
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 2. 

 

Gulbenē                                                                                                    2016.gada 1.decembrī. 

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Alla Miņina. 

Sekretāre: Inga Lukjanova. 

Piedalās: vecāku pārstāves Marina Afanasjeva, Annija Ceriņa, Tatjana Duļbinska, Tija Virziņa, 

Irita Škapare, Monika Lāce, iestādes pārstāvji - vadītājas vietniece izglītības jomā Inita 

Artistova,  skolotājas Spulga Upāne, Inga Lukjanova, ekoskolas koordinatore Alla Miņina. 

Darba kārtība: 

1. Informācija par Ekoskolu globālās rīcības dienu norisi. 

2. Vecāku aptaujas rezultātu apkopojums. 

3. Gatavošanās akcijai “Protam taupīt un šķirot”. 

4. Informācija  par turpmākajiem ekoskolas pasākumiem. 

1. Ekopadomes sēdi atklāj ekoskolas koordinatore Alla Miņina ar informāciju par Rīcības 

dienām, to veiksmīgu norisi. Diena bez auto bija iemesls aizdomāties par ikdienu. Rezultātu 

starpība starp braucējiem un kājāmgājējiem ir neliela: 7. novembrī kājām uz bērnudārzu bija 

atnākuši 74 bērni un darbinieki, bet ar auto atbraukuši - 49 bērni un darbinieki.  Nedaudz 

korekcijas ieviesa laika apstākļi, taču novembra sākumā vizināties ar ragavām un pikoties ir 

patīkami gan lieliem, gan mazajiem.  

Noderīgas un ļoti interesantas bija nodarbes kopā ar Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 

2.vidusskolas audzēkņiem Meža dienā un Veselības dienā. 

Neizdevās veģetārā ēdināšana veselības dienā, jo nav iespējams pārkāpt MK noteikumus 

”Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.  

Inita Artistova atzinīgi izteicās par Informācijas dienas norisi un paveikto darbu prezentāciju 

14. novembrī. Katra grupa izvēlējās kādu svarīgu vides izglītības tēmu un sagatavoja plakātus 

un priekšnesumus. Mazākie bērni kopā ar savām skolotājām pievērsās atkritumu šķirošanai, 

3-4-gadnieki rosināja saudzēt kokus. Ļoti aizkustinoši bija vērot, kā 4-gadnieku grupas bērni, 

ar pašrocīgi Latvijas karoga krāsās izkrāsotām ozollapām rotājušies, aicināja stādīt ozolus. 

Jāatzīmē, ka šajā grupā patiešām no zīlēm tiek diedzēti ozoli stādīšanai iestādes teritorijā. 

Lielākie bērni bija veidojuši plakātu par tīra gaisa svarīgumu. 6-gadnieki, projekta ‘’Ēdam 

atbildīgi” čaklākie un atsaucīgākie dalībnieki, bija izpētījuši un uzskatāmi parādīja, cik daudz 

cukura satur populārākie saldinātie dzērieni. Pasākums izdevās interesants un iedvesmojošs.  

I.Artistova atzīmēja pilsētas skolu skolēnu ieinteresētību un atsaucību. Ieguvums ir abpusējs- 

pilnveidojas gan sadarbības prasmes, gan arī lielie skolēni iegūst vairāk informācijas par 

ekoskolas darbību. Mēs ceram un gribam, lai visas pilsētas izglītības iestādes kādreiz kļūst par 

ekoskolām. 



Analizējot Rīcības dienu norisi, vecāki ierosināja ikdienā  iekļaut to dārzeņu sarakstā, kas tiek 

piedāvāti bērniem svaigā veidā, arī kāpostus un vēl citus dārzeņus. 

Vecāki ierosināja atjaunot aicinājumu ar lūgumu neiebraukt teritorijā un nedarbināt stāvošas 

automašīnas. Inita Artistova informēja par to, ka ir uzsāktas sarunas ar Gulbenes novada 

domes darbiniekiem par gājēju celiņa un automašīnu stāvvietas ierīkošanu Dzeguzes ielas 

malā. Ja izdosies šo ieceri īstenot, jau nākamā gada rudenī bērniem būs daudz drošāka 

nokļūšana bērnudārzā un arī autobraucējiem būs daudz ērtāk novietot savas mašīnas. 

Inga Lukjanova norādīja, ka sīkāka informācija par Rīcības dienu aktivitātēm  ar fotogrāfijām ir 

ievietota  mūsu iestādes mājaslapā un Facebook.com  lapā Gulbenes 1pii ekoskola. 

2. Lai noskaidrotu mūsu vecāku viedokli par Ziemassvētku paciņu saturu, ekopadomes 

pārstāvji visās grupās organizēja aptauju un sēdē pastāstīja par  vecāku aptaujas rezultātiem. 

Vecāki vēlas savam bērnam ko veselīgu. Domas dalās, grib gan šokolādes konfektes, gan 

ledenes. Vecāku pārstāve Tija Virziņa iesaka izvēlēties ”Laimas” saldumus.  “Skrīveru Saldumi”, 

pēc vecāku teiktā, bērniem ne īpaši garšo.  

Bet šis jautājums par saldumiem paliek atklāts, vecāki vienojas par to, ka nākamajā gadā 

meklēs iespējas, lai bērnu paciņās vairāk iekļautu veselīgus našķus un kārumus. 

3. Alla Miņina pastāstīja, ka laikā no 9-31.janvārim tiek plānota akcija “Mēs protam taupīt un 

šķirot”. Ekopadomes pārstāvji izteica priekšlikumus par to, ko varētu paveikt šīs akcijas laikā. 

Marina Afanasjeva ierosina vākt piena pakas vai kastes un izveidot no tām dažādas bērnu 

rotaļlietas, darbojoties vecākiem un bērniem kopā. Inita Artistova informē par to, ka atkal tiek 

plānota arī fotogrāfiju e-izstāde. Liela vecāku atsaucība bija iepriekšējai fotoizstādei “Mana 

ģimene viesojas mežā”, ceram uz vecāku iniciatīvu arī šīs akcijas laikā. 

4. Februāra mēnesī tiek plānota vecāku diskusija. Vecāku padomes pārstāvji tiek aicināti 

aprunāties ar grupu vecākiem, padalīties un uzklausīt priekšlikumus par to, ko uzaicināt uz šo 

tikšanos. Irita Škapare ierosina uzaicināt Māri Olti, kura stāstījums būtu interesants gan 

bērniem, gan vecākiem un saistītos ar mūsu ekoskolas šī gada tēmu “Mežs”. 

Lēmumi: 

1. Ierosināt bērnu Ziemassvētku paciņas veidot no vietējo ražotāju izgatavotajiem 

saldumiem. Savlaicīgi meklēt risinājumus, lai nākamā gada Ziemassvētkos bērnu 

paciņās tiktu iekļauti arī  veselīgāki kārumi. 

2. Aicināt visus audzēkņu vecākus atbalstīt un piedalīties akcijā “Mēs protam taupīt un 

šķirot”. Piedalīties Radošās darbnīcas organizēšanā savā grupā. 

3. Ierosināt uz diskusiju vakaru uzaicināt Māri Olti. 

4. Ierosināt mūsu pirmsskolas izglītības iestādes ēdienkarti papildināt ar svaigiem 

dārzeņiem- kāpostiem, kāļiem, u.c. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Alla Miņina 

Sekretāre                                                                                      Inga Lukjanova 


