
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 2. 

 

Gulbenē                                                                                                    2019.gada 21.oktobrī 

 

Piedalās: 1.grupas vecāku pārstāvis Dāvis Upāns, 2.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa,  

3.grupas vecāku pārstāve Iveta Auzāne, 4.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 

5.grupas vecāku pārstāvis Alvis Putnis, 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 2019 plānošana. 

 

Sēdes sākumā  Inita Artistova informēja klātesošos par to, ka Ekoskolu Rīcības dienas ir lielākā 

vides kampaņa Ekoskolu tīklā. Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu 

galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu.  Rīcības dienas notiek 

vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā  no  4. novembra līdz 10.novembrim. Šī gada Rīcības 

dienas veltītas Klimata krīzes tēmai. Joprojām iespējams novērst katastrofālas klimata 

pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki. Tas šobrīd ir atkarīgs tikai no mūsu izvēlēm. Ar Rīcības 

dienu pasākumiem varam paši vairāk iepazīt informāciju par klimata pārmaiņu cēloņiem un 

risinājumiem un stāstīt par tiem arī citiem, varam gan savā bērnudārzā, gan katrs savā ģimenē 

atsevišķi veicināt izvēles par labu nākotnei bez klimata krīzes.  

Ekopadomes pārstāvji iesaistījās diskusijā par pasākumu plānošanu mūsu iestādē. Annija 

Ceriņa ieteica rosināt ģimenes brīvdienās doties garās pastaigās un velobraucienos, 

fotografēties un fotogrāfijas kopā ar aicinājumu pārējām ģimenēm ievietot sociālajos tīklos. 

Alla Miņina ierosināja mudināt ģimenes arī ikdienā pārvietoties videi draudzīgāk un grupu 

ģērbtuvēs  izvietot infografikus par to, kā bērni ierodas bērnudārzā. Inita Artistova pastāstīja 

par vides fonda piedāvāto mācību materiālu bērniem, kā arī par iestādes pedagogu iecerēm 

Āra nodarbību dienā organizēt bērnu mācīšanos un orientēšanos pilsētā. Ekopadomes 

dalībnieki ierosināja šajā dienā arī pusdienot ārā un piedāvāt bērniem iesaistīties ēdiena 

gatavošanā. Anita Bondare ieteica izvietot informāciju grupu vecāku stūrīšos par Ekoskolas 

gada tēmu, kā arī izveidot jaunu avīzīti “Zaļie Padomi” par transporta ietekmi uz vidi un 



veselību.   Alla Miņina aktualizēja iepriekšējās sēdes lēmumu par vēstuli pašvaldībai par 

Dzeguzes ielas stāvlaukuma sakārtošanu. Iveta Auzāne ierosināja aktīvāk iesaistīt  ģimenes 

makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. 

 

Lēmumi: 

1. Organizēt Ekoskolu Rīcības dienu 2019 aktivitātes: 

 Ģimeņu foto akcija sociālajos tīklos 2.-3.novembrī “Dodies dabā bez auto”, lietojot 

mirkļbirku #Dedzinikalorijasnevisdegvielu; 

 Interaktīvas nodarbības 4.-6.novembrī 5-6-gadniekiem  “Terra ir slima”, izmantojot 

Kamishibai teātra materiālus; 

 Āra nodarbību dienā 7.novembrī orientēšanās pilsētā un ugunskura maizes 

cepšana; 

 Vecāku anketēšana par klimata pārmaiņām un transporta izmantošanas 

paradumiem; 

 Makulatūras vākšana. 

2. Izplatīt informāciju grupu vecāku stūrītī un sociālajos tīklos par Rīcības dienu 

aktivitātēm un rosināt visu pirmsskolas saimi aktīvi piedalīties; 

3. Rīcības dienu 2019 noslēgumā izveidot informatīvu materiālu “Zaļie padomi” par 

transporta ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                         Anita Bondare 

 

 


