
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 3. 

 

Gulbenē                                                                                                2021.gada 1.februārī 

 

Piedalās:   2.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa,  3.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 

4.grupas vecāku pārstāvji Daira Nogobode un Dāvis Upāns, 5.grupas vecāku 

pārstāvis Alvis Putnis, 6.grupas vecāku pārstāve Liene Baltiņa, iestādes vadītāja 

Dace Nagle, vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova, skolotāja Alla Miņina, 

skolotāja Anita Bondare;  

Sēdes vadītāja: Ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Alla Miņina 

Darba kārtība:  

1. Informācija par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu izpildi; 

2. Pirmsskolas pašvērtējuma aktualizēšana Ekoskolu datubāzē; 

3. Akcijas “Taupi enerģiju - izmanto abas papīra puses!” rezumējums; 

4. Lietu apmaiņas tiešsaistes platformas “Lietu otra dzīve“ izveidošanas apspriešana. 

Sēde notiek tiešsaistē ekopadomes WhatsApp grupā. 

 

1. 

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova informēja, ka saistībā ar pagājušajā ekopadomes sēdē 

runāto, janvārī ir uzsākusi saraksti ar SIA “Pilsētvides serviss” par tekstilizstrādājumu vākšanas 

iespējām mūsu pirmsskolā. Gaidām atbildi no firmas vadības. Liene Baltiņa izteica cerību,  ka 

ideja par tekstilizstrādājumu savākšanu izdosies, jo tā būtu ne vien videi draudzīga rīcība, bet 

arī laba reklāma mūsu pirmskolas izglītības iestādei.  

2. 

Ekopadomes dalībnieki veica izmaiņas mūsu pirmsskolas pašvērtējumā Ekoskolu datubāzē 

atbilstoši šajā mācību gadā paveiktajam. Inita Artistova izteicās, ka daudz labāk veicas 

sadarbība ar citām pilsētas izglītības iestādēm un sabiedrības informēšana par mūsu 

aktivitātēm. Skolotāja Alla Miņina pastāstīja, ka ir izveidots un sekmīgi īstenojas Integrācijas 

plāns, kurā atspoguļojas visu Ekoskolas gada tēmu iekļaušana ikdienas mācību saturā. Liene 

Baltiņa un Annija Ceriņa rosināja uzdrošināties pieteikties augstākajam apbalvojumam - 

vēstnieku statusam. I.Artistova informēja, ka jāgaida ziņa, kad pie mums notiks Ekoskolu 

žūrijas vizīte, lai savlaicīgi varam sagatavoties sarunai.   

3. 

I.Artistova iepazīstināja ekopadomes dalībniekus ar janvārī notikušās akcijas “Taupi enerģiju - 

izmanto abas papīra puses” rezultātiem. Akcijā ļoti aktīvi un atsaucīgi iesaistījās gan mūsu 

pirmsskolas saime, gan arī Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” un Stāķu 

pirmsskolas izglītības iestāde. Akcijas aktivitātes un rezultāti tika apkopoti virtuālajā ziņojumu 

sienā, izmantojot Padlet platformu: https://padlet.com/initaartistova/i2t5o8rftijnl9ex   Daira 

https://padlet.com/initaartistova/i2t5o8rftijnl9ex


Nogobode izteicās, ka šāds apkopojums par paveikto un bērnu darbiem ir efektīvs un ļoti labi 

pārskatāms.  Anita Bondare izteicās, ka visi ir ļoti labi pastrādājuši! Virtuālā siena ir laba ideja,  

kā varam apskatīt un novērtēt bērnu un skolotāju veikumu, turklāt bērni savas idejas un 

sarunas par enerģijas taupīšanu aiznes arī mājās. I.Artistova lūdza izvērtēt, kura aktivitāte un 

kura skolotāja par savām idejām būtu pelnījusi nelielu pārsteiguma balvu.  Sanita Kalniņa 

izteicās, ka skolotāja Natālija ir pelnījusi balvu par savām idejām, kas atspoguļo arī Ekoskolas 

būtību - "izmanto pirms izmet", jo izmanto gan vecos kalendārus, gan to, kas parasti nonāk pa 

taisno makulatūrā - kartona kastes un veco albumu lapas. Bērniem interesanti darboties ar 

dažādu papīra tekstūru, un atkritumu mazāk. Liene Baltiņa uzteica skolotāju Velgu un 

kalendāru otro dzīvi ciparu apgūšanai.   Daira Nogobode norādīja, ka katra skolotāja ir pelnījusi  

mazu pārsteigumu. Alla Miņina ierosināja pagodināt arī skolotāju Sanitu no 2.PII un Stāķu PII 

aktivitāti, izmantojot aplicēšanai krāsainā papīra atgriezumus.   

 4. 

Ekoskolas koordinatore pastāstīja par jaunu ideju, kā būtu iespējams mūsu pirmsskolā 

organizēt lietu apmaiņu, par kuru diskusijas bijušas jau vairākus gadus, tomēr  šo ieceri līdz 

šim nav izdevies īstenot piemērotu telpu trūkuma dēļ. I.Artistova ierosināja iedvesmoties no 

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem, kuri Rīcības dienu ietvaros bija izveidojuši lietu maiņas 

vietni “Aprites barters” interneta vidē, un mums izveidot līdzīgu vietni Padlet platformā.  Liene 

Baltiņa izteicās, ka ideja par digitālu maiņas punktu liekas izcila, un nozīmīgi ir, lai piedāvātā 

platforma cilvēkiem būtu ērti un saprotami lietojama. Sanita Kalniņa izteicās - ja tas izdevās 

Pļaviņās, tad arī mēs to varam un pat vēl labāk.  Arī D.Nogobode un A.Ceriņa uzsvēra, ka ideja 

ir laba, ir vērts pamēģināt, un tad jau laiks rādīs, kā tā iedzīvosies  mūsu pirmsskolā.   

 

Lēmumi: 

1. Turpināt sarunas ar SIA “Pilsētvides serviss” par nolietotu tekstilizstrādājumu 

savākšanas iespējām mūsu pirmsskolā; 

2. Pretendēt uz Ekoskolas vēstnieku statusu par 2020./2021.m.g. darbu Ekoskolu 

programmā; 

3. Izteikt pateicību un pasniegt saldās balvas visiem akcijas “Taupi enerģiju - izmanto 

abas papīra puses” dalībniekiem. Pasniegt trīs pārsteiguma balvas oriģinālāko ideju 

autoriem - skolotājai Natālijai Gulbenes 1.PII, skolotāja palīgam Sintijai Gulbenes 2.PII 

un skolotājai  Sanitai Stāķu PII. 

4. Līdz 10.februārim izveidot tiešsaistes lietu maiņas vietni “Lietu otra dzīve” Padlet 

platformā. Ekopadomes vecāku pārstāvjiem nosūtīt pieeju šai vietnei pārējiem 

vecākiem, izskaidrot vietnes lietošanas noteikumus un rosināt visus pirmsskolas 

darbiniekus un vecākus aktīvi iesaistīties tās izmantošanā. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Alla Miņina 

 


