
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 4. 

 

Gulbenē                                                                                                2021.gada 25.maijā 

 

Piedalās:   2.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa,  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: Anita Bondare 

 

Darba kārtība:  

1. Informācija par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu izpildi; 

2. 2020./2021.mācību gada rezumējums; 

3. Idejas un ieceres nākamā mācību gada aktivitātēm. 

 

1. 

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova informēja, ka ir veiksmīgi izpildīti visi 01.02.2021. sēdē 

pieņemtie lēmumi. Sadarbojoties ar SIA “Pilsētvides serviss” vadītāju Inetu Ivašenko,  izdevās 

noorganizēt akciju - nolietoto tekstilizstrādājumu savākšanu.  Akcija noritēja š.g. martā, un tās 

laikā tika savākti 129 kg nolietotu segu, dvieļu u.c. audumu nodošanai Alūksnes dzīvnieku 

patversmei.  

07.04.2021. notika Ekoskolu žūrijas tiešsaistes vīzīte mūsu pirmsskolas izglītības iestādē, kuras 

laikā pastāstījām par savu veikumu, darbojoties Ekoskolu programmā. Paveikto darbu 

prezentācija pieejama iestādes mājaslapā publiskai apskatīšanai. Pretendējam  uz Ekoskolas 

vēstnieku statusu. 

Visiem akcijas “Taupi enerģiju - izmanto abas papīra puses” dalībniekiem tika izteikta pateicība 

un pasniegtas saldās balvas, savukārt,  trīs pārsteiguma balvas tika nogādātas oriģinālāko ideju 

autoriem - skolotājai Natālijai Gulbenes 1.PII, skolotāja palīgam Sintijai Gulbenes 2.PII un 

skolotājai  Sanitai Stāķu PII. 

 Februārī tika izveidota  tiešsaistes lietu maiņas vietne “Lietu otra dzīve” Padlet platformā. 

Atsaucība ir viduvēja.  Ekopadomes dalībniekiem jāturpina izskaidrot vietnes lietošanas 

noteikumus un rosināt visus pirmsskolas darbiniekus un vecākus aktīvi iesaistīties tās 

izmantošanā. 

2. 

Ekopadomes dalībnieki pārrunāja mācību gada laikā paveikto.  Alla Miņina izteicās, ka izdevās 

labdarības akcijas. Izveidojās veiksmīga sadarbība ar Gulbenes 2.PII “Rūķītis” un Stāķu PII.  



Izdevās īstenot vairākus gadus loloto ideju par dažādu lietu - apģērbu, apavu, bērnu rotaļlietu, 

u.c.  maiņu starp mūsu pirmsskolas bērnu ģimenēm. Šāda maiņas iespēja ir tiešsaistē Padlet 

platformā.  

Pavasara sezonā daudzas ģimenes atsaucīgi piedalījās akcijā “Zaļā palodze”. Mirkļbirka 

#ZaļāPalodze atrodama vairākos desmitos ierakstu Facebook .  

Inita Artistova pastāstīja, ka izdevās noorganizēt tikšanos ar ornitologu Elviju Kantānu, kurš  

6-gadnieku grupas bērniem ļoti interesanti pastāstīja par putniem. Elvijs arī apskatīja mūsu 

pirmsskolas teritoriju un ieteica uzlabojumus, lai izdotos teritorijai piesaistīt vēl vairāku sugu 

putnus. Vēlamies veidot ilgstošu sadarbību ar šo speciālistu, pakāpeniski nomainot esošos 

putnu būrīšus, lai tie būtu izgatavoti atbilstoši katras sugas vajadzībām. Ir iecere organizēt 

putnu gredzenošanu un uzskaiti vēlāk, ziemas periodā. Bijām patīkami pārsteigti, uzzinot, ka 

teritorijā ligzdo Latvijā īpaši aizsargājams putns - vidējais dzenis. 

Augu takai tika izgatavotas jaunas koka sētiņas. Top siltumnīca. 

Kā gada tēmas rezumējums Āra nodarbību dienā notika dažādas aktivitātes par saules, ūdens 

un vēja enerģiju. Bērnu atbildes uz jautājumu “Kas ir enerģija?”  apliecināja, ka mācību gada 

laikā bērni daudz ko uzzinājuši par enerģijas veidiem un nepieciešamību to lietot taupīgi. 

Ekopadomes dalībnieki apspriedās, kādus jautājumus iekļaut Ģimeņu aptaujā, lai iegūtu 

atgriezenisko saiti un mūsu darba vērtējumu no audzēkņu vecākiem. Anita Bondare ierosināja 

mudināt vecākus pārrunāt atbildes uz anketas jautājumiem kopā ar bērniem. Ekopadomes 

dalībnieki diskutēja, kā motivēt vecākus iesaistīties anketēšanā.  

Sanita Kalniņa rosināja vecāku sapulcēs mācību gada sākumā vairāk informēt par plānotajām 

Ekoskolas aktivitātēm un pastāstīt, ka anketām ir būtiska nozīme, lai noskaidrotu un 

respektētu vecāku viedokli dažādos jautājumos.  

Liene Baltiņa ierosināja izveidot reklāmas rullīti par mūsu pirmsskolas zaļajiem darbiem, 

izmantojot Ekoskolu žūrijas vizītei gatavoto prezentāciju. 

 

3. 

Sēdes turpinājumā ekopadomes dalībnieki pārrunāja nākamā mācību gada aktivitātes. Gada 

tēma būs “Klimata pārmaiņas”, kas ietver sevī darbošanos trīs pamattēmās - transports, 

enerģija, pārtika. 

Ekopadomes dalībnieki pārrunāja ideju vienu reizi katrā mēnesī organizēt Dienu bez auto. 

Pārdomāt iespējas, kā rosināt ģimenes iesaistīties aktīvās pastaigās brīvdienās un kā uzskaitīt 

un atspoguļot noietos kilometrus. 

Turpināt rosināt samazināt gaļas patēriņu, ieviešot vienu Dārzeņu dienu 10 dienu ēdienkartē. 

Rast iespēju sadarboties ar veģetārā uztura speciālisti Ditu Lasi ēdienkartes uzlabošanā un 

meistarklašu organizēšanā vecākiem un darbiniekiem. Vadītāja Dace Nagle pastāstīja, ka ir 

iespējams pārtikas produktu iepirkumā iekļaut nepieciešamos produktus un arī garšvielas. 

Turpinot mācīt bērniem par enerģijas nozīmi un taupīšanu, iespējams izmantot metodiskajā 

materiālā apkopotās idejas un aktivitāšu aprakstus.  



Liene Baltiņa ierosināja izveidot “Zaļo Padomu” avīzīti par pārtikas tēmu un, izdrukātu A3 

formātā,  novietot pie iestādes ieejas publiskai lasīšanai, kā arī piedāvāt vecākiem avīzītes 

līdzņemšanai. 

Dace Nagle ierosināja atjaunot informatīvo planšeti par laiku, kādā,  dabā izmesti, sadalās 

dažādi priekšmeti un lietas.  

 Sēdes noslēgumā dalībnieki pārrunāja Zaļo svētku norisi - septembrī-  zaļais apģērbs, zaļais 

prieks, zaļā kūka, zaļais šampanietis. 

 

 Lēmumi: 

1. Līdz 31.05.2021. veikt Ģimeņu anketēšanu par Ekoskolas darba rezultātiem 

2020./2021.mācību gadā.  Anketas rezultātu apkopojumu publicēt iestādes mājaslapā 

un izmatot nākamā gada darbu plānošanā; 

2. Apkopot un publiskot informāciju: “Vecāki ierosināja - ekopadome izdarīja”; 

3. Nākamajā mācību gadā organizēt aktivitātes starptautiskajās vides dienās sadarbībā 

ar brīvprātīgajiem jauniešiem; 

4. Iekļaut nākamā gada plānā un censties īstenot visus sēdē izteiktos ekopadomes 

dalībnieku ierosinājumus. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Anita Bondare 

 


