
 

 

 
 

LATGALES INDUSTRIĀLĀ TEHNIKUMA  
 
Stratēģiskie mērķi 2021.-2027. gadam: 
4. Ilgtspēja/ “Zaļais kurss”: zaļo paradumu audzināšana, profesiju zaļināšana, resursu ilgtspējīga izmantošana, zaļā infrastruktūra  
(“Daugavpils būvniecības tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027.gadam” (Apstiprināts, 2022.)) 
 
Izglītības iestādes mērķi:  

1. Veicināt izpratni par vērtībām- dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, tīra un droša apkārtējā vide, cilvēka veselība. 
2. Piedāvāt izglītojamajiem izzināt, izprast, veidot attieksmi un vēlmi rīkoties veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā un apkārtējās vides 

problēmu risināšanā. 
3. Pilnveidot izglītojamo rīcībspēju pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu un resursu izmantošanu. 
4. Sekmēt izglītojamā spējas veikt savu profesionālo darbību atbilstoši vides ilgtspējīgai attīstībai,  kā arī ikdienā pieņemt videi labvēlīgus, 

zaļajai domāšanai un veselīgam dzīvesveidam atbilstošus lēmumus.  
 

EKOPADOMES RĪCĪBAS PLĀNS 
2022./2023.M.G. 

 
GADA TĒMA: Vide un veselīgs dzīvesveids 
 
Ekoskolas mērķi 2022./2023.m.g. 3.līmeņa (“Zaļā karoga”) ieguvei:  

• Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi un veselību. 
• Veicināt neveselīgo ieradumu aizvietošanu ar veselīgām alternatīvām, izmantojot radošumu un aktivitātes dabā. 
• Panākt, ka skolas un apkārtnes vide ir pēc iespējas tīrāka un mazāk piesārņota ar veselībai kaitīgām vielām (auto izplūdes gāzes, pesticīdi 

u.c.). 
• Veicināt izglītojamo izpratni par sintētiskajām ķīmiskajām vielām produktos un to iepakojumos (kosmētikā, higiēnas produktos, sadzīves 

ķīmijā un plastmasas izstrādājumos). 
• Pievērst uzmanību klimata problēmu jautājumiem. 

 
 
 
 



 
Mācību mērķi 2022./2023.m.g.:  
Ekoskolu programma kā praktisks instruments vides izglītības integrēšanai mācību saturā! 
Veidot izpratni par veselīgā dzīvesveida, vides un vides aizsardzības problēmām, izkopt vides aizsardzības problēmu risināšanai 
nepieciešamās prasmes un iemaņas, attīstīt atbildīgu attieksmi un motivācija pieņemt pamatotus lēmumus un atbildīgi rīkoties.  
1. Izglītot jauniešus par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem: sabalansēts uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgais līdzsvars, veselības 

stāvoklis, kaitīgie ieradumi: 
1.1. par veselīga dzīvesveida priekšrocībām un iespējām izvēlēties veselīgus dzīves paradumus; 
1.2. par preventīvajiem pasākumiem, kas samazina saslimstību ar dažādām slimībām; 
1.3. par uztura ietekmi uz veselību; 
1.4. par fiziskās un garīgās veselības savstarpējo saistību; 
1.5. par atkarību iemesliem un to izraisītajām sekām, kas ietekmē indivīdu un sabiedrību kopumā. 
• Veselībai un videi kaitīgās vielas mūsu ikdienā. Kā no tām izvairīties?  
• Mazkustīgums – drauds veselībai un ilgtspējīgam dzīvesveidam. 
• Rūpnieciskā pārtika – drauds veselībai un ilgtspējīgam dzīvesveidam.  

2. Iesaistīt izglītojamos darbībā vides un veselīga dzīvesveida uzturēšanā- hakatoni, meistarklases, radošās darbnīcas, videosižeti, aptaujas, 
diskusijas u.c. 

GADA TĒMA “VIDE UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS” 
 
Mēnesis Aktivitāšu nosaukumi 

 
Aktivitāšu saturs 
 

Izvērtēšanas 
metodes 
 

Atbildīgie 
 

 Sasniegtais 
rezultāts  

Septembris Veselīgā dzīvesveida popularizēšana. 
Dabas resursa “ūdens”  profesionālās 
izglītības ekselences tīkla izveide. 

06.09.22 Pirmo kursu sporta 
sacensības! 
17.09.22 Stropu aktīvās atpūtas un 
sporta trasē mācību pārgājiens 
19.09.22 Dalība starptautiskā 
projektā Pove Water, Maltā 
ievadsapulcē. 

Rezultātu 
apkopošana, 
pasākumu 
atspoguļošana 
publiskā telpā, 
diskusijas. 

Sporta organizators Juris 
Ozols, direktora vietnieks 
attīstības un inovāciju 
jomā O.Soročina, projektu 
koordinatore 
V.Baranovska, 
Ekopadome, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučinskis 

 

Oktobris Ekopadomes darbības uzsākšana. 
Veselīgā dzīvesveida popularizēšana. 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

10.10.22 Ekopadomes izveide 
Līdz 06.10.2022 Pieteikšanās 
izsludināšana dalībai Ekopadomē. 
10.10.2022 Tehnikuma rīkojums 
Nr. 1.8/197 “Par Ekopadomes 
izveidi” 

Rezultātu 
apkopošana, 
pasākumu 
atspoguļošana 
publiskā telpā, 
diskusijas. 

Direktora vietnieks 
attīstības un inovāciju 
jomā O.Soročina, 
Ekopadomes izglītojamie, 
Pašpārvaldes koordinators 
A.Pučinskis, 

 

https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola


21.10.22 Dienesta viesnīcas 
audzēkņu volejbola turnīrs 

Vēlēšanu rezultāti 
Izglītojamo un  
tehnikuma 
darbinieku  
atsauksmes 

Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
profesionālās izglītības 
skolotāja M.Grigorjeva, 
Dienesta viesnīcas 
audzinātājs J.Kažoha 

Novembris Jaunās Ekopadomes sastāva sēde 
Vides novērtējuma veikšana 
Rīcības plāna apstiprināšana 
Ekoskolas aktivitāšu stenda 
izveidošana 
Pieteikšanās Zaļās jostas organizētajā 
makulatūras vākšanas konkursā 
“Tīrai Latvijai” 
Pieteikšanās izlietoto bateriju 
vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai" 
Dalība Hakatonā “Young Climathon 
2022” (10.11.22) 
Izglītojamo pašpārvaldes un 
Ekopadomes ekskursija uz Salienu 
24.-25.novembrī Izglītojamo 
pašpārvaldes un Ekopadomes 
pārstāvji  projekta “Dialogs 
Daugavpils attīstībai” ietvaros devās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Liepāju 
28.11.2022. Latgales industriālā 
tehnikuma dabaszinību stundu 
ietvaros, EKO pasākums- 
“ENERĢIJA 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Ekopadomes sastāva iepazīšana 
Izglītojamo un pedagogu aptauja, 
Rezultātu apkopošana un 
Diskusijas, 
Rīcības plāna sastādīšana un 
apstiprināšana, 
Aktuālās  informācijas 
atspoguļošana par plānotajām un 
īstenotajām aktivitātēm, 
Pieteikšanās dalībai, 
Makulatūras vākšana un  nodošana 
pa grupām; 
Izlietoto bateriju savākšanas 
uzsākšana, savākšanas konteineru 
izvietošana. Mērķis savākt- 30- kg. 
Hakatonā piedalās ekoskolu 
audzēkņi. Tehnikuma komandu 
veido 4-35 grupas izglītojamie: 
Māris, Maksims, Vladislavs, 
Romans, Pāvels un Kirils. 
Komandas Tehnikuma pedagoģe un 
atbalsts Margarita Grigorjeva. 
 

Saruna,  
Vēlēšanu rezultāti 
Izglītojamo un  
tehnikuma 
darbinieku  
atsauksmes 
Savāktās 
makulatūras 
svēršana, datu 
apkopošana 
Zoom rīka 
izmantošana, 
Rezultātu 
apkopošana, 
pasākumu 
atspoguļošana 
publiskā telpā, 
diskusijas, darbs 
grupās 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Bibliotekāre 
J.Sokolova 
Profesionālās izglītības 
skolotāja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 
Tehnikumā. 
 

 

https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola


Decembris 
 

Mācības par vides ilgtspēju 
ekoskolām, Siguldā no 06.12.-
08.12.2022 
Konkurss “Izveidosim Ziemassvētku 
eglīti, izmantojot otrreizējos 
materiālus vai citas nevajadzīgas 
lietas/ alternatīvus materiālus” 
Tehnikuma telpu rotāšana 
Piparkūku cepšanas pasākums 
dienesta viesnīcā 
Ziemassvētku apsveikumu kartiņu 
“Izvēlies- ieraksti- dāvini” 
izveidošana no otrreizēji pārstrādāta 
papīra 
Ekopadomes Ziemassvētku 
pasākums 
Projekta Pove Water aktivitāšu 
īstenošana. 
https://www.dbt.lv/lv/PoVE-Water-
Scale-up-ERASMUS-EDU-2021-
PEX-COVE-ERASMUS2027-Nr_-
101055851  
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Videi draudzīgu rotājumu- eglīšu 
izgatavošana 
Eglīšu izvietošana tehnikuma un 
dienesta viesnīcas telpās 
Radošā darbnīca 
Ekopadomes saliedēšanas 
pasākums 

Aptauja 
Izglītojamo un  
tehnikuma 
darbinieku  
aptauja un 
atsauksmes 
Prāta vētra 
Izglītojamo un  
tehnikuma 
darbinieku  
aptauja un 
atsauksmes 
Aptauja 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Bibliotekāre 
J.Sokolova 
Profesionālās izglītības 
skolotāja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 
Tehnikumā. 

Janvāris  “Par videi draudzīgu bioloģisko 
atkritumu apsaimniekošanu” 
Filmiņa “Kustība un veselība”  
Ekopadomes sēde 17.01.2023 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Aktivitāšu plāna sastādīšana 
atbilstoši izvēlētajai gada tēmai 
Mācību stunda, ZOOM ekskursija 
bioloģiskajā saimniecībā “Getliņi” 
Videotapšanas laboratorija 
Tiešsaistes karjeras pasākums ar 
biedrības "Zaļās mājas" vadītāju 
Kristapu Cepli 

Prāta vētra 
Diskusija 
Aptauja 
Diskusija 
Publikācija 
 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Profesionālās izglītības 
skolotāja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 

https://www.dbt.lv/lv/PoVE-Water-Scale-up-ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE-ERASMUS2027-Nr_-101055851
https://www.dbt.lv/lv/PoVE-Water-Scale-up-ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE-ERASMUS2027-Nr_-101055851
https://www.dbt.lv/lv/PoVE-Water-Scale-up-ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE-ERASMUS2027-Nr_-101055851
https://www.dbt.lv/lv/PoVE-Water-Scale-up-ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE-ERASMUS2027-Nr_-101055851
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola


Tehnikumā. 

Februāris Virtuāla lekcija “5 veselīga 
dzīvesveida pamatprincipi” 
 “Ēd garšīgi un veselīgi-  ēdienkarte 
manā ikdienā” 
“Silto džemperu diena- rūpēsimies 
par savu veselību un izvēlēsimies 
pareizu apģērbu” 
Savāktās makulatūras nodošana 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Daugavpils Universitātes Anatomi-
jas un fizioloģijas katedras docen-
tes dr.biol. Līgas Antoņevičas 
lekcija  
Vienu nedēļu tehnikuma ēdnīcā 
notiek vērojumi- kā izglītojamie un 
darbinieki izmanto uzturā veselīgu 
pārtiku, kam dod priekšroku un ko 
izmanto mazāk 
Radošā darbnīca- izglītosimies par 
klimata pārmaiņām un veicināsim 
videi un klimatam draudzīgus 
paradumus 
Katras grupas savāktās makulatūras 
svēršana 

Aptauja 
Publikācija 
Pārtikas atkritumu 
apzināšana, 
svēršana 
Publikācija 
Rezultātu 
apkopošana 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Bibliotekāre 
J.Sokolova 
Profesionālās izglītības 
skolotaja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 
Tehnikumā. 

https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola


Marts 23.03.2022 Starptautiskā ūdens 
diena. Veltīta konference. Ūdens kā 
resurss, nodarbināto novecošanās 
nozarē.  
Virtuāla lekcija “Esi aktīvs un brīvs 
bez atkarībām” 
“Veselīga ēdiena pagatavošana” 
 Pasaules Dabas fonda rīkotā akcija 
“Zemes stunda 2023” 
Pasaules starptautiskā ūdens diena 
Ekopadomes sēde 14.03.2023 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Daugavpils Universitātes Anatomi-
jas un fizioloģijas katedras docen-
tes dr.biol. Līgas Antoņevičas 
lekcija 
Meistarklase par to, kas ir veselīgs 
ēdiens un kā to pagatavot 
Radošā darbnīca- Daba ir planētas 
dzīvības uzturēšanas sistēma: gaiss, 
ko elpojam, ūdens, ko lietojam un 
pārtika, ko ēdam. 
Pieslēgšanās akcijas aktivitātēm 
valsts mērogā. 
Ekskursija uz uzņēmumu 
“Daugavpils ūdens” 

Aptauja 
Fotoizstāde 
Publikācija 
Vērošana 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Bibliotekāre 
J.Sokolova 
Profesionālās izglītības 
skolotaja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 
Tehnikumā. 

Aprīlis Pasaules veselības diena 
Starptautiskā Zemes diena 
Pavasara talka 
Konkurss “Ekoola- 
izveidosim Lieldienu olu, izmantojot 
otrreizējos materiālus vai citas 
nevajadzīgas lietas/ alternatīvus 
materiālus” 
Bērnu un Jauniešu diena Višķos 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Jautrās stafetes 
Radošā darbnīca- mani ikdienas 
ieradumi un to ietekme uz apkārtējo 
vidi 
Kopīga franču fotogrāfa Janna 
Artisa-Bertrāna dokumentālās 
filmas “Zeme- mūsu mājas” 
noskatīšanās 
Nordplus programmas projekta 
„Uzņēmējdarbības prasmes 
izglītojamo nodarbinātības 
veicināšanai” ietvaros 2 
ekopadomes dalībnieku mācību 
mobilitāte- skolas  izaudzētās 
bioloģiskās lauksaimniecības 
produkcijas pārstrāde un 
izmantošana pašu vajadzībām 
Tehnikuma vides sakopšana un 
uzlabošana 
Radošā darbnīca 

Aktīvāko 
dalībnieku 
apbalvošana 
Publikācija 
Dalībnieku 
individuālās 
atskaites 
Publikācija 
Izstāde/ 
Fotoizstāde 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Bibliotekāre 
J.Sokolova 
Profesionālās izglītības 
skolotaja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 
Tehnikumā. 

https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola


Maijs Pasaules sporta diena 
Konkurss “Sportiskākā izglītojamo 
grupa” 
Akcija “Brīva diena bez smēķēšanas” 
“Preventīvie pasākumi kas jāveic, lai 
samazinātu saslimstību ar dažādām 
slimībām” 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Sacensības, fiziskās aktivitātes 
svaigā gaisā 
Mēnēša laikā notiek dažādas 
fiziskās aktivitātes katrā grupā 
Diskusijas, lai atteiktos no 
smēķēšanas 
Kopīga videofilmu noskatīšanās 
Izglītojoša lekcija 
Kopīga videofilmas noskatīšanās 

Publikācija 
 
Informācijas 
apkopošana 
Kolāžas darbu 
prezentācija 
Aptauja 
Videosižets 
Aptauja 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Bibliotekāre 
J.Sokolova 
Profesionālās izglītības 
skolotaja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 
Tehnikumā. 

Jūnijs Noslēguma un izvērtēšanas 
pasākums “Radošs un veselīgs 
dzīvesveids” 
Ekopadomes sēde 06.06.2023 
Mājas lapas sadaļas “Ekoskola” 
aktualizēšana: 
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

Vides kodeksa aktivitāšu izvērtēša-
na 
Izglītojamā veselīga dzīvesveida 
infografikas karšu prezentācija 
Mūsu nākotnes ieceres 
 
 

Prezentācija 
Aptauja 
Publikācija 

Ekopadome 

https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola
https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola


Visu 
mācību 
gadu 

Ekoskolas gada tēmas aktualizēšana 
visos mācību priekšmetos un 
audzināšanas stundās 
Āra nodarbības 
Veselīgs dzīvesveids veselīgākai 
nākotnei Eiropas Savienībā 
Veselīga ēdiena pagatavošana 
dienesta viesnīcā  
Ekoskolas radošo aktivitāšu 
publicitāte tehnikuma tīmekļa vietnē 
www.dbt.lv , platformā 
facebook.com/pikc.dbt/ u.c. 
 

Mācību stundas 
Audzināšanas stundas 
Pēc iespējas āra nodarbību 
organizēšana  mācību priekšmetos 
Erasmus+ programmas mācību 
mobilitātes, izglītojamo prakse 
ārvalstu uzņēmumos, kultūras 
programmas aktivitātes par dažādu 
valstu kultūru, tradīcijām, paražām 
u.c. 
Meistarklases atbilstoši izvēlētajam 
mēneša dārzenim 
Interesantāko un  radošāko 
aktivitāšu atspoguļošana 

Skolotāju atskaites 
mācību gada 
beigās 
Skolotāju atskaites 
mācību gada 
beigās 
Dalībnieku 
individuālās 
atskaites 
Publikācijas 
Prāta vētra 
Publikācijas 

Direktora vietniece 
attīstības un inovāciju 
jomā 
O.Soročina, Izglītojamo 
pašpārvaldes koordinators 
A.Pučisnkis, 
Audzināšanas nodaļas 
vadītāja A.Skutele, 
Bibliotekāre 
J.Sokolova 
Profesionālās izglītības 
skolotāja M.Grigorjeva, 
Ekopadomes izglītojamie 
dabaszinību pedagogi, 
katrs strādājošs 
Tehnikumā. 

 

Apstiprināts Ekopadomes sēdē, 
2022.gada 02. novembrī 

 

http://www.dbt.lv/
https://www.facebook.com/pikc.dbt/

