
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 2. 

 

Gulbenē                                                                                                2020.gada 19.oktobrī 

 

Piedalās:   2.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa,  3.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 

4.grupas vecāku pārstāvji Daira Nogobode un Dāvis Upāns, 5.grupas vecāku 

pārstāvis Alvis Putnis, 6.grupas vecāku pārstāve Liene Baltiņa, iestādes vadītāja 

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

skolotāja Anita Bondare;  

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Alla Miņina 

Darba kārtība:  

1. Ekoskolas Rīcības dienu 2020 plānošana. 

2. Ģimeņu anketēšanas rezultātu apspriešana. 

 

1. 

Sēdes sākumā  Inita Artistova informēja klātesošos par to, ka Rīcības dienas ir laba iespēja 

uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu 

par aktuāliem vides aizsardzības jautājumiem un globāliem izaicinājumiem, kas nekur nav 

pazuduši arī pandēmijas laikā. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas jau astoto gadu notiek 

vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā. Šogad kampaņas sauklis ir “Labie darbi planētai!”, 

kas aicina stāstīt sabiedrībai par darbiem, ko Ekoskolas jau paveikušas vai vēl apņemas paveikt, 

lai risinātu svarīgākās un steidzamākās vides problēmas. Mērķis ir  apkopot skolu paveikto, jau 

sasniegtos rezultātus, kā arī jaunās apņemšanās un ar to dalīties plašāk, parādot un izaicinot 

pārējos sabiedrības pārstāvjus uzsākt labos darbus planētai. Līdz ar to katra skola atbilstoši 

savai pieredzei, paveiktajam un jaunām idejām, var izvēlēties atbilstošo tematisko virzienus, 

ko aktualizēt skolā un plašākā sabiedrībā. Tematiskie virzieni Rīcības dienām ir klimata 

pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un aprites ekonomika. I.Artistova īsi 

pastāstīja par katrā virzienā ietverto problemātiku.  

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

Alvis Putnis ierosināja dalīties presē un soc.tīklos ar mūsu labajiem darbiem, īpaši akcentējot 

tikko pabeigto labdarības akciju “Katram draugam sava māja!”, kā arī organizēt rotaļlietu 

maiņas akciju pirmsskolā. 

Anita Bondare ierosināja organizēt sēklu maiņas akciju. 

Annija Ceriņa rosināja vākt makulatūru un izlietotās baterijas, kā arī iesaistīt bērnus dažādu 

lietu labošanā. 

Liene Baltiņa ierosināja mācīt bērniem izgatavot jaunas funkcionālas lietas, piemēram, papīru, 

puķu podus, rotaļu traukus.  

Ekopadomes dalībnieki debatēja par iespējām nodot pārstrādei tekstilizstrādājumus. 



Inita Artistova iepazīstināja ar ideju par pirmsskolas bērniem kā labo darbu aģentiem, kuri 

veido kartītes ar labajiem darbiem un izvieto tās dažādās vietās pilsētā. Tālāk akcija turpinās  

sociālajos tīklos: pieaugušie, kuri pamanījuši šos izaicinājumus, tos nofotografē un dalās ar 

savu apņemšanos. 

Sēdes turpinājumā ekopadomes dalībnieki sprieda, kuras izglītības iestādes izaicināt 

piedalīties Rīcības dienās, un vienojās, par kādām Rīcības dienu aktivitātēm katrs uzņemsies 

atbildību.  

 

2. 

Inita Artistova informēja ekopadomes dalībniekus par ģimeņu aptaujas rezultātiem. Kopā tika 

saņemtas 47 anketas, kas ir daudz mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo reizi.  Pirmajā daļā bija 

jautājumi par šī gada tēmu - enerģiju. Atbildot uz jautājumu, cik būtiska jums liekas enerģijas 

taupīšana, lai samazinātu ietekmi uz vidi, 92% aptaujas dalībnieku atbildēja, ka tā ir būtiska. 

Vecāki nosauca vairākus veidus, kā savā mājsaimniecībā taupa enerģiju:  

*Atvienojam elektroierīces no elektrības, beidzot tās lietot.     

  *Taupa silto ūdeni. 

*Ūdens boilerī iestatīta mērena temperatūra.                          

 *Tīrot zobus, lieki netecinām ūdeni.    

*Izvēloties energoefektīvas A+++ elektroierīces.         

 *Nelietojam to, bez kā var iztikt. 

*Tējkannā vāram ūdenī tieši tik cik nepieciešams.      

 *Siltinām dzīvokli. 

*Mazgājam pilnu, nevis pustukšu veļasmašīnu.            

*Lietojam tikai ekonomiskas LED spuldzītes, izslēdzam gaismu, kad telpā neviena nav. 

*TV ir uzstādīts ECO enerģijas patēriņš.        

*Veļu mazgājam zemākā ūdens temperatūrā. 

*Vēdinām, atverot logu vaļā, nevis vēdināšanas režīmā.    

*Pārdomājam kurināšanas iespējas un regulāri pārskatām siltuma noplūdes vietas un veicam 
nepieciešamos darbus to novēršanai. 

Apkopojot vecāku atbildes uz jautājumiem par iepriekšējā gada tēmu transports, var secināt, 

ka situācija nav īpaši mainījusies.  Katru dienu auto izmanto 64% vecāku.  Ikdienā kājām vai 

kādā citā videi draudzīgā veidā pirmsskolā ierodas tikai 45% bērnu.   

Vecāki nosauc, kādās videi draudzīgās aktivitātēs iesaistās, lai kompensētu savu “klimata 

pēdu”: 

*Lietojam vairākkārtēji lietojamās pudeles un maisiņus.          

 *Bez vajadzības nepērkam jaunas lietas. 

*Šķirojam atkritumus.                                                              

 *Sev nevajadzīgās mantas atdodam citiem lietošanai.   

*Pārvietojamies kājām.                                                           

 *Vācam citu cilvēku nomestos atkritumus ap māju, mežā u.c. vietās. 



*Piedalāmies Lielajā talkā.                                                      

 *Taupām resursus. 

*Stādām kokus.                                                                       

 *Iegādājamies lietotas preces un apģērbu.       

*Nododam makulatūru un baterijas tam paredzētajās vietās. 

*Audzējam bioloģisko pārtiku. 

*Veikalā neizvēlos produktus videi kaitīgos iepakojumos. 

*Neizmetam apģērbu, bet to pāršujam. 

Anketas noslēgumā vecāki atbildēja uz jautājumu, kā kopumā vērtē mūsu Ekoskolas darbu. 

Atbildes sadalījās šādi: 

1- 0%  

 

2- 2% 

 

3- 4% 

 

4- 17% 

 

5- 77% 

 

 

Vecāki anketā ierosina turpmāk sniegt vairāk informācijas , padarīt to vieglāk pieejamu, stāstīt 

arī par veselīgu ēšanu, lai labāk izvēlas auglīšus un dārzenīšus, dot iespēju arī savākt tekstilu-

drēbes,  ne tikai makulatūru, mācīt arī mājās šķirot atkritums, neizniekot ēdienu,  apdomīgi 

lietot resursus, grupās atjaunot mantas, uzsvaru liekot uz eko mantām, pēc iespējas vairāk 

bērnus iepazīstināt ar klimata pārmaiņām un iemeslus, kāpēc tā notiek, lai bērni sāk izglītot 

vecākus, jo jaunajai paaudzei jābūt tai, kura var ierobežot pārmaiņas. 

Ekopadomes dalībnieki vienojās Rīcības dienu plānā iekļaut arī  vairākas vecāku ierosinātās  

aktivitātes. 

Lēmumi: 

1. Organizēt Ekoskolu Rīcības dienu 2020 aktivitātes 2.-8.novembrī, izveidot afišas par 

Rīcības dienu aktivitātēm un izplatīt informāciju E-klasē un sociālajos tīklos un rosināt 

visu pirmsskolas saimi aktīvi piedalīties : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Alla Miņina 


