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

2020.gada 28.maijā

Piedalās: 2.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa, 4.grupas vecāku pārstāve Annija
Ceriņa, vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova, skolotāja Alla
Miņina, skolotāja Anita Bondare;
Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova
Sekretāre: Alla Miņina

Darba kārtība: 2019./2020.mācību gada darba rezumējums.

Sēdes sākumā Ekoskolas koordinatore iepazīstināja ar pavasara darbiem vides
izglītības projektā “Lielās augu medības”. Projekts ilgst jau četrus gadus, un šis ir
projekta noslēguma pavasaris. Ir gandarījums, ka izdevās projekta noslēguma darbs Augu takas izveidošana iestādes teritorijā. Tā kā iepriekšējo gadu laikā projekta
ietvaros esam izpētījuši un iepazinuši savas pirmsskolas teritorijā atrodamo augu
daudzveidību, esam pētījuši un kartējuši dzīvotnes, esam mēģinājuši ieviest laukumus,
kuri netiks regulāri nopļauti, šajā pavasarī tika pieņemts lēmums atrast veidu, kā visu
sakārtot un sistematizēt tā, lai vienā teritorijā draudzīgi sadzīvotu un viens otram
netraucētu gan dzīvā daba, gan bērni. Izlēmām jau esošās dzīvotnes papildināt ar
jauniem stādījumiem, kā arī skaidri nodalīt savvaļas augus no kultūraugiem. Rūpīgi
plānojot, visapkārt iestādei izveidojās augu taka ar šādiem elementiem: ozolu audze,
pļava, mini purvs, skuju koku mežs, augļu un ogu dārzs, sakņu dārzs un daudzveidīgas
augu dobes grupu laukumiņos. Līdz šim lielie ozoli bija lieliska vieta ķērpju pētīšanai.
No jauna ozolu audzes pakājē stādījām pavasara lakstaugus. Priežu mežā iestādījām
mellenes, brūklenes un meža zemenes. Turpinot dabiskās daudzveidības attīstīšanu,
iesējām un arī iestādījām pļavas augus. Ikkatram darbiniekam, kurš vēlas, ir iespēja no
savas vietējās pļavas atnest un iesēt sev interesējošos augus, lai pļava veidojas sugām

bagāta. Pirmajā gadā pļavas augus nepļausim, turpmākos gadus pļava tiks
apsaimniekota, to pļaujot reizi gadā. Mini purvā mums aug dzērvenes, virši un spilves.
Lai iestādītie augi ne tikai priecētu ar savu daudzveidību, bet noderētu arī mācību
procesā un bērnu rotaļās, pie tiem izvietojām plāksnītes ar augu nosaukumiem, tos
sistematizējot pēc ekosistēmām.
Augļu un sakņu dārzā turpinām audzēt ēdamus augus. Arī pie šiem augiem izvietojām
to nosaukumus ar norādi par to, ka šie nav savvaļas augi, bet gan cilvēku veidoti
kultūraugi.
Grupu laukumos tiek audzētas dažādas puķes ar krāšņiem ziediem, kas, piesaistīs
tauriņus, kā arī puķes ar bagātīgām sēklām putnu cienastam ziemas sezonā.
Jāatzīmē, ka mūsu darbošanos atzinīgi novērtēja arī Vides izglītības fonds, jo esam
ieguvuši 1.vietu projekta aktivitāšu aprakstu konkursā un saņēmuši gan atzinīgus
vārdus, gan balvu- rotaļlietu- Bee-Bot robotiņu.
Ekopadomes dalībnieki diskutēja par augu laistīšanu vasaras sezonā, uzsverot
nepieciešamību iegādāties konteineru un mucas lietus ūdens uzkrāšanai, nevis
izmantot dzeramo ūdeni, kā tas notiek pašlaik.
Sēdes turpinājumā tika pārrunāts darbs gada tēmā TRANSPORTS. Skolotāja Anita
Bondare izteicās, ka mācību gads aizsākās ar aktīvu darbošanos, diemžēl valstī
noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ pavasara sezonā ieplānotās aktivitātes nevarēja
notikt. Izpalika arī ieplānotais velobrauciens kopā ar vecākiem.
Inita Artistova informēja par izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursu
“Tīrai Latvijai” rezultātiem. Savācot 75 kg bateriju un 2220 kg makulatūras, esam
godam pastrādājuši, un ar šiem rezultātiem atrodamies konkursa dalībnieku saraksta
pirmajā pusē.
Sēdes dalībnieki analizēja resursu patēriņu mūsu pirmsskolā 2019.gadā. I.Artistova
informēja, ka ir samazinājies siltuma un ūdens patēriņš, kā arī esam radījuši mazāk
atkritumu, savukārt, par 3500 kWh palielinājies

izlietotās elektrības daudzums.

Ekopadomes dalībnieki diskutēja par iespējām samazināt pārtikas pārpalikumus.

Sēdes dalībnieki iepazinās ar Gulbenes novada pašvaldības vēstuli, kurā sniegta atbilde
uz ekopadomes iesniegumu par auto stāvlaukuma izveidošanu Dzeguzes ielā.
Pašvaldība norādījusi, ka ierosinājums tiks ņemts vērā, plānojot nākotnes projektus
turpmākai Dzeguzes ielas labiekārtošanai.
Sēdes noslēgumā ekopadomes dalībnieki pārrunāja iespējamās aktivitātes nākamā
mācību gada tēmā ENERĢIJA, kā arī citus turpmākos darbus. Anita Bondare ierosināja
organizēt vecākajiem bērniem ekskursiju uz atkritumu uzglabāšanas poligonu un
pārgājienu uz mežu. Sanita Kalniņa ieteica doties apskatīt vēja ģeneratorus Rankā.
Annija Ceriņa ieteica bērniem aplūkot jaunās saules baterijas uz novada pašvaldības
ēkas jumta un izpētīt, vai mūsu pilsētas iestādēs notiek atkritumu šķirošana. Inita
Artistova ierosināja turpināt 6-7-gadniekiem ekspedīcijas uz Spārītes parku dažādos
gadalaikos. Alla Miņina ieteica visā mācību saturā akcentēt domu, ka enerģija ir
visapkārt un mācību procesā iespējami vairāk iekļaut eksperimentus, pētījumus,
praktisku darbošanos, un mācību gada noslēgumā sarīkot gaisa pūķu lidināšanas
svētkus.

Lēmumi:
1. Lūgt iestādes administrācijai iegādāties konteineru lietus ūdens savākšanai un
nojumi āra aktivitātēm.
2. Izvēlēties nākamā mācību gada tēmu ENERĢIJA.
3. Rosināt grupu skolotājas mācību procesā iespējami vairāk iekļaut
eksperimentus, pētījumus un praktisku darbošanos.
4. Organizēt ekskursijas vecākajiem bērniem Ekoskolas gada tēmas izzināšanai.

Sēdes vadītāja

Inita Artistova

Sekretāre

Alla Miņina

