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ekopadomes sēdes protokols Nr. 1. 

 

Gulbenē                                                                                                    2017.gada 19.oktobrī 

 

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Alla Miņina 

Sekretāre: Inga Lukjanova 

Piedalās: 1.grupas vecāku pārstāve Lauma Vītola, 2.grupas vecāku pārstāve Marina 

Afanasjeva, 4.grupas vecāku pārstāve Ilze Vanaga, 5.grupas vecāku pārstāve Irita 

Škapare, iestādes vadītāja Dace Nagle, vadītājas vietniece izglītības jomā Inita 

Artistova, ekoskolas koordinatore Alla Miņina, skolotāja Inga Lukjanova.  

Darba kārtība: 

1. Ekoskolas gada tēmas apspriešana. 

2. Vides novērtējuma apspriešana. 

3. Ekoskolu Globālo Rīcības dienu pasākumu plānošana. 

1. 

Ekopadomes sēdi iesāk Ekoskolas koordinatore Alla Miņina ar pateicību par ļoti 

veiksmīgu sadarbību iepriekšējā mācību gadā. Par radošajām idejām un ļoti aktīvu 

vecāku līdzdarbību. Iepriecinoša ziņa ir tā, ka mūsu iestāde atkal var lepoties ar Zaļā 

karoga balvu, kas nenoliedzami ir veiksmīgas sadarbības rezultāts starp pedagogiem 

un vecākiem. Mūsu Ekoskolas  gada atskaite ir viena no visaugstāk novērtētajām, par 

to paldies Initai. 

Inita Artistova informē klātesošos par to, ka mūsu Ekoskolas šī mācību gada tēma ir 

izvēlēta “Bioloģiskā daudzveidība”, kas veiksmīgi sasaucas ar dalību projektā “Lielās 

augu medības”. Saistībā ar pagājušā mācību gada tēmu “Mežs” turpināsim iepazīt 

mūsu tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, putnus un kukaiņus. Kopā ar skolotājām 

ir apspriestas vienotās nedēļu tēmas, ar kurām tiks strādāts mācību gada laikā. Viena 

no tēmām jau bija “Augi ap mums”.  Šīs nedēļas ietvaros vecākie bērni meklēja grupā 

augošo augu nosaukumus, pierakstīja tos. Vides novērtējuma veikšanai tika 

noskaidrots koku, krūmu un lakstaugu skaits, kurus atpazīst vecāko grupu audzēkņi. 

Ieplānots, ka mācību gada laikā bērni rotaļnodarbībās iepazīs vairākas ekosistēmas- 

purvu, pļavu, upi, ezeru, jūru, mežu, kā arī ziemeļu un dienvidu dabu. No vecākiem 

vēlētos uzzināt praktiskas rīcības, idejas, ko varētu iekļaut plānā saistībā ar šo tēmu.  



2. 

Tiek apspriests Vides novērtējums visās tēmās. 

Enerģija. Tiek taupīta enerģija, regulēts radiatoru siltums. Trūkst atgādinājumu par 

elektrības taupīšanu. 

Transports. Pēc vecāku aptaujas datiem un ikdienas vērojumiem redzams, ka  daudzi 

vecāki izmanto automašīnas nokļūšanai bērnudārzā, tiek darbināti dzinēji, 

automašīnai atrodoties stāvvietā.  Vadītāja D.Nagle informē, ka, sākot ar novembra 

mēnesi, būs iespēja mašīnas nolikt arī Dzeguzes ielā,  tas samazinās mašīnu daudzumu 

O.Kalpaka ielas stāvlaukumā pie Mākslas skolas. Jaunā gājēju celiņa  un apgaismojuma 

iekārtošana bērnudārza teritorijā ir pabeigta. No vecāku puses izskan aicinājums 

pavasara un vasaras sezonā vairāk organizēt pasākumus braukšanai ar velosipēdiem 

bērnudārza teritorijā. 

Atkritumi. Vecāku pārstāve Irita Škapare norāda, ka varam organizēt savstarpēju lietu 

maiņu.  Pirms trijiem gadiem šāda iespēja vecākiem tika piedāvāta, tā neradīja 

atsaucību. Vecāki iesaka izmēģināt vēlreiz, mainoties ne tikai ar apģērbu, bet arī ar 

bērnu spēlēm, rotaļlietām, grāmatām. 

Vide un veselība. Mīnusi bērnudārzā-  izmantotie tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļi nav 

videi un veselībai draudzīgi (sertificēti), Ziemassvētku dāvanās ir tikai saldumi.  

Ūdens. Labs vērtējums ir ūdens taupīšanai, ūdens no krāna ir lietojams bez papildus 

apstrādes. Nav uzstādīti ūdens taupīšanas rīki. Izskan priekšlikums vecāko grupu 

bērniem apmeklēt ūdens attīrīšanas iekārtas. 

Skolas vide un apkārtne, Mežs, Bioloģiskā daudzveidība. Audzēkņu aptaujas dati 

rāda, la bērni pietiekoši labi atpazīst teritorijā augošos kokus, prot pastāstīt, kādi putni 

un kukaiņi ir redzēti. Nedaudz grūtāk atpazīt krūmus un lakstaugus. Noskaidrojam, ka 

nav rakstiskas informācijas par apkārtnē sastopamiem augiem un dzīvniekiem. Vecāku 

pārstāve Ilze Vanaga piedāvā bērniem noorganizēt prezentācijas par putniem ar putnu 

balsīm un tikšanos ar ornitologu E.Kantānu.  Ierosinājums no vecāku puses ir organizēt  

fotoizstādi par dabas daudzveidības iepazīšanu un pētīšanu. 

Līdzdalība, komunikācija, mācību saturs.  Vērtējam pozitīvi, ka ir daudz informācijas 

par pasākumiem, aktualitātēm, vecāku pozitīvais atbalsts un ieinteresētība. Rūpīgi 

pārdomājam ekoskolas tēmas iekļaušanu rotaļnodarbību saturā un ikdienas 

aktivitātēs.       



3. 

2017. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 30. oktobra līdz 5. novembrim un būs 

veltītas svarīgākajām vides problēmām - Klimata pārmaiņām, Dabas vērtību izzušanai, 

Atkritumu daudzuma pieaugumam un Izšķērdīgam patēriņam (īpaši uzsverot pārtikas 

izšķērdēšanu). Ekopadomes pārstāvji iesaistās diskusijā par pasākumu plānošanu 

mūsu iestādē. Tiek izteikti priekšlikumi par veselīgu launagu, informācijas dienu gan 

bērniem, gan vecākiem, talkas dienu. Ideja visiem iemācīties mūsu iestādes Vides 

kodeksu-Zaļo solījumu. 

 

Lēmumi: 

1. Šā mācību gada Ekoskolas tēma - Bioloģiskā daudzveidība. 

2. Atjaunot  ”lietu maiņas” iespējas mūsu iestādē. 

3. Apkopot informāciju par iespējām un vecāku vēlmēm Ziemassvētku paciņās 

iekļaut arī veselīgus našķus.  

4. Organizēt e-fotoizstādi iestādes mājaslapā “Meklējam dabas brīnumus!” 

5. Ekoskolu Rīcības dienu laikā organizēt pasākumus: 

o Nodarbības par veselīgu uzturu 5-6-gadnieku grupās un vecākiem 

pirmdien, 30.10.( Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Gulbenes novadā") 

o Mācāmies šķirot. Aicinām katru atnest uz bērnudārzu vienu saini 

makulatūras otrdien, 31.10. 

o Rudens lapu savākšanas talka trešdien, 1.11. 

o Veģetārā diena. Zaļais launags zaļai planētai kopā ar vecākiem ceturtdien, 

2.11. 

o Mūsu zaļais solījums piektdien, 3.11. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Alla Miņina 

 

Sekretāre                                                                                         Inga Lukjanova 

 


