
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 1. 

 

Gulbenē                                                                                                2021.gada 7.oktobrī 

 

Piedalās:   2.grupas vecāku pārstāve Kristīne Blūma,  3.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 

4.grupas vecāku pārstāve Liena Bokaldere, 5.grupas vecāku pārstāve Liene Baltiņa, 

6.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa, iestādes vadītāja Dace Nagle, vadītājas 

vietniece izglītības jomā Inita Artistova, skolotāja Alla Miņina, skolotāja Anita 

Bondare, skolotāja Laima Līduma;  

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Alla Miņina 

 

Darba kārtība:  

1. Informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi; 

2. Ekoskolas Rīcības dienu 2021 plānošana; 

3. Ģimeņu anketēšanas plānošana. 

 

Sēdes sākumā notika ekopadomes iepazīšanās un saliedēšanās, katram dalībniekam īsi 

pastāstot, kādas videi draudzīgas rīcības viņš īsteno savā ikdienā. Ekopadomes koordinatore 

Inita Artistova dāvināja katram dalībniekam pildspalvu ar pirmsskolas logo un novēlēja kļūt 

par stipru un saliedētu komandu, lai kopīgi plānotu, organizētu un izvērtētu dažādas 

interesantas aktivitātes. 

1. 

Ekopadomes koordinatore informēja par 25.05.2021. sēdes lēmumu izpildi. Mācību gada 

noslēgumā tika veikta Ģimeņu anketēšana par Ekoskolas darba rezultātiem 

2020./2021.mācību gadā.  Anketas rezultātu apkopojums publicēts iestādes mājaslapā un 

izmatots jaunā gada rīcības plāna projekta veidošanā. Aptaujas rezultāti parādīja, ka par 15% 

palielinājies to vecāku skaits, kuri uzskata, ka enerģijas taupīšanai ir svarīga nozīme, tomēr tai 

nav būtiskākā ietekme uz vidi, savukārt, vairs nav aptaujas dalībnieku, kuri domā, enerģijas 

taupīšana nevar būtiski samazināt mūsu ietekmi uz vidi. Par 7% palielinājies to vecāku skaits, 

kuri uzskata, ka ģimenē vairumā gadījumu taupa elektrību. Kopumā 75% aptaujas dalībnieku 

regulāri pievērš uzmanību elektrības taupīšanai. Vērtējot Ekoskolas aktivitātes, visaugstāk 

aptaujas dalībnieki novērtējuši dzīvnieku pārtikas ziedojumu vākšanu, Āra nodarbību dienas 

un ikdienas mācīšanos par dabu un vidi. Vismazākais atbalsts - zibakcijai Pasaules ūdens dienā, 

atgādņu veidošanai par resursu taupīšanu un Rīcības dienu aktivitātēm. 

Atbilstoši sēdes lēmumiem, ekopadomes dalībnieces Annija Ceriņa un Anita Bondare jūnijā 

izveidoja video par mūsu Ekoskolas aktivitātēm tēmā  “Enerģija”, kurš tika publiskots 

soc.tīklos. Pie ieejas ēkā novietota jauna planšete vecāku informēšanai par pirmsskolas 

aktualitātēm. 30.septembrī pirmsskolas vecāku sapulcē Inita Artistova pastāstīja vecākiem par 

anketu izmantošanas mērķiem un lūdza visus vecākus turpmāk atsaucīgi un atbildīgi aizpildīt 

nosūtītās anketas. 



Tā kā pavasara aptaujā netika saņemti nekādi konkrēti ieteikumi, pagaidām nav apkopota un 

publiskota informāciju  “Vecāki ierosināja - ekopadome izdarīja”.  

Veidojot jaunā rīcības plāna projektu, tajā iekļautas aktivitātes starptautiskajās vides dienās 

sadarbībā ar brīvprātīgajiem jauniešiem, kā arī citi ekopadomes dalībnieku ierosinājumi par 

ēdienkartes uzlabojumiem, videi draudzīgu pārvietošanos u.c. 

 

2. 

Ekoskolas koordinatore pastāstīja, ka pirmā starptautiskā Ekoskolu Rīcības dienu kampaņa 

notika 2012. gadā un kopš tā laika Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā kampaņā ar 

mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz 

rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas 

izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt 

risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības.  Šogad Rīcības dienas 

notiks no 1. - 7. novembrim.  Kopīgs sauklis šogad - "Īstais brīdis sākt…" Šogad Rīcības dienas 

veltītas Apvienoto Nāciju Organizāciju Ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Līdz ANO mērķu 

sasniegšanai atlikuši tikai 9 gadi un klimata pārmaiņu ierobežošanai vēl mazāk, tāpēc ir īstais 

brīdis sākt rīkoties, lai līdz 2030. pasaulē mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu 

saudzēta mūsu planēta. 

Aicinājumu "Īstais brīdis sākt…" jāpapildina ar konkrētu rīcību. Tā būtu apņemšanās, kas palīdz 

aktualizēt un risināt kādu iestādei un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kas 

saistīts ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem. 

Sēdes dalībnieki apspriedās, kādam jautājumam veltīt Rīcības dienu aktivitātes. 

Sēdes turpinājumā notika diskusija par iespējamām aktivitātēm un Rīcības dienu plānošana. 

Ekopadomes dalībnieki sprieda, kuras  iestādes uzaicināt piedalīties Rīcības dienās, un 

vienojās, par kādām Rīcības dienu aktivitātēm katrs uzņemsies atbildību.  

 

3. 

Sēdes noslēguma daļā ekopadomes dalībnieki apsprieda Vides ietekmju novērtējuma 

veidošanu, kurā paredzēts iekļaut arī vecāku anketēšanu.  Tika izteikti ierosinājumi iekļaut 

jautājumus par četrām Ekoskolu tēmām - enerģiju, kas bija pagājušā gada tēma, klimata 

pārmaiņas, transports un pārtika. Tika ierosināts papildināt vides novērtējuma jautājumus ar 

mūsu darba novērtējumu un idejām un ierosinājumiem turpmākajiem darbiem. Tika ierosināts 

uzdot jautājumu par vecāku attieksmi pret Kopienas ledusskapja izveidošanu. 

Tika izveidota aptaujas anketa: 

Ģimeņu aptauja par Ekoskolas darba aktualitātēm 

Kuru no minētajām jūs uzskatāt par pašu nopietnāko problēmu, kas apdraud mūsdienu 

pasauli?  

Klimata pārmaiņas 
Starptautiskais terorisms 
Nabadzība, bads un dzeramā ūdens trūkums 
Slimību izplatīšanās un epidēmijas 
Ekonomiskā situācija 



Kodolieroču attīstīšana 
Militārie konflikti 
Pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums 
Citas: 

Vērtējot no 1 līdz 10, cik nopietna problēma, jūsuprāt, ir klimata pārmaiņas?  

Vai jūs personīgi esat veicis kādu rīcību, lai mazinātu klimata pārmaiņas pēdējo sešu 

mēnešu laikā?  

jā 
nē 
nezinu 

Vai ikdienā pievēršat uzmanību elektrības taupīšanai?  

nekad 
reti 
dažreiz 
vairumā gadījumu 
vienmēr 

Cik būtiska jums liekas enerģijas taupīšana, lai samazinātu ietekmi uz vidi?   

ļoti būtiska 
tā ir svarīga, tomēr nav būtiskākā ietekme uz vidi  
enerģijas taupīšana nevar būtiski samazināt mūsu ietekmi uz vidi  

Kā jūs mājās mācāt bērniem taupīt enerģiju? 

Vai zināt, kā veikalā atpazīt bioloģiski sertificētus produktus?   

jā 
nē 
neesmu drošs 

Vai ikdienā lietojat produktus, kuru sastāvā ir palmu eļļa?  

nē 
ļoti maz 
jā, gana daudz 
nezinu, kuros produktos ir palmu eļļa 

Vai piekrītat, ka videi draudzīga ēšana ikdienā nav dārgāka?   

jā, varbūt pat lētāka 
nē, ir dārgāka 
neesmu drošs 

Kuri no šiem jums liekas 3 svarīgākie principi, kas jāievēro, lai ēstu videi draudzīgi?   

jāpērk tikai Latvijā ražoti produkti 
jāpērk bioloģiski sertificēti produkti 
jāaudzē pārtika pašam 
jāsamazina gatavo produktu pirkšana no veikala un vairāk jāgatavo mājās  
jāsamazina gaļas patēriņš (ja tā nav bioloģiski sertificēta)  
jāpērk augļi un dārzeņi, kuriem šobrīd ir ražas sezona 
jāsamazina izmestās pārtikas daudzums 

Vai jūs ģimenē mācāt bērniem par pārtiku? 

 



Vai jūs atbalstītu Kopienas ledusskapi Gulbenē jeb iespēju nevajadzīgo pārtiku atdot 

kādam, kam tā noderēs  

jā 
nē 
cits 

Jūsu idejas, ieteikumi un iespējas iesaistīties mūsu Ekoskolas darba pilnveidošanā  

 

 

Lēmumi: 

1. Organizēt Ekoskolu Rīcības dienu 2021 aktivitātes 1.-7.novembrī, izmantojot 

aicinājumu “Īstais brīdis sākt samazināt atkritumus!”: 

1.1. Izveidot afišas par Rīcības dienu aktivitātēm un izplatīt informāciju E-klasē un 

sociālajos tīklos un rosināt visu pirmsskolas saimi aktīvi piedalīties; 

1.2. Rīcības dienu laikā sadarbībā ar pašvaldību izvietot pirmsskolas teritorijā un pilsētā 

informatīvu planšeti “Cik laika nepieciešams, lai pilnībā sadalītos…”; 

1.3. Sadarbībā ar SIA “Pilsētvides serviss” organizēt interaktīvu nodarbību “Mācies 

šķirot!” pirmsskolas bērniem un darbiniekiem; 

1.4. Visās grupās organizēt auduma iepirkumu maisiņu šūšanas un apgleznošanas 

darbnīcu; 

1.5. Aktualizēt iespēju par lietu maiņu tiešsaistē iestādes vecākiem un darbiniekiem; 

1.6. Izveidot video izaicinājumu sabiedrībai, kurā informēt par pirmsskolā īstenotajām 

aktivitātēm atkritumu samazināšanā. 

2. Līdz 18.oktobrim izsūtīt vecākiem Ģimeņu aptaujas anketu un līdz 25.oktobrim 

apkopot rezultātus; 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgi visi ekopadomes dalībnieki. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Alla Miņina 

 


