
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 3. 

 

Gulbenē                                                                                                2022.gada 28.aprīlī 

Piedalās:   1.grupas vecāku pārstāve Zane Prāmniece, 3.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 

4.grupas vecāku pārstāve Liena Bokaldere,5.grupas vecāku pārstāve Liene Baltiņa, 

iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova, skolotāja Alla Miņina, 

skolotāja Anita Bondare; 

Sēdes vadītāja: Ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Anita Bondare 

 

Darba kārtība:  

1. Ziemas darbu rezumējums; 

2. Pavasara darbu plānošana; 

3. Vecāku anketas - mācību gada izvērtējums veidošana. 

 

Sēde notiek E-klases videosaziņā. 

 

1. 

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova pastāstīja par to, kā izdevās īstenot iepriekšējā sēdē 

pieņemtos lēmumus un par to, kā ir noslēdzies Zaļās jostas konkurss ”Tīrai Latvijai”. Mūsu PII 

kopīgi savākusi un nodots pārstrādei 2180 kg makulatūras un 93,7 kg izlietotu bateriju. 

Pastāstīja par martā izdoto jau sesto Zaļo Padomu avīzīti par klimata pārmaiņām. 

Pārrunājot par organizēto akciju “Iepazīsti Gulbeni, pārvietojoties videi draudzīgi!”, 4.gr. 

pārstāve Liena minēja, ka atsaucība būtu lielāka tagad, siltākajā laikā. Tādēļ visi atbalstīja, ka 

šo akciju varētu turpināt, apvienojot ar piedalīšanos Eiropas jūdzē, no 1.-3. jūnijam.  

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova ierosināja aktualizēt Lietu maiņu tiešsaistē, kur 

interneta vietnē tiešsaistē ir iespējams ievietot tās lietas, ko vēlas dāvināt citiem, kas pašiem 

kļuvušas nevajadzīgas, tā dodot lietām otru iespēju. Skolotāja  Anita Bondare aicināja 

interneta vietnē ne tikai ievietot to, ko vēlas atdot, bet arī uzrakstīt to,  ko vēlas iegādāties.  

 

2. 

Plānojot pavasara darbus, grupu vecāku pārstāvji tika aicināti parunāt ar saviem grupas 

vecākiem, par to, kuri varētu nākt palīgā uzrakt jaunas vai atjaunot esošās puķu dobes. 

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova aicināja atbalstīt un iesaistīties akcijā “Saulespuķes 



brīvībai!” Skolotāja Anita Bondare pastāstīja, kā vecāki varētu darbu organizēt, saskaņojot un 

izplānojot laiku ar grupiņu skolotājām, un par to, kādi darba rīki ir pieejami mūsu pirmsskolā. 

Skolotāja Anita Bondare aicināju vecākus kopā ar bērniem izstaigāt mūsu pirmsskolas 

teritoriju: apskatīt augu taku, kokus, putnu būrīšus. Vecāku pārstāvji atbalstīja ideju par 

ekskursiju pa teritoriju. Atzina, ka daudzus augus paši nepazīst un priecātos par norādēm un 

nelielu info. 

 

3. 

Inita Artistova ierosināja izveidot anketas vecākiem par Ekoskolas darbību, lai varētu izvērtēt 

aizejošo mācību gadu un galvenais, lai zinātu, kādos virzienos strādāt nākamajā mācību gadā. 

Grupiņu vecāku pārstāvji atzinīgi izteicās par mūsu Ekoskolas darbību un organizētajiem 

pasākumiem. 

 

Lēmumi: 

1. 1.Turpināt akciju “Iepazīsti Gulbeni, pārvietojoties videi draudzīgi!”, apvienojot ar 

piedalīšanos pasākumā Eiropas jūdze 1.-5.jūnijā (atb. Ekoskolas koordinatore un 

sporta skolotāja). 

2. Piedalīties starptautiskajā akcijā “ Saulespuķes brīvībai” un izveidot saulespuķu dobi 

katras grupas laukumā (atb. ekopadomes vecāku pārstāvji sadarbībā ar grupu 

skolotājām). 

3. Aktualizēt Lietu maiņu tiešsaistē, nosūtot vecākiem atgādinājumu E-klasē vai 

WhatsApp grupā (atb. ekopadomes vecāku pārstāvji). 

4. Atjaunot un papildināt informatīvos uzrakstus Augu takā (atb. mazās ekopadomes 

vadītāja). 

5. Izveidot aptauju par Ekoskolas darbības rezultātiem 2021./2022.mācību gadā un veikt 

ģimeņu anketēšanu līdz 31.05.2022. (atb. Ekoskolas koordinatore). 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                          Anita Bondare 

 

 

 


