Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes
ekopadomes sēdes protokols Nr. 3.

Gulbenē

2019.gada 28.martā

Piedalās: 1.grupas vecāku pārstāve Liene Baltiņa, 2.grupas vecāku pārstāve Aija Krevica,
3.grupas vecāku pārstāve Iveta Auzāne, 6.grupas vecāku pārstāve Liene Puisāne,
iestādes darbinieku pārstāvji vadītāja Dace Nagle, skolotāja Alla Miņina, skolotāja
Anita Bondare, Inita Artistova;
Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova
Sekretāre: Alla Miņina
Darba kārtība:
1.
2.

Informācija par iepriekšējās- 12.11.2018.- sēdes lēmumu izpildi.
Ekoskolas pavasara sezonas darbu plānošana.

1.
Ekoskolas koordinatore Inita Artistova informēja par iepriekšējās ekopadomes sēdes lēmumu
izpildi. Iepriekšējā sēdē tika nolemts turpināt Rīcības dienās iesākto aktivitāti un rosināt mūsu
pirmsskolas ģimenes iepirkties, atsakoties no liekiem plastmasas iepakojumiem, kā arī dalīties
sociālajos tīklos ar savu pirkumu fotogrāfijām. Diemžēl ģimeņu atsaucība ir neliela. Aija Krevica
ierosināja šo aktivitāti aktualizēt un turpināt. I.Artistova aicināja katru ekopadomes dalībnieku
ievietot sociālajos tīklos vismaz vienu savu fotogrāfiju, lai šī iniciatīva attīstītos.
Pasaules ūdens dienā, 22.martā, mūsu pirmsskolā notika zibakcija par ūdens taupīšanu.
Audzēkņi zīmēja dažādas atgādnes, tās tika izvietotas pie ūdenskrāniem bērnudārzā, kā arī
aiznestas uz mājām. Šajā dienā katra darbinieku un audzēkņu ģimene saņēma arī avīzīti “Zaļie
Padomi” Nr.3 par ūdeni. Avīzītē apkopoti satraucoši fakti par ūdens nozīmi, pieejamību,
izmantošanu, piesārņojumu, kā arī sniegti dažādi padomi ūdens taupīšanai mājsaimniecībās.
Avīzītē tika arī iekļauts atgādinājums, ka “Krāna ūdens ir labs!” un to iespējams droši lietot
dzeršanai.
Skolotāja Anita Bondare ierosināja sociālajos tīklos publicēt Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta Bior mūsu pirmsskolā veiktā dzeramā ūdens monitoringa
rezultātus, tādējādi iedrošinot cilvēkus dzeršanai lietot krāna ūdeni.
I.Artistova informēja, ka ir izpildīts arī lēmums par infografika izveidošanu ar aicinājumu
atbildīgi izvēlēties savu ziemassvētku egli. Šis infografiks tika izvietots grupu vecāku stūrīšos,
kā arī publicēts iestādes mājaslapā un Gulbenes novada informatīvajā izdevumā. I.Artistova
pateicās visiem ekopadomes dalībniekiem, kuri dalījās ar idejām par infografikā ievietoto
informāciju.
Sēdes turpinājumā ekopadomes dalībnieki pārrunāja, kā veicies ar gada tēmas iekļaušanu
mācību saturā. I.Artistova pastāstīja, ka rotaļnodarbībās audzēkņi ieguva zināšanas par ūdens
tilpēm, ūdens iemītniekiem un ūdens nozīmi dabā un cilvēku dzīvē. Skolotāja A.Bondare

informēja, ka 6-7-gadnieku grupas audzēkņi ar lielu interesi apmeklēja Gulbenes ūdens
ražošanas uzņēmumu, kā arī devās rudens un ziemas ekspedīcijās uz Spārītes parka dīķi.
Vecāku pārstāves Liene Puisāne un Iveta Auzāne atzīmēja, ka bērni mājās bieži stāsta un
atgādina par nepieciešamību taupīt ūdeni.

2.
Sēdes turpinājumā tika pārrunāti pavasara sezonas darbi.
Sēdes dalībnieki diskutēja par iespējām izveidot nelielu dīķīti vai baseinu pirmsskolas teritorijā
un secināja, ka nevaram atrast iespēju vienlaicīgi gan nodrošināt audzēkņu drošību, gan
izveidot pietiekami kvalitatīvu ūdenstilpni, lai tajā veidotos atbilstoša ekosistēma.
Ekopadomes dalībnieki atbalstīja ieteikumu biežāk organizēt audzēkņiem pastaigas uz tuvumā
esošo Spārītes parku, kur iespējams vērot dabisku un daudzveidīgu dīķa ekosistēmu.
Sēdes dalībnieki ieteica dažādas idejas augu daudzveidības palielināšanai iestādes teritorijā.
I.Artistova ierosināja katrā grupas laukumā izveidot kādu lakstaugu audzi, lai rezultātā
visapkārt bērnudārzam veidotos augu taka. Ekopadomes dalībnieki apspriedās, kādu augu
stādus varētu piedāvāt no saviem dārziem. Alla Miņina ierosināja puķu dobēs iestādīt augus
ar lieliem un smaržīgiem ziediem, kas piesaistītu taureņus. I.Auzāne izteica priekšlikumu
iestādīt saulespuķes, lai ziemas sezonā būtu papildus barība putniem. I.Artistova informēja par
ieceri atbilstoši biologa V.Spuņģa ieteikumiem pārveidot Kukaiņu māju. Vadītāja Dace Nagle
aicināja vecākus aktīvi iesaistīties jaunu augu dobju veidošanā. A.Bondare ierosināja izveidot
kārklu vigvamus āra aktivitātēm grupu laukumos.
Sēdes noslēgumā ekopadomes dalībnieki plānoja Ekoskolu draudzības pasākuma aktivitātes un
Āra nodarbību dienu, kā arī pārrunāja, kādus jautājumus iekļaut ģimeņu anketā par mācību
gada darba novērtējumu. A.Krevica ierosināja sazināties ar skolām un iegūt informāciju, vai
mūsu Ekoskolā iegūtās zināšanas un interese par dabu audzēkņiem saglabājas arī skolā.

Lēmumi:
1.

2.
3.
4.
5.

Turpināt akciju un rosināt mūsu pirmsskolas ģimenes iepirkties, atsakoties no liekiem
plastmasas iepakojumiem, un dalīties sociālajos tīklos ar savu pirkumu fotogrāfijām,
izmantojot tagus: #Gulbenes1piiekoskola #Gulbenes1piiprottaupīt
#plastmasasniekiirlieki
Pavasara sezonā pilnveidot un paplašināt lakstaugu stādījumus iestādes teritorijā,
akcentējot augu daudzveidību, kā arī putnu un taureņu piesaisti.
Organizēt Ekoskolu draudzības pasākumu kopā ar Alūksnes PII “Sprīdītis” un Balvu PII
“Pīlādzītis” 14.maijā.
Organizēt Āra nodarbību dienu kā ŪDENS tēmas noslēguma pasākumu 23.maijā.
Organizēt ģimeņu aptauju par mācību gada rezultātiem.
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