
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 2. 

 

Gulbenē                                                                                                2021.gada 1.decembrī 

 

Piedalās:   1.grupas vecāku pārstāvis Kristaps Dauksts, 2.grupas vecāku pārstāve Kristīne 

Blūma,  3.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 4.grupas vecāku pārstāve, 

6.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa, iestādes vadītājas vietniece izglītības 

jomā Inita Artistova, skolotāja Alla Miņina;  

Sēdes vadītāja: Ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Alla Miņina 

 

Darba kārtība:  

1. Informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi - Ekoskolas Rīcības dienu 2021 

rezumējums; 

2. Ģimeņu aptaujas rezultātu apspriešana; 

3. Brīvdienu akcijas “Iepazīsti Gulbeni, pārvietojoties videi draudzīgā veidā” plānošana. 

 

Sēde notiek E-klases videosaziņā. 

1. 

Sēdes sākumā Ekoskolas koordinatore Inita Artistova īsi pastāstīja par to, kā izdevās īstenot 

iepriekšējā sēdē pieņemtos lēmumus par Rīcības dienu organizēšanu. Rīcības dienu laikā 

notika visas ieplānotās aktivitātes: mazā ekopadome kopā ar savu vadītāju izveidoja video, 

kurā dalījās ar mūsu pirmsskolas pieredzi atkritumu samazināšanā un izaicināja apkārtējo 

sabiedrību. Šis video Facebook kontos un pašvaldības Youtube kanālā skatīts jau vairāk nekā 

1500 reizes. Spārītes parkā un pie iestādes sētas novietojām planšeti ar informāciju, cik ilgā 

laikā dabiskā vidē sadalās dažādas lietas.  Šo aktivitāti izdevās īstenot ar ekopadomes pārstāvja 

Kristapa Dauksta un citu pašvaldības darbinieku iesaistīšanos un atbalstu. Visās grupās tika 

šūti un apgleznoti auduma iepirkumu maisiņi. 5-gadnieku grupas bērniem un iestādes 

darbiniekiem notika interaktīva nodarbība “Mācies šķirot”, kuru vadīja SIA “Pilsētvides serviss” 

vadītāja. Visu nedēļu svērām pārtikas pārpalikumus un spriedām, kā samazināt to daudzumu. 

Veicot aprēķinus, noskaidrojām, ka atkritumos katru dienu nonāk vidēji 12-13% sagatavotā 

ēdiena. Vācām makulatūru - 30.novembrī AP Kaudzītes jau tika nodoti 720 kg makulatūras. 

Ekoskolas koordinatore pateicās visiem darbiniekiem, bērniem un vecākiem par atsaucību un 

čaklu piedalīšanos Rīcības dienu aktivitātēs, kā arī pašvaldības darbiniekiem un SIA “Pilsētvides 

serviss” par atbalstu, praktisku iesaistīšanos un publicitāti,  un par pieņemto izaicinājumu- 

mūsu draugiem Alūksnes PII “Sprīdītis” un Gulbenes 2.PII “Rūķītis”. 

Sanita Kalniņa atzinīgi novērtēja to, ka soc.tīklos regulāri tika ievietota informācija par Rīcības 

dienu aktivitātēm, tādēļ bija viegli sekot līdzi visiem notikumiem. 



Annija Ceriņa pozitīvi vērtēja Spārītes parkā un pie pirmsskolas sētas izvietotās planšetes - pie 

tām bieži redzami skatītāji, kā arī mūsu pirmsskolas bērni pievērš uzmanību un mājās stāsta 

vecākiem, cik “miljonus gadu”  saglabāsies dabā izmestie atkritumi.  

Inita Artistova informēja, ka apskatīt planšeti bija ieradušies arī 2.PII “Rūķītis” audzēkņi. 

Skolotāja Alla Miņina pastāstīja, ka iepirkumu maisiņu apgleznošanā jaunāko bērnu grupā 

piedalījās arī EBD projektā strādājošās jaunietes. 

Inita Artistova izteica gandarījumu par to, ka Rīcības dienu rezultātā visi bērni ir ieguvuši 

jaunus auduma iepirkuma maisiņus, un rosināja vecākus sekot, lai tie tiktu izmantoti arī 

ikdienā. 

4.grupas vecāku pārstāve uzteica mazās ekopadomes izveidoto video, kurā dalījāmies ar 

pirmsskolā ieviestajiem atkritumu samazināšanas paradumiem. Īpaši patīkami, ka par to 

stāstīja 5-gadnieki- mazās ekopadomes dalībnieki. Ņemot vērā lielo skatījumu skaitu, varam 

būt gandarīti, ka mūsu pieredze, kā arī aicinājums “Padomā trīsreiz- pirms pērc, pirms izmet, 

pirms šķiro!” ir sasniedzis plašu auditoriju. 

Noslēgumā Ekoskolas koordinatore pateicās visiem ekopadomes dalībniekiem par atsaucību 

un iesaistīšanos aktivitāšu organizēšanā.  

 

2. 

Sēdes turpinājumā ekopadomes dalībnieki pārrunāja Ģimeņu aptaujas par Ekoskolas darba 

aktualitātēm rezultātus. Aptauja atbilstoši iepriekšējās sēdes lēmumam tika veikta laikā no 

18.oktobra līdz 25.oktobrim un tajā tika lūgts vecākiem atbildēt uz jautājumiem par klimata 

pārmaiņām, kā arī ģimenes paradumiem transporta, enerģijas un pārtikas jomā.  

Ekopadomes koordinatore pastāstīja, ka anketēšana notika tiešsaistē, un tika saņemtas  

70 atbildes, kuras tika iekļautas mūsu pirmsskolas Vides ietekmju novērtējumā. 

Annija Ceriņa izteicās, ka gan ģimeņu anketas, gan visa Ekoskolas rudens dokumentācija 

korekti atspoguļo esošo situāciju.  Savukārt, 1.klases skolēnu zināšanas parāda, ka mūsu 

pirmsskolā bērni labi apguvuši vides izglītības pamatus.  

Kristaps Dauksts ieteica kā jau līdz šim, arī turpmāk veidot bērniem praktiskas mācības par 

enerģijas taupīšanu, aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, apkārtējās vides piesārņojumu utt. Bērniem 

jau no mazotnes svarīgi apzināties šo lietu nozīmi, lai vēlāk tas liktos pašsaprotami. Ļoti vērtīgi 

būtu nozares profesionāļu piesaiste, kas bērniem varētu novadīt kādu pamācošu nodarbību, 

kā tas tika minēts vienā no anketas atbildēm. Šādās nodarbībās ik pa laikam varētu piedalīties 

arī paši vecāki. 

Inita Artistova pastāstīja, ka jau tagad nodarbības bērniem vadījuši ornitologs Elvijs Kantāns 

un “Pilsētvides serviss” vadītāja Ineta Ivašenko, mazo ekopadomi vada biologs Anna Sirmā, 

darbiniekus konsultē pašvaldības energopārvaldnieks Emīls Ziediņš, un lūdza izteikt 

priekšlikumus, kādus vēl speciālistus varētu iesaistīt mūsu aktivitātēs. 

Ir apkopoti anketās izteiktie priekšlikumi Ekoskolas darba pilnveidošanai: 

 Aktīvi piedalīties visās radošajās aktivitātēs kopā ar bērniem; 

 Popularizēt aktivitātes sociālajos tīklos, piedalīties aktivitātēs, cik tas ir iespējams, 

dzīvot videi draudzīgāk; 

 Organizēt bērniem vairāk rotaļnodarbības, aktivitātes par šīm tēmām, piem., aicināt 

kādus šo jomu profesionāļus, lai kopā darbotos; 



 Laikam viss ir labi! Varbūt vairāk tieši praktiskas eko mācību stundas, lai bērni ne tikai 

klausās,  bet arī darbojas šajā vidē,  vairāk un padziļinātāk izprotot. Pārējais viss 

atkarīgs no vecākiem un viņu "zaļā" domāšanas veida un tā, cik katrs no mums ir 

gatavs iesaistīties; 

 Vairāk laika ar bērniem pavadīt ārā, ne tikai saulainā, siltā laikā; 

 Maiņas apģērbs - vecākus lūgt būt gataviem, ka tos vajadzētu vairāk; 

 Ieviest grupiņā "stūrīti" ar lietussargiem, lietus jakām, gumijas zābaciņiem; 

 Jūsu idejas-mūsu apstiprinājums! 

Ekopadomes koordinatore norādīja, ka ļoti daudz vecāku - 84% aptaujas dalībnieku, norādīja, 

ka atbalstītu Kopienas ledusskapi Gulbenē jeb iespēju nevajadzīgo pārtiku atdot kādam, kam 

tā noderēs. Kopīgi ar pašvaldību jāmeklē risinājumi šīs idejas īstenošanai.   

 

3. 

Sēde turpinājumā ekopadomes dalībnieki apsprieda un plānoja brīvdienu akciju “Iepazīsti 

Gulbeni, pārvietojoties videi draudzīgā veidā!” un vienojās, par kādiem darbiem katrs 

uzņemsies atbildību. 

 

Lēmumi: 

Organizēt akciju “Iepazīsti Gulbeni, pārvietojoties videi draudzīgi!: 

1. Akcijas laiks - 1x mēnesī, sākot no decembra līdz maijam, katra mēneša trešās 

nedēļas nogalē; 

2. Aicināt iesaistīties akcijā mūsu pirmsskolas audzēkņu ģimenes un visus gulbeniešus- 

izstaigāt pastaigas maršrutus, sameklēt īpašus objektus, nofotografēties pie tiem un 

ievietot foto soc.tīklos, izmantojot attiecīgas mirkļbirkas; 

3. Izveidot sešus pastaigu maršrutus pa pilsētas ielām, kuru nosaukumus apvieno kāda 

kopīga pazīme (decembrī – zvaigžņu nosaukumi, janvārī - koku nosaukumi, februārī- 

vietu nosaukumi, martā- ūdens krātuves, aprīlī- putnu nosaukumi, maijā- ziedu 

nosaukumi)- atb. Annija Ceriņa; 

4. Izgatavot fotogrāfijas ar īpašiem objektiem, kuri pastaigas laikā jāatrod un 

jānofotografē - atb. ekopadomes vecāku pārstāvji; 

5. Izveidot akcijas afišu un ievietot to soc.tīklos - atb. Ekoskolas koordinatore; 

6. Lūgt konsultāciju par akcijas organizēšanu pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma 

un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vadītājai - atb. I.Artistova, A.Miņina; 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Alla Miņina 

 


