
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 1. 

 

Gulbenē                                                                                                    2016.gada 25.oktobrī 

 

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Alla Miņina. 

Sekretāre: Inga Lukjanova. 

Piedalās: vecāku pārstāves Marina Afanasjeva, Annija Ceriņa, Tatjana Duļbinska, Tija Virziņa, Irita 

Škapare, iestādes pārstāvji- vadītāja Dace Nagle,  skolotājas Inese Kuharenko, Spulga Upāne, Inga 

Lukjanova, ekoskolas koordinatore Alla Miņina, projekta “Ēdam atbildīgi” koordinatore Inita 

Artistova. 

 

Darba kārtība: 

1. Ekoskolas jaunā mācību gada darba plānošana.  

2. Vides novērtējuma apspriešana. 

3. Globālo Rīcības dienu plānošana. 

4. Informatīvi jautājumi. 

 

Pirmo šī gada ekopadomes sēdi atklāj ekoskolas koordinatore Alla Miņina. Redzot, kas notiek apkārt 

pasaulē, ir prieks par to, ka mēs esam daļiņa no tiem, kas vēlas ko mainīt, ar cerību, ka šīs iemaņas 

nodosim tālāk mūsu bērniem, ar ticību, ka mūsu Latvija iekļausies pasaules kartē kā zaļa valsts, ar 

cerību, ar skatu nākotnē. 

Tā kā šogad ekopadomes sastāvs ir būtiski mainījies, notiek iepazīšanās ar grupu vecāku sapulcēs 

izvirzītajiem ekopadomes pārstāvjiem. Marina Afanasjeva ikdienā strādā atkritumu pārstrādes jomā 

“Pilsētvides servisā”, viņai ir zināšanas, kuras varētu noderēt ekoskolas darbā gan audzēkņiem, gan 

vecākiem, gan darbiniekiem. Annijai Ceriņai ir tuva vides tēma, labprāt padalītos ar idejām. Tatjana 

Duļbinska strādā veikalā, ir labi informēta par pārtikas produktiem, var būt noderīga pieredze. Tija 

Zīriņa atbalstīs un centīsies palīdzēt. Iritai Škaparei ir tuvs mežs, aktivitātes brīvā dabā, vēlas rosināt 

vecākus aktīvi iesaistīties ekoskolas gada tēmas MEŽS izzināšanā. 

1.  Vadītājas vietniece I.Artistova iepazīstina ar jaunā mācību gada pedagoģiskā darba plānu Tajā 

izvirzīti divi uzdevumi saistībā ar ekoskolas darbu:  

* Pilnveidot audzēkņu zināšanas par dabas daudzveidību un veicināt izpratni par apkārtējās vides 

aizsardzību un katras rīcības globālo ietekmi, iesaistoties starptautiskajos projektos “Ēdam atbildīgi!” 

un “Lielās augu medības”. 

* Dažādot rotaļnodarbību saturu, mērķtiecīgi iekļaujot ekoskolas gada tēmu MEŽS, FasTracKids 

programmu, āra nodarbības, IT. 

Sekmīgai ekoskolas gada tēmas apgūšanai rotaļnodarbībās katru mēnesi paredzēta vismaz viena 

vienota nedēļa: “Meža dārgumi” (oktobrī), “Meža pasakas” (novembrī), “No koka- papīrs” (janvārī), 

“Mežs ziemā” (februārī), “Meža spēles” (martā), “Jaunais mežs (aprīlī),  “Mākslas dienas PRIEDĒS 

(maijā).  Šo nedēļu ietvaros paredzētas arī daudzveidīgas aktivitātes ģimenēm- e-fotoizstādes, akcijas, 

diskusiju vakars.  

Inita Artistova informē par dalību starptautiskajos vides izglītības projektos. Projektā “Ēdam 

atbildīgi” 2016./2017. mācību gadā, atbilstoši iepriekšējās ekopadomes sēdes lēmumiem,  turpināsim 



pilnveidot bērnu pašapkalpošanās prasmes, mācīsim gatavot vienkāršus ēdienus, joprojām uzlabosim 

ēdienkarti un sekosim pārtikas pārpalikumu daudzumam, centīsimies tos samazināt, kā arī 

izvairīsimies no saldumu lietošanas starp ēdienreizēm. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtu jāmeklē 

iespējas audzēkņu ģimenēm vairāk stāstīt par mūsu pārtikas globālo ietekmi.  

Bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, kas norit ar Toyota kompānijas atbalstu, 

ir ilgtermiņa iniciatīva, kuras mērķis ir iesaistīt bērnus tuvākās apkārtnes augu un kukaiņu sugu 

daudzveidības izpētē un veicināšanā. Tajā piedalās Ekoskolas no 10 dažādām Eiropas valstīm 

(Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija, Spānija, Itālija, Polija un Latvija). Viens no plānotajiem 

projekta rezultātiem ir visas Eiropas skolu apkārtnes augu datubāze, ko ar skolotāju palīdzību izveido 

paši bērni un ko iespējams izmantot mācību procesā. Programmas ietvaros tiek solīti atbalsta 

materiāli, lai iepazīstinātu bērnus ar augu un dzīvnieku sugām, kā arī apmācības par āra izglītības 

metodēm pedagogiem. Dalība projektā dod iespēju bērniem gūt pieredzi nopietnā ilgtermiņa 

pētniecības procesā jau pirmsskolas vecumā, kas ļauj attīstīt kritiskās domāšanas un zinātniskās 

darbības prasmes un vienlaikus padara jēgpilnas ikdienas āra nodarbības un pastaigas. 

Notiek diskusija par pārtikas atkritumu samazināšanas iespējām. Lai arī saistībā ar dalību projektā 

“Ēdam atbildīgi’ pārtikas produktu daudzums, kas izmests atkritumos, ir krietni samazinājies, par šī 

jautājuma aktualitāti atgādina Annija, izsakot priekšlikumu, ka daļu no cienastiem pasākumos var 

aizvietot ar veselīgiem našķiem, vai arī āra aktivitātēm cienastu sadalīt ar pusdienu porciju. 

2. Pēc tam notiek mūsu vides novērtējuma apspriešana, īpašu uzmanību veltot iespējām un vājajām 

pusēm. Viens no ierosinājumiem ir izveidot gājēju celiņu no O.Kalpaka ielas līdz bērnudārzam, lai 

piekļuve būtu drošāka, ejot gar Mākslas skolu. Tāpat aktuāls ir jautājums par automašīnu novietošanu 

pretī vārtiem, stāvoša auto darbināšana. Šeit lūgums ekopadomes grupu pārstāvjiem atgādināt vecāku 

sapulcēs par izplūdes gāzu kaitīgumu. Par atkritumu daudzumu, konteineru izvešanas kārtību, par to, 

kas kur metams un kā sagatavojams, lai izmestu, stāsta Marina, kura informē, ka tuvākajā laikā būs 

pieejami Pilsētvides Servisa plakāti par pareizu atkritumu šķirošanu. Iritu satrauc nepietiekama 

velolaukuma izmantošana, tas varētu būt vairāk noslogots, ir priekšlikums gar celiņa malu izvietot 

soliņu vecāku atpūtai. 

3. Šā gada Rīcības dienu tēma ir veltīta ANO pieņemtajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ieteiktās 

tēmas ir- atbildīgs patēriņš, dzīvība uz zemes, dzīvība ūdenī. Ekopadomes pārstāvji ierosina  katru 

dienu veltīt kādai aktivitātei gan mājās, gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan ārpus tā. 

4. Tuvojas Ziemassvētku laiks, jau iepriekšējos gados ekopadomes dalībnieki izteica vēlmi samazināt 

saldumu paciņas lielumu, vai aizvietot konfektes ar veselīgiem saldumiem.  Lai gūtu pilnīgu 

priekšstatu, jāveic vecāku aptauja. Strīdīgs ir arī jautājums par eglītes nepieciešamību zālē un 

grupiņās. Arī tas tiek ierosināts apspriešanai vecākiem. 

 

Lēmumi: 

1. Organizēt un rosināt visas audzēkņu ģimenes piedalīties Ekoskolas rīkotajās aktivitātēs. 

2. Papildināt Vides novērtējuma sadaļu “mūsu iespējas” ar ekopadomes dalībnieku izteiktajiem 

ierosinājumiem. 

3. Ekoskolu Globālās rīcības dienās 7.-11. novembrī organizēt Tīrā gaisa dienu, Taupības dienu, 

Meža dienu, Veselības dienu, Informācijas dienu un noslēgumā paveikto darbu prezentāciju. 

4. Organizēt grupās vecāku aptauju par saldumu paciņu un eglītes nepieciešamību. Rezultātus 

apkopot nākošajā ekopadomes sēdē. 

 

          Sēdi vadītāja                                                                                 Alla Miņina 

 

          Sekretāre                                                                                      Inga Lukjanova 


