
 

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 4. 

 

Gulbenē                                                                                                       2018.gada 11.jūnijā  

 

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Alla Miņina  

Sekretāre: Inga Lukjanova  

Piedalās: 2.grupas vecāku pārstāve Marina Afanasjeva, 4.grupas vecāku pārstāve Ilze 

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

vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova, ekoskolas koordinatore Alla Miņina, 

skolotāja Inga Lukjanova, skolotāja Velga Žalima. 

 

Darba kārtība:  

1. Ekoskolas mācību gada darbu apkopojums un atskaites apspriešana. 

 2.Projekta “Uzkop dzīvībai saudzīgi” rezumējums. 

1. 

Ekoskolas koordinatore Alla Miņina informē ekopadomes dalībniekus par šajā mācību 

pusgadā paveikto. Ar vecāku palīdzību un atbalstu grupu laukumiņi ir kļuvuši košāki un 

krāšņāki. 1.grupas laukumā ir izveidota ziedoša puķu sēta, atjaunots puķu vigvams. 2.grupas 

laukumiņa žogu rotā krāsaini spainīši ar ziediem. Arī pārējo grupu laukumus rotā ziedošas 

puķes, aug tomātu stādi, samtenes, pupas. Bērni labprāt palīdz apkopt ziedus, laista. Atgādina 

un jautā skolotājām,  kad liesim puķes. Jautā un gaida, kas izaugs. Šie pasākumi sasaistās ar 

darbu projektā “Lielās augu medības” un mūsu šī gada ekoskolas tēmu “Bioloģiskā 

daudzveidība”. Iestādes dārzā ir atjaunoti un apkopti stādījumi. Vecāku pārstāve Irita Škapare 

ierosina dārzā izvietot uzrakstus ar to, kas kurā vietā aug, auga aprakstu. Nebūtu slikti, ja pie 

ieejas dārzā varētu izvietot “Dārza noteikumus”, kuros būtu aprakstīts tas,  ko darām vai arī 

nevaram darīt dārzā. 

Skolotājas Inga Lukjanova un Alla Miņina  ir izveidojušas informāciju par kokiem, kuri aug 

mūsu iestādes teritorijā. Šī informācija novietota tā, lai katrs interesents pirms pastaigas 

PRIEDĒS  varētu ar to iepazīties. Tāpat mūsu iestādes teritorijā turpmāk atradīsies divas 

stirniņu figūras. Ar skolotājas Lāsmas iniciatīvu un atbalstu tiek realizēta ideja par dzērveņu 

dobes ierīkošanu. 

Vecāku pārstāve Marina Afanasjeva ir sarūgtināta par vecāku ne pietiekamo atsaucību 

Vecāku skoliņas “Zinību pamats ģimenē” rīkotajās trīs nodarbībās. Daļēji to var attaisnot ar 

mūsdienu vecāku laika trūkumu, jo informācija par šīm nodarbībām bija pieejama gan vecāku 

stūrītī grupiņās, gan iestādes mājaslapā, gan mūsu ekoskolas lapā facebook, tomēr ieradās 

tikai neliels skaits vecāku. 

 

2. 



Par mūsu dalību projektā “Uzkop dzīvībai saudzīgi” informē vadītājas vietniece izglītības jomā 

Inita Artistova. I.Artistova pastāstīja, ka projekta “Uzkop dzīvībai saudzīgi” aktivitātes ir 

pabeigtas, tomēr telpu uzkopšana ar videi un veselībai saudzīgiem tīrīšanas līdzekļiem mūsu 

pirmsskolas izglītības iestādē notiks arī turpmāk. Projekta vadītājiem ir iesniegta prezentācija 

par mūsu veikumu, anketējot darbiniekus un audzēkņu ģimenes par uzkopšanas 

paradumiem, kā arī pētījums par līdzšinējo tīrīšanas līdzekļu izmantošanu.  

Mūsu darbi projektā ir 3 izglītojošas lekcijas par ekoloģisku, videi un veselībai saudzīgu 

uzkopšanu ar praktiskajām nodarbībām iestādes darbiniekiem, telpu uzkopšanas plāna 

izstrādāšana, uzkopšana 2 mēnešu laikā, izmantojot videi un veselībai draudzīgus tīrīšanas 

līdzekļus, telpu uzkopšanas dienasgrāmatas aizpildīšana visās grupās, audzēkņu iesaistīšana 

grupu telpu uzkopšanā, kā arī izlietoto plastmasas iepakojumu otrreizēja izmantošana ikdienā 

un bērnu radošajos darbos. Iestādes mājaslapā izveidota projekta sadaļa vecāku un 

apkārtējās sabiedrības informēšanai. Projekta ietvaros tika veikti vairāki pētījumi:  

1. 2017.gadā izmantotie uzkopšanas līdzekļi un to izmaksas. 

Izpētot preču pavadzīmes, noskaidrojām, ka gada laikā esam iegādājušies 24 nosaukumu 

dažādus tīrīšanas līdzekļus par kopējo summu ~ 875 EUR un izlietojuši ~320 plastmasas 

iepakojumus. Salīdzinājām vidējo patēriņu 2017.gada 2 mēnešos  ar laiku, kad lietojām  

Greenwalk produkciju. Secinājums- panākts būtisks samazinājums. 

2. Audzēkņu un darbinieku ģimenēs lietotie uzkopšanas līdzekļi. 

Veicām vecāku un darbinieku anketēšanu, lai noskaidrotu ģimeņu uzkopšanas 

paradumus un faktorus, kas ietekmē tīrīšanas līdzekļu iegādi. Lūdzām ieteikumus, kā 

uzkopt videi un veselībai draudzīgāk. Pētījām biežāk lietoto līdzekļu ķīmisko sastāvu. 

3. Vidējais apmeklējums februārī-martā-aprīlī pēdējo 3 gadu laikā: 

Secinājām- laikā, kad lietojam videi draudzīgos līdzekļus, būtisku pozitīvu izmaiņu 

bērnudārza apmeklējumā vēl nav. 

Informatīvais materiāls “Zaļie padomi” nonācis visās audzēkņu un darbinieku ģimenēs un tiek 

dāvināts arī iestādes viesiem.  

I.Artistova pastāstīja, ka projektā iesaistījās vairāk nekā 40 pirmsskolas izglītības iestādes un 

projekta noslēguma pasākuma laiks tiek precizēts. 

Sēdes turpinājumā ekopadomes locekļi apskatīja un apsprieda projekta noslēguma 

prezentāciju, kā arī nedaudz ieskicēja nākamajā gadā veicamos darbus. 

Lēmumi: 

1. Vasaras periodā turpināt aktīvu darbu projektā “Lielās augu medības”. 

2. Iestādes telpu uzkopšanai izmantot videi draudzīgus tīrīšanas līdzekļus. 

3. Nākamajā mācību gadā rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties Ekoskolas un iestādes 

padomes rīkotajos izglītojošajos pasākumos. 

4. Ierosināt nākamā mācību gada tēmu- Ūdens. 

                                  

 

Sēdes vadītāja                                                 Alla Miņina 

 

 Sekretāre                                                         Inga Lukjanova 

 


