Ekoskolas statusa
iegūšanas kārtība
Latvijā Ekoskolu programmā pastāv četri apbalvojuma līmeņi:
Latvijas Ekoskolas nosaukums jeb sertifikāts (1.-2. līmenis),
Starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs (3. līmenis),
Starptautiskās Ekoskolas nosaukums/ Zaļais karogs un Ekoskolu
vēstnieku statuss (4. līmenis).

Iegūstot jebkuru no šiem līmeņiem, izglītības iestāde drīkst sevi
saukt par Ekoskolu. Savukārt neiegūstot apbalvojumu, par Ekoskolas
programmas dalībnieku.
Augstāko apbalvojumu Zaļo karogu var lietot tikai, ja piešķirts 3. vai
4. līmenis. Vēstnieka statusu tikai, ja piešķirts 4. līmenis. Nevienā citā
gadījumā izglītības iestāde nedrīkst lietot Ekoskolas nosaukumu un
atbilstošu apbalvojumu, jo tā piešķiršanas tiesības ekskluzīvi pieder
Vides izglītības fondam.
Apbalvojums tiek piešķirts uz vienu mācību gadu. Neiegūstot to
atkārtoti, izglītības iestādē nedrīkst lietot iepriekš iegūto statusu un
starptautiskā apbalvojuma gadījumā Zaļo karogu.
Skolu un pirmsskolu katra līmeņa kritērijus jeb pašvērtējuma formu,
norādes par pielikumiem un jautājumus var apskatīt šeit:
ej.uz/ekojauni
Vispirms apskatiet prezentāciju, kur izskaidrota kritēriju struktūra,
būtība un tad attiecīgi izpētiet kritērijus.

Ekoskolas statusa
iegūšanas kārtība
Pilnais izvērtēšanas cikls
1. un 2. līmenis
Jaunās vai esošās
programmas skolas,
kas vēlas pretendēt
uz Latvijas Ekoskolas
sertifikātu

3. un 4. līmenis
Zaļā karoga skolas, kas
nav izgājušas pilno
izvērtēšanas ciklu vai
atkārtoti vēlas pretendēt
uz 3. vai 4. līmeni

Skolas, kas ieguvušas
Latvijas Ekoskolas
sertifikātu un vēlas
pretendēt uz 3. vai 4.
līmeni

Līdz 30.09. datu bāzē aizpilda
pašvērtējumu un kopsavilkumā
1
norāda, uz kuru līmeni pretendē
Izplāno un īsteno 7 Ekoskolu soļus,
tēmas
Līdz 01.11. datu bāzē pievieno: 2
Ekopadomes sastāvu
Vides novērtējumu
Vides kodeksu
Izveido Rīcības plānu
Visa gada garumā fiksē un saglabā
apliecinājumus (pielikumus)
Līdz 15.06.
apkopo Rīcības
plāna rezultātus,
pievieno
atlikušos
pielikumus

Līdz 31.01. datu bāzē atbild uz
10. jautājumiem

Līdz 15.03. pievieno
visus apliecinājumus
(pielikumus), kuriem
4
vajadzētu būt

Žūrijas vērtējums
Sasniegts 1. vai 2.
līmenis

Nesasniegts 1.
vai 2. līmenis

1 gads

Nākamajā gadā
var pretendēt uz
3. vai 4. līmeni

VIENKĀRŠOTAIS
IZVĒRTĒŠANAS
CIKLS
Pēc tam

Līdz 14.02.
piesakās vizītei,
aizpildot anketu

Līdz 14.02. pārbauda un atjauno
pašvērtējumu 3

PILNAIS
IZVĒRTĒŠANAS
CIKLS

Līdz 15.06. apkopo
Rīcības plāna
rezultātus, pielikumus

PILNAIS
IZVĒRTĒŠANAS
CIKLS

PILNAIS
IZVĒRTĒŠANAS
CIKLS

Nākamajā gadā
var pretendēt
uz 4. līmeni

Žūrijas vizīte (marts jūnijs, septembris)

Žūrijas vērtējums
Sasniegts 3.
līmenis

Sasniegts 4.
līmenis

Nesasniegts 3. vai
4. līmenis

2 gadi

3 gadi

Nākamajā gadā
atkārtoti var
pretendēt uz 3.
vai 4.līmeni

VIENKĀRŠOTAIS
IZVĒRTĒŠANAS CIKLS

Pēc tam
PILNAIS
IZVĒRTĒŠANAS
CIKLS
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Vienkāršotais izvērtēšanas cikls
1. un 2. līmenis

3. un 4. līmenis

Ja pēc pilnās izvērtešanas
piešķirts Latvijas
Ekoskolas sertifikāts un ir
plāns šo līmeni saglabāt,
tad 1 gadu

Ja pēc pilnās izvērtēšanas
piešķirts Zaļais karogs un
ir plāns šo līmeni saglabāt,
tad 2 gadus

Ja pēc pilnās izvērtēšanas
piešķirts vēstnieku statuss
un ir plāns šo līmeni
saglabāt, tad 3 gadus

Līdz 30.09. datu bāzē atjauno
pašvērtējumu, atzīmēt kopsavilkuma
6
sadaļā, uz kuru līmeni pretendē
Izplāno un īsteno:
7 Ekoskolu soļus
Ekoskolu tēmas
uzmanību pievēršot problemātiskām
jomām (konstatē paši, iepriekš
izvērtēšanā norāda žūrija)
Līdz 01.11 datu bāzē pievieno:
Ekopadomes sastāvu
Vides novērtējumu
Vdes kodeksu
Izveido rīcības plānu
Līdz 31.12. datu bāzē pievieno
Ekoskolu tēmu un 7 soļu integrācijas
plānu saiknei ar mācību saturu
Līdz 14.02. pārbauda un atjauno
pašvērtējumu, datu bāzē atķeksē
līmeni uz kuru pretendē
Līdz 15.06. datu bāzē apkopo Rīcības
plāna rezultātus, pievieno 4 lielo
sēžu protokolus
Pēc 1, 2 vai 3 gadiem atbilstoši
skolas līmenim

PILNAIS IZVĒRTĒŠANAS
CIKLS
1 Jaunām skolām ,uzsākot darbu programmā, viena mēneša ietvaros, jāizpēta

Latvijas Ekoskolas sertifikāta (1. – 2. līmeņa) kritērijus un jāaizpilda datu bāzē
pašvērtējumu, norādot vēlamo līmeni.
2 Vai vēlāk, ja ,piemēram, jaunā skola pievienojas oktobrī vai pēc 1. 11.
3 Atbilstoši pašvērtējumam, datu bāzē Kopsavilkuma sadaļā pie pašnovērtējuma

atķeksē līmeni, uz kuru pretendē.

4 Pievieno visus pielikumus, kas pašreiz pieejami, kuriem vajadzētu būt. (Piem.,

pēdējo lielās sēdes protokolu varēs pievienot pēc pēdējās sēdes.)

5 Vienkāršotā izvērtēšanā uz 10. jautājumiem nav jāatbild un visi pielikumi nav

jāvieno. Tikai tie, kas minēti aprakstā. Darbs, kas saistās ar visiem jautājumiem,
pielikumiem tiek īstenots, lai sasniegtu vēlamo līmeni un tas tiek vērtēts arī
atkārtotā izvērtēšanā pēc 2 vai 3 gadiem.
6 Ja statuss atšķiras no iepriekšējā gada, piem., ieguvāt Latvijas Ekoskolas

sertifikātu, bet tomēr vēlaties pretendēt uz Zaļo karogu, tad jāiziet pilnais cikls ar
visiem pielikumiem un jautājumiem.

