
     
Ekoskolu datu bāzes  lietošanas instrukcija pavasarim

Darbības plāns

Lai pievienotu plānotās aktivitātes un izveidotu darbības plānu, Jums Atskaites 
sadaļā jāspiež uz pogas labot.

Uzspiežot uz pogas labot, Jums atvērsies gada atskaites forma ar visām sadaļām 
(skat. zemāk), kurās ir integrēta arī Jūsu iepriekš pievienotā informācija. 

Lai varētu pievienot plānotās darbības plāna aktivitātes, jāspiež uz sadaļas Gada 
tēma. 
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Nospiežot uz sadaļas Gada tēma Jums atvērsies sadaļa, kurā, pirmkārt, pašā augšā
būs redzama Jūsu iepriekš norādītā gada tēma un mērķi ,kurus jāsasniedz. (Svarīgi
atcerēties, ka Gada tēma nevar atkārtoties, kamēr visas tēmas nav izietas!)

Otrkārt, sadaļā Gada tēma ir poga Pievienot jaunu aktivitāti, ar kuras palīdzību Jūs
varat  pievienot  plānotas  aktivitātes  ,pirmkārt,  Ekoskolas  gada  tēmas  ietvaros,
otrkārt,  citu  Ekoskolu  tēmu  ietvaros,  treškārt,  ir  iespēja  norādīt  citus  vides
projektus,  programmas,  konkursus  utml.  aktivitātes,  kuros  ir  plāns  ņemt  dalību,
proti, aizpildot šos laukus, ir iespējams izveidot darbības plānu. (Skat. zemāk)
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Nospiežot pogu  Pievienot jaunu aktivitāti,  atveras tukšas darbības plāna sadaļas,
kuras jāaizpilda. Sadaļas:  1) Mēnesis (Darbības plāns tiek sadalīts  pa mēnešiem,
proti, aizpilda visas sadaļas par vienu mēnesi, saglabā un tad spiež atkal Pievienot
jaunu aktivitāti un  pilda  par  nākamo mēnesi.  Aktivitātēm,  kuras  ilgst  visa  gada
garumā,  ir  izvēles  opcija  visu  mācību  gadu)  2)  Aktivitātes  tēma (jānorāda,  vai
aktivitātes  notiks  gada  tēmas  vai  citu  Ekoskolu  tēmu  ietvaros),  3)  Aktivitāšu
nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas (Jāmin tikai nosaukums, atbildīgais/ie par
aktivitāti un plānotās izmaksas, ja tādas ir paredzētas),
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Lapas  beigās  ir  redzamas  atlikušās  sadaļas  4)  Pārraudzība  un  izvērtēšana
(Jānorāda ,kā notiks minētās aktivitātes/šu pārraudzība un izvērtēšana. Kādā veidā,
ar kādu metožu, aktivitāšu palīdzību novērtēsiet ,vai tiek sasniegti uzstādītie mērķi?
(piemēram,  rezultāti  tiks  pārrunāti  ekopadomes  sēdē,  tiks  veikti  novērojumi,
aptaujas,  intervijas,  mērīšana,  svēršana,  fotografēšana,  uzskaitīšana u.tml.  Katrai
aktivitātei  derēs  kaut  kas  cits.)  un  5)  Piezīmes (Šī  sadaļa  ir  domāta  jebkādai
informācijai,  kas  netika  minēta  iepriekšējās  sadaļās  un  kas  Jums  varētu  būt
noderīga. Tur Jūs varat rakstīt informāciju, kas svarīga plānošanā, bet iespējams nav
minēta iepriekš. Piemēram,varat piefiksēt ,ka vajag kaut ko sarunāt, lai aktivitāte
notiktu u.tml. )
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Darbības plāna sadaļu aizpildīšana: 

(Jāatceras, ka visas turpmāk aprakstītās sadaļas savā starpā ir saistītas un jāaizpilda
pēc kārtas. Protams, tas nenozīmē, ka visu uzreiz jāaizpilda vienā piegājienā. Var
iesākt,  saglabāt un pēc tam turpināt tālāk, bet jāseko līdzi,  ko iepriekš norādījāt
citās sadaļās un vai tās savā starpā saskan. 

Tāpēc ieteicams vispirms aizpildīt  visas sadaļas par aktivitātēm saistībā ar Gada
tēmu, tad par aktivitātēm citu Ekoskolu tēmu ietvaros un visbeidzot var minēt brīvā
formā atsevišķā ailē citus projektus, programmas, konkursus u.tml., kuros ir plāns
ņemt dalību. )

1. Mēnesis: jāizvēlas mēnesis vai iespēja Visu mācību gadu, ja aktivitātes 
notiks gada garumā. 
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2. Aktivitātes tēma: jāizvēlas iespēja Gada tēma, ja aktivitātes plānojas Jūs 
izvēlētās Ekoskolu gada tēmas ietvaros vai iespēja Citas tēmas, ja aktivitātes 
notiks citu Ekoskolu tēmu ietvaros. 

3. Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas: ailē ir jāieraksta
prasītā informācija – aktivitātēs nosaukums, tad atbildīgo un ja ir paredzētas,
tad arī izmaksas. 
Svarīgi ,lai saturs ir pārskatāms un saprotams, piemēram, ļoti svarīgi katru
aktivitāti numurēt un attiecīgo numuru likt arī pie atbildīgā un iespējamām
izmaksām, ja tādas paredzētas (ja nav ,tad cipars un ieraksts „nav”)  (Skat.
vizuālu piemēru zemāk)
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4. Pārraudzība un izvērtēšana 
Šajā  ailē  jānorāda  ,kā  notiks  iepriekš  minēto  aktivitāšu  pārraudzība  un
izvērtēšana. Kādā veidā, ar kādu metožu, aktivitāšu palīdzību novērtēsiet ,vai
tiek  sasniegti  uzstādītie  mērķi?  (piemēram,  rezultāti  tiks  pārrunāti
ekopadomes  sēdē,  tiks  veikti  novērojumi,  aptaujas,  intervijas,  mērīšana,
svēršana, fotografēšana, uzskaitīšana u.tml. Katrai aktivitātei derēs kaut kas
cits.) Lai varētu pilnvērtīgi izvērtēt, ieteicams pie katra mēneša vismaz vienu
metodi  aprakstīt  plašāk,  proti,  minēt  ne  tikai  metodi  (ekopadomes  sēde,
aptauja u.tml), bet vienā teikumā aprakstīt norisi. (Skat. zemāk piemērā) 
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5. Piezīmes
Šī  sadaļa  ir  domāta  jebkādai  informācijai,  kas  netika  minēta  iepriekšējās
sadaļās un kas Jums varētu būt noderīga. Tur Jūs varat rakstīt informāciju, kas
svarīga  plānošanā,  bet  iespējams  nav  minēta  iepriekš.  Piemēram,varat
piefiksēt ,ka vajag kaut ko sarunāt,  lai  aktivitāte notiktu, konkrētu datumu
u.tml. 
Šī ir pēdējā sadaļa. Kad visa informācija ir ievadīta, ir jāspiež poga Saglabāt.
Var arī saglabāt un pēc tam papildināt, piemēram, ja nav iespēja uzreiz visu
aizpildīt vai rodas kāda jauna aktivitāte, tad to var jebkurā brīdi ierakstīt vai
tieši otrādi izņemt, ja iepriekš plānotā aktivitāte nenotika.
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6. Citus  vides projektus,  programmas,  konkursus  utml.  aktivitātes,  kuros  ir
plāns ņemt dalību, var norādīt brīvā formā Gada tēmas sadaļas pašā apakšā.
Lai saglabātu ierakstīto informāciju, jāspiež poga Saglabāt un turpināt. 

9



     
Rudens dokumentu labošana/ papildināšana

Ekopadomes sastāvu, darbības plānu ,vides novērtējumu un vides kodeksu var 
labot, papildināt, ja atskaite nav iesniegta vērtēšanai. 

1. Vispirms jāieiet Ekoskolu datu bāzes Atskaites sadaļā un jāspiež poga labot 
atskaitei, kuru vēlaties papildināt/labot. 

2. Tad attiecīgi izvēlaties sadaļu, kuru gribat labot vai papildināt.
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Darbības plāna papildināšana/ labošana

Lai labotu/ papildinātu darbības plānu jāspiež uz sadaļas Gada tēma. Jums atvērsies 
šāds logs.

Nospiežot pogu labot , Jums atvērsies tās pašas sadaļas, kas tika aprakstītas no 15.-
20.  lpp.  Veicamās  darbības  ir  tieši  tādas  pašas.  Galvenais  neaizmirst  pēc
papildinājumiem nospiest beigās pogu  Saglabāt  vai  citu vides projektu gadījumā
Saglabāt un turpināt. 

Lai  izdzēstu  liekās  ailes,  piem.,  gadījumā,  kad  ir  ierakstījušies  vairāki  vienādi
mēneši, jāspiež poga izdzēst. Izdzēsīsies tikai attiecīgā aile, kurai nospiedīsiet pogu. 

(Skat. zemāk) 
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Ekopadomes, Vides novērtējuma un vides kodeksa labošana

Iepriekš minētos dokumentus ir iespējams labot/ papildināt katru atsevišķi, spiežot
uz  attiecīgās  sadaļas,  vai  visus  uzreiz  ,nospiežot  uz  sadaļas  ekopadome.  Tālāk
jāspiež  uz  pogas  Pievienot  ekopadomes  locekļus.  Jums  atvērsies  no  9.-12.  lpp.
aprakstītās  sadaļas.  Veicamās darbības ir  tieši  tādas pašas.  Galvenais neaizmirst
pēc papildinājumiem nospiest beigās pogu Atjaunināt. 
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Rezultātu sadaļa

Lai  varētu  aizpildīt  rezultātu  sadaļu  un  norādīt,  kādus  darbības  plānā
iekļautos vides izglītības, aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības pasākumus
Jūsu  izglītības  iestāde  šai  mācību  gadā  ir  veikusi  un  kādus  rezultātus  ir
sasniegusi, jāiet Gada tēmas sadaļā un jāspiež poga Rezultāts. 
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Jums  atvērsies  lauks  ar  iepriekš  izplānotām aktivitātēm,  lai  būtu  vieglāk
rakstīt rezultātu daļu. Zem iepriekš sarakstītiem aktivitāšu nosaukumiem u.c
informācijas, Jūs redzēsiet divus laukus – aktivitātes saturs un rezultāts. 

Aizpildot rezultātu sadaļu:

1) vispirms miniet aktivitāšu nosaukumu vai  darbības plānā Jūsu norādīto
nr.p.k.

2)  aprakstiet dažos teikumos atbilstošās aktivitātes saturu,
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3) aprakstiet dažos teikumos atbilstošās aktivitātes  rezultātu (ietekme uz
skolu, sabiedrību, ieguldījums vides aizsardzībā vai vides izglītībā, radītās
materiālās  vērtības  u.tml.)  Lielākos  sasniegumus  var  aprakstīt  plašāk,
mazākus pasākumus var tikai ieskicēt, lai saprastu pasākuma uzstādīto
un sasniegto mērķi; (skat. piemēru zemāk)

4) pievienojiet  ,Jūsuprāt,  lielāko  pasākumu  un  rezultātu  dokumentālos
apliecinājums, ja tādi Jums ir (fotogrāfijas, skenēti raksti presei, materiāli,
pasākuma  programmas  u.tml.)?  Varat  tekstā  pievienot  saites  uz
mājaslapu, savukārt attēlus un skanēto informāciju pievienojiet pielikumā
visus kopā, piem., saliekot kopā bildes, skenētus u.tml. dokumentus visus
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kopā worda dokumentā, powerpoint prezentācijā u.tml. Pie katra mēneša
var pievienot vienu pielikumu.
Lai to izdarītu, jāspiež poga Pārlūkot un tad no datora jāizvēlas attiecīgais
dokuments. 

Iepriekš minētie aizpildīšanas norādījumi ir redzami arī datu bāzē labajā stūrī.
Lai būtu vieglāk aizpildīt un atcerēties prasīto. (Skat. zemāk) 

1. Kā aizpildīt un saglabāt atbildes par Ekoskolas 
programmas elementu ieviešanu?

16



     
Aizpildot gada atskaiti un apkopojot paveikto, svarīgi atbildēt uz visiem jautājumiem, minot 
paveikto darbu, problemātiku, ieviešot programmas elementus, un nākotnes 
ieceres/uzlabojumus.

Ne tikai uzskaitiet, bet arī nedaudz aprakstiet veiktās darbības, minot konkrētus izpausmes 
piemērus, lai varētu pilnvērtīgi izvērtēt paveikto darbu.

Izglītības iestādes, kuras darbojas programmā vairāk par vienu gadu, lūdzu, miniet izmaiņas 
salīdzinoši ar iepriekšējo/iem gadu/iem. 
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2. Kā iesniegt atskaiti, kad tā ir pabeigta?
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