
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 2. 

 
Gulbenē                                                                                                       2017.gada 23.novembrī 

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. Rīcības dienu novērtējums.  

2. Ziemassvētku paciņu piedāvājuma apspriešana. 

 

1. 
Ekopadomes sēdi iesāk Ekoskolas koordinatore Alla Miņina ar pateicību par ļoti veiksmīgu 

sadarbību. Par radošajām idejām un aktīvu vecāku līdzdarbību. Vecāku pārstāve Marina 

Afanasjeva saka paldies par skolotāju darbu, par to, ka, no rīta atstājot bērnu pirmsskolas 

iestādē, var mierīgi strādāt, zinot,  ka bērns ir drošībā un aprūpēts. 

Vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova informē par Rīcības dienās paveikto. Šajā 

mācību gadā Rīcības dienas notika visas nedēļas garumā, katrai dienai bija sava aktivitāte. 

Veselīgā uztura dienā 5-6-gadīgo bērnu grupās viesojās projekta “Veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" lektore, kura ar uzdevumiem un 

jautājumiem pārbaudīja un papildināja bērnu zināšanas. 

Viena no dienām bija veltīta makulatūrai, tās šķirošanai. Neskaidrības makulatūras un 

atkritumu šķirošanā ir vēl daļai vecāku un pirmsskolas darbinieku. 2.grupas vecāku 

pārstāve Marina Afanasjeva, kura ir Pilsētvides servisa Gulbenes filiāles vadītāja, informēja 

par to, ka pašlaik notiek noteikumu un kritēriju maiņa saistībā ar atkritumu šķirošanu, to 

sadalījumu. Aicināja šķirot atkritumus, vadoties pēc norādēm uz konteineriem. 

Rudens lapu talku laukumiņos iztraucēja šajā dienā sasnigušais sniegs. 

Centrālais Rīcības dienu pasākums bija Zaļais launags - bērnu un vecāku kopīgi sagatavotie 

veselīgie cienasti. Cienastu bija daudz un dažādi-labprāt cienājās gan bērni, gan arī vecāki. 

Vecākiem bija iespēja iepazīties ar pedagogu sagatavoto daudzveidīgu informāciju, 



pārbaudīt savas zināšanas par dažādām vides tēmām. Atbilžu skaits varēja būt lielāks, līdz 

ar to radās ideja šos plakātus izvietot grupās. 

Zaļā solījuma dienā 6-7-gadnieku grupa kopā ar skolotājām ilustrēja mūsu vides kodeksu, 

pārrunāja ikdienas taupīšanas pasākumus saistībā ar gaismu, ūdeni, attieksmi pret vides tīrību 

mūsu pirmsskolas teritorijā un ārpus tās. Secinājumi bija tādi, ka gaisma telpās lieki nedeg, arī 

ūdens netiek lieki tecināts un mūsu apkārtējā vide ir sakopta.  

Mīnuss ir tas, ka šogad Rīcības dienās neiesaistījām plašāku sabiedrību, tikai audzēkņu 

ģimenes, par to ir jāpadomā, ir jāatrod veids, kā to izdarīt tā, lai mūs saprastu, pareizi 

novērtētu bērnu ieguldīto darbu. 

 

2. 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, atkal aktuāls ir jautājums par Ziemassvētku paciņu saturu.  Jau 

pagājušajā mācību gadā virzījāmies uz to, lai paciņu saturs būtu veselīgāks, uz to mudināja 

iepriekšējā mācību gadā veiktais pētījums par palmu eļļas kaitīgumu un dažādo vielu sastāvs 

konfektēs. Iepriekšējā gadā paciņās izmantojām Latvijas ražotāju saldumus, tādēļ  5.grupas 

vecāku pārstāve Irita Škapare ierosina paciņās ievietot vietējo ražotāju veselīgos našķus, 

daļu no kuriem bērni ir nogaršojuši pasākumos kā cienastu un  kuri ir guvuši bērnu 

atzinību. Ierosina paciņās ievietot arī mandarīnus vai ābolus. Lai šo ideju īstenotu, jāapzina 

un jāuzrunā vietējie mājražotāji. 

Lēmumi: 

1.  Turpināt Rīcības dienās iesākto: 

 - aktīvi piedalīties makulatūras un bateriju vākšanas konkursos,  

 - izmantot veselīgus našķus arī ikdienā,  

 - veicināt bērnu pašapkalpošanās prasmes. 

2.  Ziemassvētku paciņām izmantot vairāk veselīgo kārumu un svaigu augļu. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                 Alla Miņina  

 

Sekretāre                                                         Inga Lukjanova 

 


