
Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols 

 

Gulbenē                                                                                                2022.gada 2. jūnijā. 

 

Piedalās: 1. grupas vecāku pārstāvis Kristaps Dauksts, 4. grupas vecāku pārstāve Aiga Putne,  

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

Artistova, skolotājas Alla Miņina un Anita Bondare. 

Sēdes vadītāja:  Ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre:          Anita Bondare 

 

Darba kārtība:  

1. Informācija par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu izpildi; 

2. Vecāku anketas rezultātu apspriešana; 

3. Idejas nākamajam mācību gadam – tēma un aktivitātes. 

 

Sēdes sākumā Ekoskolas koordinatore Inita Artistova pateicās visiem ekopadomes dalībniekiem 

par aktīvu un veiksmīgu iesaistīšanos ekopadomes darbā un pasniedza Ekoskolas diplomu. 

                                                          1. 

Ekoskolas koordinatore informēja par iepriekšējā sēdē 24.04.2022. pieņemto lēmumu izpildi. 

Turpinot akciju “Iepazīsti Gulbeni, pārvietojoties videi draudzīgi!” un apvienojot to ar 

piedalīšanos pasākumā Eiropas jūdze, veicās ļoti labi. Meklēt objektus pēc fotogrāfijām pa pilsētu 

devas visu pirmsskolas  grupu bērni. 

Visu grupu bērni un skolotājas  iesaistījās starptautiskajā akcijā  “Saulespuķes brīvībai” un 

izveidoja saulespuķu dobes – uzraka jaunas, iesaistot vecākus, iesēja un iestādīja saulespuķes. 

Izdevās arī aktualizēt Lietu maiņu tiešsaistē, kura kādu laiciņu bija neizmantota. Vecāki gan 

piedāvāja, gan iegādājās sev interesējošas lietas. 

Tika atjaunoti un papildināti informatīvie uzraksti Augu takā, tādā veidā sniedzot informāciju 

bērniem un vecākiem par to, kādi savvaļas augi ir atrodami mūsu pirmsskolas teritorijā. 

Tika izveidota aptauju par Ekoskolas darbības rezultātiem 2021. /2022.mācību gadā un veikta 



ģimeņu anketēšana. 

Skolotāja Alla Miņina ļoti atzinīgi izteicās par ideju apvienot “Iepazīsti Gulbeni, pārvietojoties videi 

draudzīgi”, ar piedalīšanos Eiropas jūdzē. Ļoti aktīvi piedalījās pat vismazākie bērni. Ekopadomes 

pārstāvji izteica viedokli, ka labie rezultāti sasniegti tādēļ, ka pavasara sezonā cilvēki labprāt 

pavada laiku ārā, jo ir siltāks laiks.  

Inita Artistova lūdza ekopadomes vecākus uzrunāt un rosināt piedalīties akcijā arī pārējās mūsu 

pirmsskolas bērnu ģimenes. 

Secinājums- visi iepriekšējā sēdē pieņemtie lēmumi tika labi izpildīti – paveiktie darbi bija 

pamanāmi un pozitīvi novērtēti. 

2. 

Sēdes turpinājumā Ekoskolas koordinatore Inita Artistova informēja par vecāku aptaujas 

rezultātiem. Aptaujā piedalījās 36 ģimeņu vecāki. Tika pārstāvētas visas grupas. Visaktīvāk 

atbildes sniedza 1-3-gadnieku un 4-5-gadnieku grupas vecāki, savukārt, 2.grupas un 3.grupas 

vecāki iesaistījās minimāli. Saņemtās atbildes ir apkopotas grafiskā attēlā: 

 

Kā redzams, vecāki augstāk vērtē aktivitātes ar praktisku darbošanos un mācīšanos svaigā gaisā, 

augu iepazīšanu un audzēšanu, kā arī auduma iepirkumu maisiņu izgatavošanu.  



Savukārt, zemāk novērtētas aktivitātes, kas notika bez vecāku iesaistīšanās, piemēram, Lukturīšu 

diena un Silto džemperu diena. 

Sanita Kalniņa izteica viedokli, ka “Zaļā avīze “maz tika lasīta elektroniskā veidā. Vajadzētu 

izdrukāt papīra formātā un izdalīt ģimenēm. Tur ir laba, īsa un konkrēta informācija par aktuāliem 

jautājumiem dabas saudzēšanā, un būtu žēl, ja tā informācija netiktu plašāk izplatīta. Anita 

Bondare ieteica avīzītes izplatīt arī pilsētā, piemēram, dažādās iestādēs uzgaidāmajās telpās. 

Tika saņemtas šādas idejas un ieteikumi mūsu Ekoskolas darba pilnveidošanai: 

 Viss ir uz visiem 100! Varbūt nākošgad uz pavasari kopā ar vecākiem varētu atjaunot bērnu 

laukumiņu, kur tas nepieciešams;  

 Paldies, ka veidojiet bērniem saistošas un izglītojošas nodarbības, kas saistītas ar "zaļo" 

domāšanu! 

 Mazajiem visvairāk patīk līdzdarbošanās, audzēšana, palīdzēšana uzkopt, saudzēt vidi; 

 Šobrīd nav ko ieteikt, visu iespējamo, šķiet esat īstenojuši; 

 Mūsu ģimene šķiro atkritumus. Ļoti patīk, ka bērniem no mazotnes stāstāt un rādāt, kā un ko 

šķirot, un kāpēc tas ir nepieciešams - lai rūpētos par Zemi, uz kuras dzīvojam; 

 Kā vecāki esam atvērti piedalīties Ekoskolas rīkotajās akcijās un pasākumos. Manuprāt, viss, 

kas  tika un tiek darīts,  būtu jāturpina, lai turpinātu pilnveidot bērna izpratni par eko 

dzīvesveidu; 

 Tā tik turpināt, izglītot, izzināt kopā ar mazajiem ķipariem; 

 Vairāk aktivitātes kopā ar vecākiem svaigā gaisā. 

Aiga Putne ieteica pārdomāt, kā labāk informēt vecākus par Ekoskolas aktivitātēm. Jāpārdomā 

komunikācija ar vecākiem. 

3. 

Sēdes noslēgumā Ekoskolas koordinatore Inita Artistova aicināja izteikt savas domas par nākamā 

mācību gada tēmu. Aiga Putne un Anita Bondare izteicās par labu tēmai Veselīgs dzīvesveids. Pēc 

īsām diskusijām šai tēmai piekrita arī pārējie ekopadomes dalībnieki. Notika ideju apmaiņa par 

pasākumiem, kādus varētu organizēt nākamajā mācību gadā saistībā ar vietējo pārtiku, kustību 

aktivitātēm, u.c. 



Anita Bondare ieteica vēlreiz pārrunāt rudenī apspriesto tēmu par Kopienas ledusskapi. Sanita 

Kalniņa izteica bažas, kas to apsaimniekos un uzmanīs, kur to uzstādīt. Kristaps Dauksts teica, ka 

par Kopienas ledusskapja ideju, kā to varētu realizēt, apspriedīsies Gulbenes novada pašvaldībā. 

Visi ekopadomes pārstāvji bija vienisprātis, ka dalīties ar to, kas kādam ir vairāk, būtu labi. Anita 

Bondare ieteica mēģināt dalīties rudenī ar pašu vecāku audzētu ražu. Kur un kā tas būtu efektīvāk, 

palika atvērts jautājums, kuru varētu apspriest rudenī. 

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova uzrunāja vecāku pārstāvi Kristapu Daukstu ar lūgumu 

palīdzēt organizēt jaunas Kukaiņu mājas būvniecību mūsu pirmsskolas teritorijā. Kristaps Dauksts 

solīja palīdzēt. 

 

Lēmumi: 

1. Izdrukāt avīzīti “Zaļie Padomi”Nr.6 un  03.06.2022. izdalīt pirmsskolas bērnu ģimenēm un 

izplatīt pilsētā un vecāku darba vietās (atb. Ekoskolas koordinatore un ekopadomes vecāku 

pārstāvji). 

2. 2022./2023. mācību gada Ekoskolas gada tēma “Veselīgs dzīvesveids”.  (atb. ekopadome). 

3. Uzlabot un pilnveidot komunikāciju un informācijas apmaiņu ar vecākiem: grupu vecāku 

sapulcēs sniegt ieskatu Ekoskolas aktualitātēs, pēc katras ekopadomes sēdes informēt savas 

grupas vecākus par sēdes lēmumiem,  aktīvāk rosināt piedalīties aptaujās. (atb. ekopadomes 

vecāku pārstāvji). 

4. Turpināt līdz septembrim apkopot informāciju par Kopienas ledusskapja organizēšanu citās 

Latvijas pilsētās (atb. ekopadome). 

 

 

Sēdes vadītāja                                                    Inita Artistova 

Sekretāre                                                             Anita Bondare 

 

 


