
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 4. 

 

Gulbenē                                                                                                                      2019.gada 3.jūnijā 

 

Piedalās: 1.grupas vecāku pārstāve Liene Baltiņa, 2.grupas vecāku pārstāve Aija Krevica,  

3.grupas vecāku pārstāve Iveta Auzāne, 4.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 

5.grupas vecāku pārstāve Irita Škapare, 6.grupas vecāku pārstāve Liene Puisāne, 

iestādes darbinieku pārstāvji vadītāja Dace Nagle, skolotāja Alla Miņina,  skolotāja 

Anita Bondare, Inita Artistova;  

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Alla Miņina 

Darba kārtība: 

1. Informācija par iepriekšējās - 28.03.2019.- sēdes lēmumu izpildi. 

2. Ekoskolas pavasara sezonas darbu izvērtēšana. 

3. Vecāku anketu apkopošana un izvērtēšana. 

4. Nākamā mācību gada ideju apspriešana. 

 

1. 

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova informēja par iepriekšējās ekopadomes sēdes lēmumu 

izpildi.  Tika nolemts turpināt Rīcības dienās aizsākto akciju “Plastmasas nieki ir lieki!” un 

rosināt mūsu pirmsskolas ģimenes iepirkties, atsakoties no  nevajadzīgiem  plastmasas 

iepakojumiem,  un dalīties sociālajos tīklos ar savu pirkumu fotogrāfijām. Diemžēl atsaucība 

bija neliela.  

Savukārt, labi izdevās paplašināt lakstaugu stādījumus mūsu iestādes teritorijā, akcentējot 

augu daudzveidību, kā arī putnu un taureņu piesaisti. 

14.maijā notika Ekoskolu draudzības pasākumu kopā ar Alūksnes PII “Sprīdītis” ekopadomes 

pārstāvjiem un Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem. Diemžēl pasākumā 

nepiedalījās Balvu PII “Pīlādzītis”. 

23.maijā, Starptautiskajā Āra nodarbību dienā,  notika Svētki Ūdens vīriņam. Pasākums izdevās 

lieliski- bērni no sirds rotaļājās ar ūdeni- pētīja, eksperimentēja, muzicēja, zīmēja, krāsoja, 

veidoja dubļu kūkas, peldināja laiviņas, draiskojās un šļakstinājās. Arī pusdienas svaigā gaisā 

visiem garšoja labi. Šie svētki vienlaikus bija gada tēmas ŪDENS noslēguma pasākums.  

Atbilstoši sēdes lēmumam, maija nogalē notika  ģimeņu aptauju par mācību gada rezultātiem. 

Kopumā iepriekšējā sēdē pieņemtie lēmumi ir izpildīti. 

 

 



2. 

Sēdes turpinājumā tika pārrunāti un izvērtēti mācību gada laikā paveiktie darbi.  

Annija Ceriņa pastāstīja, ka 3-4-gadnieku grupas bērni un vecāki ļoti aktīvi iesaistījās visās 

aktivitātēs: gan šķiroja atkritumus, gan ar saviem piemēriem - aprakstiem un foto- sociālajos 

tīklos aicināja dzīvot dabai draudzīgi un iepirkties, pēc iespējas mazāk izmantojot plastmasas 

maisiņus. Grupā tika pētītas dažādu šķirņu pupiņu  un sīpolu augšana, sētas un audzētas puķes. 

Grupas laukumiņā vecāki izveidoja dārzu dārzeņiem un ogām, puķu kastes, puķu dobes un 

rotaļu virtuvīti. Daudz uzmanības tika pievērsts dabas un ūdens piesārņojumam, skatīta ūdens 

nozīme mūsu un planētas dzīvē. 

Ieva Baltiņa uzsvēra, ka pie labajiem darbiem pieskaitāma  auduma maisiņu izgatavošana  

katram bērnudārza audzēknim no lietotiem audumiem, savukārt, sociālo tīklu akcija 

"Plastmasas nieki ir lieki", kā arī infografiks par Ziemassvētku eglītēm, kurš tika publicēts 

laikrakstā “Gulbenes Novada Ziņas”, informēja apkārtējo sabiedrību par mūsu Ekoskolā 

notiekošajām aktivitātēm. 

Liene Puisāne izteicās par sociālo tīklu milzīgo lomu sabiedrības informēšanā un rosināja daudz 

aktīvāk ievietot informāciju iestādes mājaslapā un, īpaši, Facebook vietnē, jo to uzreiz pamana 

un dalās ar draugiem. 

Annija Ceriņa norādīja, ka  viņai personīgi un vairākiem vecākiem ne īpaši patika, ka pēdējā 

avīzītē “Zaļie Padomi”Nr.3 tika vairākas reizes aicināts uz veģetārismu, jo tā ir katra cilvēka 

brīva griba un pārliecība, brīva ēšanas izvēle, kas nav  īpaši jāafišē valsts izglītības iestādē. 

Anita Bondare informēja par vecāko audzēkņu, 6-7-gadnieku aktivitātēm- ekspedīciju uz 

Spārītes parka dīķi, kā arī mācību ekskursiju uz atkritumu poligonu “Kaudzītes”. 

Irita Škapare norādīja, ka bērniem un arī vecākiem šis brauciens bija ļoti noderīgs, jo uzskatāmi 

parādīja atkritumu šķirošanas nozīmi. 

Alla Miņina izvērtēja Ekopirmskolas sadraudzības pasākuma rezultātus, uzsverot, ka pasākums 

kopumā izdevās lieliski un ekopadomes pārstāvju diskusijas laikā ieguvām ļoti vērtīgu 

informāciju par mazās ekopadomes darbību Alūksnes PII “Sprīdītis” un idejas aktivitātēm tēmā 

“Enerģija”.   

Inita Artistova izteicās, ka esam gandarīti par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes lēmumu 

iesaistīties Ekoskolu programmā, jo turpmāk varēsim dalīties ar informāciju un organizēt 

dažādas kopīgas aktivitātes.    

3. 

Inita Artistova pastāstīja, ka ir apkopotas ikgadējās vecāku aptaujas anketas, kurās vecāki 

izvērtēja, kā veicies ar Ekoskolas gada tēmas “Ūdens” apgūšanu.  

Gandrīz 80% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka bērns mājās dalās ar dārziņā iegūtajām 

zināšanām par ūdeni.  

Savukārt, 85% ģimeņu izmanto kādu no avīzītē "Zaļie Padomi" Nr.3 minētajiem ieteikumiem 

ūdens taupīšanai.   83% vecāku vismaz dažreiz ikdienā ārpus mājas lieto vairākkārt uzpildāmo 

ūdens pudeli, tikai  15% ģimeņu ikdienā pērk dzeramo ūdeni veikalā.  



Vecāki kopumā ļoti augstu novērtējuši Ekoskolas dabu, lielākā daļa aptaujas dalībnieku 

norādījuši, ka  visas notikušās aktivitātes ir nozīmīgas gan bērnu zināšanām, gan Ekoskolas 

attīstībai. Vēl kā veiksmīgu aktivitāti vecāki atzīmējuši ūdens taupīšanu ikdienā, atkritumu 

šķirošanu, auduma maisiņu šūšanu un apgleznošanu, rotaļlietu izgatavošanu no otrreiz 

izmantojamiem atkritumiem, akciju “Plastmasas nieki ir lieki!”, Ēdam atbildīgi!, aktivitātes 

brīvā dabā, atbalstu dzīvnieku patversmei, kā arī “Zaļo Padomu” avīzītes izdošanu. Vecāku 

ierosinājumi Ekoskolas darbības pilnveidošanā nākamajā mācību gadā ir ieteikums bērniem 

pēc iespējas ilgāku laiku pavadīt svaigā gaisā, audzēt vairāk ēdamo augu iestādes teritorijā, kā 

arī rotaļu laukumu atjaunošana un labiekārtošana kopā ar vecākiem. Vairāki vecāki norāda, ka 

jāturpina iesāktais un jācenšas, lai bērniem būtu vēl interesantāk. 

Sēdes turpinājumā ekopadomes dalībnieki diskutēja par aptaujas rezultātiem un nākamā 

mācību gada Ekoskolas tēmas izvēli. 

 

4. 

Alla Miņina ierosināja izvēlēties tēmu TRANSPORTS, jo 2018.gada rudenī veiktajā vides 

izvērtējumā šajā tēmā ir viszemākie vērtējumi. 

Annija Ceriņa ierosināja nākamajam gadam censties atrast balansu starp 21.gadsimta dzīves 

straujo ritmu, visa attīstību un dabas saudzēšanu. Turpināt sociālās akcijas saistībā ar 

iepirkšanos, plastmasas maisiņu izmantošanas samazināšanu, tās strādā, tikai lēnām. Turpināt 

praktiskas nodarbības bērniem, kas saistītas ar dabas saudzēšanu. 

Veidot piemērus kosmētikas līdzekļu aizstāšanai ikdienā, piemēram,  organizēt radošo 

darbnīcu, kurā mācīties pagatavot dabīgos skrubjus, vannas bumbas - paši no dabīgā gatavo un 

nepērk liekus plastmasas iepakojumus utt.  

Ieva Baltiņa norādīja, ka nākamajā mācību gadā vajadzētu vairāk informēt sabiedrību sociālajos 

tīklos un presē. 

 

Lēmumi: 

1. Izvēlēties nākamā mācību gada tēmu TRANSPORTS. 

2. Nākamajā mācību gadā rosināt vecākus aktīvi iesaistīties Ekoskolas rīkotajos 

pasākumos. 

3. Aktīvāk informēt apkārtējo sabiedrību sociālajos tīklos un presē par mūsu Ekoskolas 

aktivitātēm. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Alla Miņina 


