu 

lakstaugu puķu kastēs. 

Skolas iekštelpas ir apzaļumotas, augi labā stāvoklī. 

Daudzu priekšmetu skolotāji stundas var organizēt 

apstadījumu teritorijā, jo ir ierīkoti arī soliņi. 

Skolas stadiona teritorijā ir iespēja kāpelēt, spēlēt bumbu. 



1-2 reizes gadā tiek rīkotas nodarbības “Zaļajā klasē”, uz kuru 

skolēni dodas ar kājām tādējādi iepazīstot arī tuvāko apkārtni. 

Kuros jautājumos skolas 
vidē un apkārtnē 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Trūkst informācijas par skolas apkārtnē augošajiem augiem. 

Daži skolēni bojā telpaugus. 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

Sadarbībā ar bioloģijas un dabaszinību skolotājiem izveidot 

plāksnītes ar augu nosaukumiem un izvietot tās skolas 

teritorijā. 

Pievērst lielāku uzmanību skolas telpās esošajiem augiem un 

to „labsajūtai”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mežs 
 

Skolas izvērtējums 
 

 
 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar meža tēmu? 
 

Pie skolas ir mežs, kuru izmanto mācību procesā. 

Skolā diezgan daudz izmanto tualetes papīru un papīra 

dvieļus, kas ir gatavoti no makulatūras. 

Telpu dekoru  un mācību materiālu veidošanai daudz tiek 

izmantoti dabas materiāli. 

Atsevišķu klašu skolēni piedalās koku stādīšanas talkās. 

Kuros jautājumos meža 
tēmā nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Vajadzētu vismaz daļu rakstāmpapīra iegadāties ražotu no 

otreizpārstrādātām šķiedrām. 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  
 

Rosināt skolas vadību par rakstāmpapīra no 

otreizpārstrādātām šķiedrām iegādi. 



Bioloģiskā daudzveidība 
 
 
Skolas izvērtējums 
 

 
 
Ilgtermiņa salīdzinājums 
 

 Gads 

Kas jānoskaidro … 2022    … 

Skolēni, kuri zina, kas ir bioloģiskā 

daudzveidība (%) 

 20     

Skolēni, kuri var nosaukt 2 pamatotus 

iemeslus, kāpēc ir svarīgi, lai skolas 

pagalmā būtu liela kukaiņu un augu 

daudzveidība (%) 

 41     

Skolēni, kuri var nosaukt 2 veidus, kā mēs 

varam palīdzēt dabai un veicināt tās 

daudzveidību (%) 

 62     

 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 

Skolas apkārtnē ir pietiekami liela bioloģiskā daudzveidība. 

Skolas pagalms ir plašs, tajā ir zāliens un koki. Ceļu norobežo 

apstādījumi. Var novērot dažādu sugu kukaiņus. 



saistībā ar bioloģiskās 
daudzveidības tēmu? 
 

Pie skolas ir mežs, grāvis. Netālu no skolas ir mini zoo 

„Brieži”, Ulbrokas ezers, Piķurga, Līgo parks. To var izmantot 

āra stundām un mācību ekskursijām bioloģiskās 

daudzveidības iepazīšanai. 

Netiek izmantoti ķīmiskie līdzekļi kaitēkļu apkarošanai. 

Notiek sadarbība ar “Zaļo klasi” un “Getliņi”, kas piedāvā 

lekcijas un ekskursijas. 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 

Trūkst cilvēku radītu elementu putnu un kukaiņu 

piesaistīšanai. 

Skolēniem trūkst teorētisko zināšanu par bioloģiskās 

daudzveidības tēmām. 

 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

Sadarbībā ar mājturības un tehnoloģiju skolotājiem veidot 

putnu būrus un kukaiņu māju. 

Turpināt sadarbību ar “Zaļo klasi”. 

 

 
 



Klimata pārmaiņas 
 
 
Skolas izvērtējums 
Klimata ietekmju situāciju raksturo skolas izvērtējuma dati enerģijas, transporta un pārtikas tēmās. 
 
Skolēnu zināšanu, paradumu un attieksmju izvērtējums 
 
Aptauja bija anonīma. Tajā piedalījās 39 skolēni no 7.- 12. klasei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jautājumi vecākiem 
 
Aptaujā piedalījās 172 respondenti, aptauja bija anonīma. 
 

 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 

 



Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma 
datiem jūsu skolā 
vislabāk darbojas 
saistībā ar klimatu? 
 

Lielākā daļa klimata pārmaiņas saskata kā nopietnu problēmu 

un arī ikdienas dzīvē cenšas ar savu rīcību (atkritumu 

šķirošanu, energoefektīvu elektroierīču iegādi, atjaunojamo 

resursu izmantošanu) iesaistīties šo problēmu mazināšanā. 

Kuros jautājumos 
nepieciešami 
uzlabojumi? 
 
 

Skolēniem trūkst zināšanas par klimata pārmaiņu cēloņiem un 

to izraisītajām sekām 

Ko Ekopadome varētu 
darīt, lai ieviestu šos 
uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

Turpināt sadarbību ar “Zaļo klasi”. 

Rīcības dienās noorganizēt dažādas aktivitātes saistītas ar 

klimata pārmaiņām. 

Izveidot informatīvu bukletu. 

Silto džemperu dienā tiks samazināta temperatūra skolas 

telpās. 

Viktorīnas rīkošana. 

 



Līdzdalība, komunikācija un mācību saturs 

Skolas izvērtējums 
 

 
 
Datu izvērtējums 
 

 Ekopadomes viedoklis 

Kas pēc novērtējuma datiem 
jūsu skolā vislabāk darbojas 
saistībā ar komunikāciju un 
skolas, sabiedrības 
iesaistīšanu? 
 

Skolēni ir informēti un iesaistās Ekoskolu programmā. 

Ekoskolas darbība tiek atspoguļota pie Ekodēļa, skolas 

mājas lapā un soctīklos, ka arī pašvaldības avīzē 

“Tēvzemīte”. 

Ekoskolu tēmas ir iekļautas mācību saturā. 

Ekoskolas veidotajās aktivitātēs- aptaujās, izstādēs, 

zibakcijās tiek iesaistīti visi skolēni, padagogi, vecāki un 

daļēji novada iedzīvotāji. 

Pašvaldība atbalsta skolā notiekošos pasākumus. 

Skolā tiek organizēti ārpusstundu pasākumi par 

Ekoskolas tēmām, it īpaši tajās aktīvi iesaistās 

sākumskolas skolotāji. 



Kuros jautājumos 
nepieciešami uzlabojumi? 
 

Sakarā ar valstī noteikto epidemioloģisko situāciju nav 

notikusi sadarbība ar citām ekoskolām. 

Nav bijuši labdarības pasākumi. 

Vairāk jāiesaista skolēnu vecāki un vairāk jāizsaka 

priekšlikumi pašvaldībai.  

Maz priekšlikumu no ārpus Ekopadomes esošajiem 

skolēniem 

Ko Ekopadome varētu darīt, 
lai ieviestu šos uzlabojumus?  
 
(Šeit jūs pierakstāt idejas 
rīcības plānam, citiem 
vārdiem, risinājumus 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem)  

Vērsties ar saviem priekšlikumiem pašvaldībā. 

Rīkot pasākumus (izglītojošas lekcijas), iesaistot skolēnu 

vecākus. 

Noorganizēt labdarības pasākumu. 

 
 


