
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 2. 

Gulbenē                                                                                                                  2018.gada 12.novembrī 

 

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, 6.grupas 

vecāku pārstāve Liene Puisāne, iestādes darbinieku pārstāvji skolotāja Alla Miņina,  

Inita Artistova;  

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Alla Miņina 

Darba kārtība: 

1. Ekoskolu Rīcības dienu aktivitāšu izvērtēšana; 

2. Vecāku anketas rezultātu apspriešana. 

3. Vides novērtējuma analīze. 

4. Turpmāko Ekoskolas darbu plānošana. 

1. 

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova informēja, ka Rīcības dienu laikā no 29.oktobra līdz 

2.novembrim katru dienu notika dažādas aktivitātes. Pirmdien, 29.oktobrī, rīta cēlienā 

audzēkņiem un pēcpusdienā vecākiem notika izglītojošas nodarbības par kustību aktivitātēm, 

kuras vadīja fizioterapeits Kārlis Mazurs.  Mūsu audzēkņi nodarbībās piedalījās aktīvi un ar prieku, 

savukārt, vecāku atsaucība bija niecīga- piedalījās tikai 8 māmiņas.  

Ekopadomes dalībnieki debatēja, kā panākt lielāku vecāku atsaucību izglītojošu pasākumu 

apmeklēšanā. 

Rīcības dienu galvenais darbs bija auduma iepirkumu maisiņu šūšana un apgleznošana. 

Ekopadomes vecāku pārstāvji pastāstīja, kā šis darbs katrā grupā veicās. 6-gadnieku grupas bērni 

iztika bez vecāku palīdzības, jo paši gan pina maisiņiem rokturus no auduma strēmelēm, gan paši 

maisiņus arī apgleznoja. Šajā grupā iepirkuma maisiņu izgatavošanai izmantojām norakstītās 

spilvendrānas, līdz ar to maisiņi iznāca ļoti krāsaini.  1.grupas vecāki bija atsaucīgi audumu 

ziedošanā. Aija Krevica izteica nožēlu, ka neīstenojās ideja par maisiņu dāvināšanu lielveikalu 

apmeklētājiem. 

Annija Ceriņa pastāstīja par Iepirkšanās akcijas rezultātiem. Rīcības dienu laikā aicinājām ģimenes  

iepērkoties atteikties no liekiem plastmasas iepakojumiem, nofotografēt savus pirkumus un 

dalīties sociālajos tīklos, norādot, kuros veikalos pirkumi veikti, kā arī izmantot tagus: 

#Gulbenes1piiekoskola #Gulbenes1piiprottaupīt #plastmasasniekiirlieki. Akcijas dalībnieku skaits 

bija neliels, tomēr iesaistītie vecāki iepazinās, apmainījās ar informāciju, rakstīja komentārus.  

Inita Artistova izteicās, ka izdevās Āra nodarbību diena 1.novembrī, kad bērni gan mācījās, gan 

rotaļājās, gan pusdienoja ārā.  

Rīcības dienu noslēgumā veidojām rotaļlietu izstādi “Plastmasas otra dzīve”. Rotaļlietas un citas 

derīgas lietas no izlietotām plastmasas pudelēm un citiem iepakojumiem bija izgatavojušas 

gandrīz  50 mūsu audzēkņu ģimenes. Īpaši atsaucīgi bija 1., 4. un 5.grupas vecāki. 



Rīcības dienu laikā centāmies uzskaitīt, cik aktīvas ir mūsu audzēkņu ģimenes, rosinot krāt 

punktus par katru aktivitāti. No max. 5 aktivitātēm 4 iesaistījās 3 ģimenes un 3 aktivitātēs-  

8 ģimenes. Šīs ģimenes saņems nelielas pārsteiguma balvas. 

Aija Bujāne izteicās, ka kopumā izdevās labas un interesantas Rīcības dienas. 

Liene Puisāne pastāstīja, ka bērnu ļoti ietekmēja pirmskolā vērotās multiplikācijas filmiņas.  

Inita Artistova pastāstīja, ka avīzīti “Zaļie Padomi” par plastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi un dzīvi 

bez vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem saņēma visas audzēkņu ģimenes. Šī avīzīte 

tiks dāvināta arī mūsu viesiem. 

2. 

Inita Artistova informēja par Vecāku aptaujas rezultātiem. Aptauja tika veikta elektroniski, tajā 

iesaistījās 37 vecāki. Pirmie jautājumi bija par iepriekšējā gada tēmas “Dabas daudzveidība” 

rezultātiem.  68% vecāku atbildēja, ka zina vismaz daļēji, ko nozīmē šis jēdziens. Vecāki minēja 

konkrētus piemērus, kā savās ģimenēs saudzē un vairo dabas daudzveidību. 

Otrajā anketas daļā jautājumi bija par šī gada tēmu “Ūdens”.  Atbildes parādīja, ka praktiski visas 

ģimenes taupa ūdeni un māca to darīt bērniem.  Uz jautājumu par dzeramā ūdens pirkšanu tika 

saņemtas šādas atbildes: nē- 35%, dažkārt- 35%, jā-30%. 

Ekopadomes dalībnieki debatēja, kā uzlabot šo situāciju un izvērtēja saņemtos priekšlikumus 

Ekoskolas darbības uzlabošanai. 

3. 

Ekopadomes dalībnieki analizēja mūsu pirmsskolas Vides ietekmju  novērtējumu visās tēmās- kas 

pēc novērtējuma datiem darbojas vislabāk, kuros jautājumos nepieciešami uzlabojumi un ko 

Ekopadome darīs, lai situāciju uzlabotu. Izteiktie priekšlikumi tika ietverti darba plānā.  

Inita Artistova informēja, ka izveidotais Vides novērtējums tiks ievietots Ekoskolu datubāzē, kā 

arī tiks publicēts iestādes mājaslapā. 

4. 

Sēdes noslēgumā ekopadomes dalībnieki plānoja turpmākos darbus Ziemassvētku laikam. 

Lēmumi: 

1. Rosināt mūsu pirmsskolas ģimenes turpināt iepirkties, atsakoties no  liekiem plastmasas 

iepakojumiem,  un dalīties sociālajos tīklos ar savu pirkumu fotogrāfijām, izmantojot 

tagus:  #Gulbenes1piiekoskola #Gulbenes1piiprottaupīt #plastmasasniekiirlieki  

2. Organizēt zibakciju “Krāna ūdens ir labs!” 

3. Izveidot avīzīti “Zaļie Padomi” Nr.3 par ūdeni. 

4. Ziemassvētku priekšvakarā izveidot infografiku ar aicinājumu atbildīgi izvēlēties savu 

ziemassvētku egli. 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Alla Miņina 


