
Aknīstes vidusskolas Vides rīcības plāns gada tēmas ietvaros 

2017./2018.m.g. 

Septembris 

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas. 

1.Latvijas Valsts mežu ekspedīcija Kalsnavā. 6.klase. Atbildīgie sk. S. Buholce, I. 

Plocāne; izm. nav. 

2. Ziedu paklājs Latvijas simtgadei. 1. – 4. klase, vecāki; atb. MK sākumskola; 

ekopulciņš; izm. vecāku, skolēnu sarūpēti ziedi 

3.Olimpiskā diena. Sporta laukuma atklāšana; Aknīstes vidusskolas 1.- 12.kl. 

skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki; atb. sk. O. Treine, I. Lunģe; izm. 

kafijas galds viesiem EUR 20,00  

4.Karjeras diena: “Iepazīsti darbavietas Aknīstē! “; 1., 2., 3., 10., 11.kl.; atb. A. 

Ielejs; izm. nav 

5. Instalāciju „ Skola jaunā veidolā” izstāde 11.klase, atb. A. Gasparoviča, izm. 

otrreizējo izejvielu materiāli 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1.Skolēnu zināšanas, izpratne par ekspedīciju mežā, fotografēšana, ievietošana 

sociālajos tīklos un mājas lapā.  

2. 3.Fotografēšana, ievietošana sociālajos tīklos un mājas lapā, skolēnu, skolotāju 

atsauksmes par Olimpisko dienu, dalībnieku uzskaite. 

4.Fotografēšana, pārrunas klases stundās. 

Oktobris 

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas. 

1.Ābološanās nedēļa: konkurss, ābolu svēršana, krustvārdu mīklas, zibakcija: “ Iesāc 

rītu ar ābolu” 1. - 4. kl., vecāki atb. MK sākumskola, ekopulciņš; izm. āboli no vecāku 

ābeļdārziem. 

2. Pārgājiens: Iepazīsti Aknīsti!; 1.kl.; atb. S.Jasāne, ekopulciņš, izm. nav 

3. Skolēnu aptauja: Skolas vide un apkārtne; 5.- 12.kl. atb. S.Jasāne, ekopulciņš, 

izm.. nav 

4.Vides novērtējums, atb. S. Jasāne, ekopulciņš, izm. nav. 



5. Ekopadomes sanāksme - darba plāna izstrāde, vides kodekss. Rīcības nedēļa; atb. 

S.Jasāne; izd. nav.  

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1.Fotografēšana, pārrunas klases stundās, pateicības. 

2. Fotografēšana, skolēnu atsauksmes. 

3.Aptaujas kopsavilkuma izpēte ekopadomes sēdē, iekļaušana rezultātu ievietošana 

vides novērtējumā. 

4. Ekopadomes sēdes protokols. 

5. Fotografēšana, sēdes protokols 

Novembris 

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Rīcības nedēļa: 

Pirmdiena: 1. – 12.kl. apņemšanās: “Rūpējies par dabu jau tagad! ” Atkritumu 

tvertnes atklāšana pie kafijas automāta. 

Otrdiena: Radošās darbnīcas 1. – 4.kl.: “ Mans sapņu penālis, rokassprādze....”, 

izstāde skolas jaunajā spārnā. atb. S.Jasāne, ekopulciņš izm. nav 

Trešdien zibakcija: “Staigā kājām!”; 1. – 12.kl., b/d Bitīte atb. S.Jasāne; 

ekopulciņš; izm. nav  

Ceturtdiena 5. – 11. kl. plakātu gatavošana: “ Nav atkritumu ir jaunas iespējas!” 

un izstāde: Aknīstes pilsētas bibliotēkā; atb. E. Joča, ekopadome; izm. papīrs, 

flomāsteri 

Piektdiena: Aktīvie starpbrīži: “Šķiro labāk par mums!”; 5. un 6.kl.; atb. 

ekopulciņš; izm. nav 

Piektdiena filmu rīts: “Plastmasas maisiņa ceļojums”; atb.S. Jasāne; ekopulciņš; 

izm. nav 

Sestdiena, svētdiena: Vecākiem materiāls e – klasē “ Diena bez iepirkšanās!” vai 

“Ja tomēr iepērcies – apdomā!” 

2.Konkurss: “Mājīgākā klase Ziemassvētkos”; 1.- 12.klase; atb. S.Jasāne, 

ekopulciņš; izm. EUR 5,00 

3. Pasākums „Es ar Tevi lepojos” 2. – 12. kl. atb. A. Ielejs, ekopulciņš, izm. ziedi. 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 



1.Pārrunāšana ekopadomes sēdēs, fotografēšana, informācija sociālajos tīklos, 

dalībnieku skaits aktivitātēs. 

2. Pateicības, informācija sociālajos tīklos. 

Decembris  

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Makulatūras vākšanas konkurss: “Zaļā josta”1. – 12.kl.; atb. S. Jasāne, A. Ielejs; 

izd. Makulatūras attransportēšana līdz skolai. Balvas uzvarētājiem (1.-3.v.) – EUR 

5,00 

2.Izlietoto bateriju konkurss: “Tīrai Latvijai!” 1. – 12.kl.; atb. S. Jasāne, A. Ielejs; 

izm. Balvas uzvarētājiem (1.-3.v.) – EUR 5,00 

3. Radošās darbnīcas: veselīgas uzkodas, piparkūku cepšana ekopulciņa dalībnieki; 

atb. S. Jasāne, izm. EUR 2,00 

4. Izstāde: “ Mežs ienāk skolā”; mākslas skolas audzēkņi; atb. E. Joča, ekopulciņš, 

izm. nav 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1. Dalībnieku uzskaite, apbalvošana. 

2. Dalībnieku uzskaite, apbalvošana. 

3. Informācija akniste.lv mājas lapā. 

4. Fotografēšana, ievietošana sociālajos tīklos un mājas lapā, novērošana, prieks par 

interesantajiem darbiem, dalībnieku uzskaite. 

Janvāris 

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Putnu barošana; 1. - 4. kl.; atb. S. Jasāne; ekopulciņš; izd.graudi, maize 

2. Silto džemperu diena; 1. – 12. kl.; atb. S. Jasāne; ekopulciņš; izm. nav 

3. Sniega diena; 1. – 12.kl.; atb. O.Treine; ekopulciņš; izm. nav 

 Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1.Pārrunas klases stundās, fotografēšana. 

2.Pārrunas klases stundās; fotografēšana, skolēnu atsauksmes. 

3.Fotografēšana, ievietošana sociālajos tīklos un mājas lapā, novērošana, prieks par 

veselīgām aktivitātēm, dalībnieku uzskaite. 



Februāris  

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Konkurss: “ Vai tu pazīsti augus skolas apkārtnē”1. – 4. kl.; atb. S. Jasāne; 

ekopulciņš; izm. nav 

2. Radošo darbu konkurss: “ Sniegavīra stāsts”; 5. – 9. Kl.; atb. S. Jasāne; 

ekopulciņš; izm. 3,00 euro  

3. Ekopadomes informatīva sanāksme:” Skolas vide un apkārtne”; atb. S. Jasāne; izm. 

nav 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1. Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, dalībnieku atsauksmes. 

2. Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, dalībnieku atsauksmes, pateicības 

3. Fotografēšana, pārrunas ekopadomes sēdē. 

Marts 

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Putnu būrīšu gatavošana un izlikšana; 1.- 9.kl.; atb. S. Jasāne; ekopulciņš; izm. 

vecāku sarūpēti materiāli 

2. Atgādinājumu (ūdens taupīšana, atkritumi) gatavošana, izlikšana; ekopulciņš; atb. 

S. Jasāne; izm. papīrs 

3. Dinamiskās pauzes starpbrīžos; 1. – 4. kl.; atb. ekopulciņš; izm. nav 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1. Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, dalībnieku atsauksmes, pateicības par 

padarīto darbu. 

2. Fotogrāfijas. 

3. Fotogrāfijas. 

4. Informācija skolas mājas lapai. 

Aprīlis 

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Labo darbu nedēļa: 

 Zibakcija: “ Pavasara ziedi Aknīstes iedzīvotājiem ”ekopulciņš, atb. S. Jasāne, izm. 

pavasara ziedi 



Pavasara talka 1. – 12. kl.; atb. A.Ielejs; ekopulciņš; izm. autobuss nokļūt uz 

talkošanas vietām 

2.Meža stādīšanas talka; ekopulciņš; atb. S. Jasāne; izm. transports līdz mežam 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1.Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, dalībnieku atsauksmes, pateicības par 

padarīto darbu. 

2.Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, dalībnieku atsauksmes, pateicības par 

padarīto darbu. 

 

Maijs 

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Ekoskolas dalība projektu konkursā: “ Zaļās klases izveidei”; ekopulciņš; atb. 

S. Jasāne, L. Prande (domes pārstāvis); ekopadome; izm.nav 

2. Labo darbu nedēļa Aknīstes vidusskolā: 

 tūju stādīšana pie sporta laukuma; 

 puķu dobju atjaunošana; ekopulciņš; atb. direktora vietnieks saimniecības jaut. 

N. Mežaraups; ekopadome; izm. 

3.Ekopadomes darba izvērtējums; atb. S. Jasāne; ekopulciņš; izm.nav 

4.Veselības diena skolā; 1.- 12.kl.; atb. A. Voitiška; ekopulciņš; izm. projekta 

finansējums 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1. Informācija skolas mājas lapā 

2. Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, pateicība par padarīto 

3. Ekopadomes sēdes protokoli. 

4. Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, dalībnieku atsauksmes 

Visu mācību gadu  

Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas 

1.Ar skolas vidi un apkārtni saistītu tēmu iekļaušana mācību priekšmetu un klases 

stundu tēmās 1.- 12.kl. atb. kl. audz., māc. pr. pedagogi; izm. nav 



2. Interešu izglītības piedāvāto pulciņu sasaiste ar ekoskolas tēmām atb. pulciņu 

pedagogi; izm. nav 

3. Dalība dažāda mēroga sporta sacensībās( volejbols, tautasbumba, vieglatlētika)1.- 

12.kl.atb. sporta sk. O. Treine; izm. transports uz sacensībām. 

4.Skolas vides sakārtotības nodrošināšana un atkritumu (papīrs) šķirošana, gaismu 

izslēgšana pēc starpbrīžiem skolas gaiteņos 1.- 12.kl. atb. dežūrskolotāji, ekopulciņa 

dalībnieki; izm. nav 

5. Klases vecāku sapulcēs ietvert jautājumu par Ekoskolas darbu skolā; 1.- 12.kl., atb. 

klases audz.; izm. nav. 

6. SAM projekts:” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

Lego robotika: Hydro Dinamics first “ Lego” Leagne 2017./2018. sezonas 

izaicinājums 5.,6., 7. kl. 

7. Informācijas sagatavošana un sniegšana vecāku sapulcēm par eko šī mācību gada 

aktualitātēm; atb. S. Jasāne 

8. Jaunsargu organizētās aktivitātes skolas teritorijā 

Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) 

1. Ieraksti e - klases žurnālā 

2. Ieraksti e - klases žurnālā 

3. Fotografēšana, informācija skolas mājas lapā, dalībnieku atsauksmes, pateicības par 

padarīto darbu. 

4. Pateicības par padarīto darbu. 

5. Klases vecāku sapulces protokoli. 

6. Ieraksti e - klases žurnālā 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


