
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 1. 

 

Gulbenē                                                                                                    2018.gada 10.oktobrī 

 

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, iestādes vadītāja 

Dace Nagle, vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova, skolotāja Alla 

Miņina, skolotāja Anita Bondare;  

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Anita Bondare 

Darba kārtība: Ekoskolu Rīcības dienu 2018 pasākumu plānošana. 

 

Sēdes sākumā iestādes vadītāja D.Nagle informēja par jauno ekopadomes sastāvu. 

Vecāku pārstāvji ir ievēlēti grupu vecāku sapulcēs, skolotāji- pedagoģiskās padomes 

sēdē. Par Ekoskolas koordinatori ievēlēta Inita Artistova. Skolotāja Alla Miņina- 

Ekoskolas koordinatore kopš 2012.gada- turpinās darboties ekopadomē un 

nodrošinās aktīvu un operatīvu informācijas apmaiņu starp ekopadomes dalībniekiem. 

Inita Artisova pastāstīja par svarīgākajiem iepriekšējā mācību gada darbiem un 

aktivitātēm Ekoskolu programmā, kas saņēmušas atzinīgu novērtējumu un ceturto 

gadu pēc kārtas arī apbalvojumu-starptautisko Zaļo karogu. Alla Miņina rosināja 

izvērtēt, kā mainījušies mūsu pirmsskolas pedagogu un audzēkņu vecāku paradumi un 

uzskati vides jautājumos, salīdzinot ar laiku pirms 8 gadiem, kad iesaistījāmies 

Ekoskolu programmā. Esam kļuvuši daudz izglītotāki un atbildīgāki.  

Inita Artistova aicināja ekopadomes pārstāvjus rosināt vecākus aktīvi iesaistīties 

ikgadējā Vides novērtējuma veikšanā, tiešsaistē aizpildot anketu ar jautājumiem par 

pagājušā gada tēmas “Dabas daudzveidība”  rezultātiem un situāciju saistībā ar jauno 

tēmu “Ūdens”.  

Sēdes turpinājumā notika Ekoskolu Rīcības dienu aktivitāšu plānošana. Inita Artistova 

informēja klātesošos par to, ka Ekoskolu Rīcības dienas ir lielākā vides kampaņa 

Ekoskolu tīklā. Šogad tās notiks no 29. oktobra līdz 4. novembrim. Kopīgā tēma ir  “Nē 

vienreiz lietojamai plastmasai!” Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu 

galvenajiem uzdevumiem- sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu.  Mums jārosina 

ģimenes atteikties no ikdienā lietotā milzīgā daudzuma vienreiz lietojamās plastmasas. 



Ekopadomes pārstāvji iesaistās diskusijā par pasākumu plānošanu mūsu iestādē.  Iveta 

Auzāne un Aija Krevica ierosināja atkārtot 2013.gadā notikušo aktivitāti- auduma 

iepirkuma maisiņu šūšanu un apgleznošanu. Annija Ceriņa bija apkopojusi 4.grupas 

vecāku idejas un ierosināja izgatavot bērniem rotaļlietas no otrreiz izmantojamiem 

plastmasas iepakojumiem un veidot izstādi.  Otrs 4.grupas vecāku ierosinājums- 

rosināt ģimenes iepērkoties atteikties no plastmasas iepakojumiem, savus pirkumus 

fotografēt un dalīties sociālajos tīklos, izmantojot atsauces tagus 

#Gulbenes1piiprottaupīt  un #plastmasasniekiirlieki. 

Irita Škapare ierosināja izveidot informatīvu bukletu par plastmasas kaitīgo ietekmi uz 

vidi. 

Alla Miņina aicināja Rīcības dienu laikā uzsākt makulatūras vākšanas akciju. 

Inita Artistova pastāstīja par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros 29.oktobrī plānotajām aktivitātēm, kā arī Āra 

nodarbību dienu 1.novembrī.  

 

Lēmumi: 

1. Organizēt Ekoskolu Rīcības dienu 2018 aktivitātes un rosināt pirmsskolas saimi 

aktīvi piedalīties: 

 Auduma iepirkumu maisiņu šūšanā un apgleznošanā, 

 Makulatūras vākšanā, 

 Iepirkšanās akcijā, atsakoties no liekiem plastmasas iepakojumiem, 

nofotografējot savus pirkumus un daloties sociālajos tīklos, norādot, 

kuros veikalos tas izdevās, un izmantojot tagus: #Gulbenes1piiekoskola 

#Gulbenes1piiprottaupīt #plastmasasniekiirlieki , 

 Rotaļlietu izgatavošanā no izmantotiem plastmasas iepakojumiem. 

2. Rīcības dienu 2018 noslēgumā izveidot informatīvu materiālu “Zaļie padomi” 

par plastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                         Anita Bondare 

 


