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1. AKTIVITĀTES CITĀS TĒMĀS 

Visās tēmās tiek turpināti labi iesāktie darbi, lai saglabātu iepriekšējos gados uzsāktās 

praktiskās iestrādes (aprakstīts vides novērtējumā), galvenie šī gada PRAKTISKIIE 

mērķi citās tēmās: 

Enerģija, klimata pārmaiņas - regulāri pašiem (R.Mihejevs) sekot elektroenerģijas, 

siltuma patēriņam, izmantojot vienoto elektronisko monitoringa sistēmu, informēt 

darbiniekus par rezultātiem, veikt nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu taupību un 

saprātīgu patēriņu. Bērnu gatavoti uzraksti, zīmējumi uz visām ārdurvīm-Aizver 

durvis. 

Atkritumi- iesniegt pilsētas atkritumu apsaimniekotājam priekšlikumus par mazo 

atkritumu urnu noslēgšanu, iesaistot Mazo Ekopadomi, lai dzīvnieki un vējš 

neiznēsātu atkritumus. Komposta apsaimniekošana un sekošana iestādes šķirošanas 

sistēmas darbībai, nepieciešamības gadījumā atkārtoti izglītojot saimnieciskos 

darbiniekus. 

Pārtika - aktualizēt, iedzīvināt iepriekšējā mācību gadā izstrādāto vienoto 

pašapkalpošanās prasību sistēmu iestādē katrā grupā, turpinot kursu uz minimāliem 

pārtikas atkritumiem. Turpināt ēdienkartē veģetāro dienu reizi mēnesī. Atzīmēt 

ēdienkartē bioloģiskās izcelsmes produktus, pievērst uzmanību Eko marķējumam. 

Ūdens - sistemātiski sekot bojāto ierīču savlaicīgai nomaiņai, siltā, aukstā ūdens 

patēriņam, lietus ūdens krātuvju lietošanai. 

Skolas vide un apkārtne, bioloģiskā daudzveidība - ābeļu, ogu krūmu, rožu dobju 

apkopšana, sadarbojoties ar dārznieku. Zeltslotiņas nīdēšana ar regulāru nopļaušanu. 

Ābolu nodošana medniekiem, lapu nodošana pilsētas apsaimniekotājiem, bērnu 

iesaiste ābolu lasīšanā, lapu grābšanā. Akcija: "Mūsu grupas dārzenis" - katra grupa 

audzē vismaz viena veida dārzeni no sēklas līdz ražai.  

Vide un veselība - Laukumu pilnveide iespēju robežās, bērnu aktīvas darbības 

iespējām. Ekomarķējumu atpazīšanas aktualizēšana vecāko grupu bērniem. 

Līdzdalība/mācību saturs - Noturēt kvalitatīvu visu grupu iesaisti Ekoskolas 

programmā, ikdienas mācību uzdevumu izvirzīšanā, izpildē. Informēt pēc iespējas 

plašāku vietējās kopienas loku par transporta ietekmi uz vidi un videi draudzīgas 

pārvietošanās iespējām. Dalīties pieredzē ar katru Ekoskolu, kas piesakās vizītēs. 

Atjaunot papildnodarbības Mazajai Ekopadoemi tēmās, kur vājāki zināšanau aptujas 

rezultāti. Regulāra info ievietošana Facebook, mājas lapā. 

 

 



AKTIVITĀTES GADA TĒMĀ “TRANSPORTS” 

KATRU MĒNESI: Akcija "Diena bez auto" 

SEPTEMBRIS 

1. Mērķu, uzdevumu, aktivitāšu izvirzīšana gada tēmai. 

2. Pirmā "Diena bez auto"-25.septembris 

3. Drošības diena 

4. Noformējums pie katras grupas ieejas durvīm "Dabai draudzīgs transports" 

5. Vecāku sapulces 

OKTOBRIS 

1. Gada tēmas info lapa "Nebrauc ar auto, brauc ar velo un ej ar kājām pa mājām". 

2. Vides kodeksa noformējums. 

3. 25.oktobris-Diena bez auto 

NOVEMBRIS 

1. Rīcības dienas  

2. Figūru maršruti "SPRĪDĪŠA LIELĀ LĀPSTA", "SPRĪDĪŠA MAZĀ LĀPSTA", 

"RUNČA ZĀBAKS" 

3. Iestādes telpu noformējuma papildināšana "Videi draudzīgs transports" 

DECEMBRIS 

Vēstījuma vecākiem "Nenovieto auto pret vārtiem", "Izslēdz dzinēju" sagatavošana – 

bērnu gatavota kartīte katrai ģimenei 

 

JANVĀRIS 

10.grupas Mazās Ekopadomes pētījuma " Produktu ceļš" prezentācija. 

FEBRUĀRIS 

Instalācijas, objekta gatavošana grupās, saistībā ar videi draudzīgu pārvietošanos. 

MARTS 

Velo trasītes noteikumu atjaunošana. Apmācība un pārbaudījums vecāko grupu 

bērniem "Sprīdīša" drošo velobraucēju apliecības iegūšanai. 

APRĪLIS 

 Alūksnes novada Ģimeņu sporta diena projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā", 

tēma Transports. 

MAIJS 



Gada tēmas noslēguma pasākums, Zebras ballīte. 

VASARA 

Velotrasītes aktīva lietošana 


