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

2020.gada 28.septembrī

Piedalās: 2.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa, 3.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa,
4.grupas vecāku pārstāvji Daira Nogobode un Dāvis Upāns, 5.grupas vecāku
pārstāvis Alvis Putnis, 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: Alla Miņina
Darba kārtība:
1.
2.

Vides novērtējuma veikšana un 2019./2020.mācību gada tēmas Enerģija plānošana.
Vides kodeksa apspriešana.

Sēdes sākumā jaunie ekopadomes dalībnieki iepazīstināja ar sevi un pastāstīja, kādas videi
draudzīgas rīcības īsteno savā ikdienā. Visi ekopadomes dalībnieki pārrunāja, ar kādām
domām un iecerēm uzsāk darbošanos jaunajā Ekoskolas gadā. Ekoskolas koordinatore Inita
Artistova informēja, ar kādām aktivitātēm bērniem iesācies jaunais mācību gads pirmsskolā.
Jau notikušas vairākas sportiskas aktivitātes - velodiena, basketbola diena un olimpiskās
dienas vingrošana. Katrai grupai vienu reizi nedēļā ir Āra nodarbību diena, kad bērni ne vien
rotaļājas, bet arī mācās ārā, kā arī centīgi novāc izaudzēto ražu - kartupeļus, burkānus, bietes,
tomātus, u.c. Aktīvi darbojas mazā ekopadome - bērni jau septembrī veica vides novērtējumu
un izteica dažādus priekšlikumus, kā arī, izmantojot spēles, mācījās par ekosistēmām
pirmsskolas teritorijā. Iestāde piereģistrēta dalībai makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas
konkursos “Tīrai Latvijai”.

1.
Sēdes turpinājumā ekopadomes dalībnieki veica mūsu pirmsskolas vides ietekmju
novērtējumu, apskatot katru no tajā iekļautajām tēmām. Inita Artistova izteicās, ka ļoti labi
rezultāti ar vērtējumiem tikai 4-5 ir tēmās Līdzdalība, komunikācija un mācību saturs un Vide
un veselība, kā arī Bioloģiskā daudzveidība.
Analizējot tēmu Atkritumi, Annija Ceriņa un Liene Baltiņa ierosināja meklēt iespējas, kā
organizēt rotaļlietu un grāmatu apmaiņu starp bērniem. Ekopadomes dalībnieki pārrunāja
auduma iepirkumu maisiņu lietošanas paradumus.
Analizējot tēmu Ūdens, tika atzīts, ka jāturpina apzināt materiālus, ar ko aizstāt sāli ietvju
kaisīšanai ziemas sezonā.
Pārrunājot iepriekšējā gada tēmu Transports, ekopadomes dalībnieki ierosināja turpināt
sadarboties ar pašvaldību, lai līdz galam sakārtotu auto stāvlaukumu Dzeguzes ielā. Alla Miņina
ierosināja veikt vecāku aptauju par transporta lietošanas paradumiem, lai noskaidrotu, vai
notikušas kādas pozitīvas izmaiņas. Anita Bondare un Alvis Putnis ierosināja organizēt Dienu
bez auto un atgādināt autovadītājiem par nepieciešamību izslēgt dzinēju mašīnas stāvēšanas
laikā.

Ekopadomes dalībnieki vienojās, ka uzlabojušies rezultāti tēmā Ūdens, jo jūnijā ar Annijas
Ceriņas atbalstu tika iegādāta tvertne lietus ūdens uzkrāšanai, ko izmantojam augu dobju
laistīšanai.
Atbilstoši vides novērtējuma rezultātiem jau pavasarī tika izvēlēta nākamā Ekoskolas tēma Enerģija. Ekopadomes dalībnieki vienojās, ka mācību gada laikā grupu telpās tiks izvietoti
atgādinājumus par elektrības taupīšanu. Nepieciešams sekot, lai grupu ģērbtuvēs vienmēr
tiktu izslēgts apgaismojums, kad neviena tajās nav un lai telpas ziemas laikā tiek vēdinātas,
plaši atverot logus. Ekopadomes dalībnieki ierosināja organizēt akcijas “Taupi enerģiju izmanto abas papīra puses”, Silto džemperu diena, Zibakcija Pasaules ūdens dienā, Lukturīšu
diena. Skolotāja Anita Bondare ierosināja organizēt mācību ekskursijas 6-gadniekiem un
interaktīvas nodarbības par enerģiju visās grupās.

Ekoskolas Rīcības plāns 2020./2021.m.g.
Gada tēma ENERĢIJA
SEPTEMBRIS Energo audits pirmsskolā.
Interaktīvas nodarbības par saules enerģiju un eksperimenti.
OKTOBRIS
Ģimeņu anketēšana.
Vides ietekmju novērtējuma apkopošana.
Interaktīvas nodarbības par saules enerģiju un eksperimenti,
saules bateriju laternu izmantošana vērojumos.

NOVEMBRIS

Ekoskolu Rīcības dienas. Diena bez auto.
Mācību ekskursija uz centralizētas siltumapgādes ražotāju SIA
"Vidzemes enerģija".
Interaktīvas nodarbības par elektroenerģiju un eksperimenti.

DECEMBRIS

Lukturīšu diena - diena bez elektrības.
Atgādņu veidošana par elektrības taupīšanu.
Tikšanās ar elektriķi 5-6-gadniekiem.
Interaktīvas nodarbības par elektroenerģiju un eksperimenti.
Akcija "Taupi enerģiju - izmanto abas papīra puses!"
Zaļo padomu avīzītes "Enerģija" veidošana un izplatīšana.
Interaktīvas nodarbības par vēja enerģiju un eksperimenti.
Sveču liešanas radošā darbnīca.
11.02. Silto džemperu diena.
Interaktīvas nodarbības par vēja enerģiju un eksperimenti.
23.03. Zibakcija Pasaules ūdens dienā.
Interaktīvas nodarbības par ūdens enerģiju un eksperimenti.
27.03. Zemes stunda
Mācību ekskursija uz mazo HES un vēja ģeneratoriem Rankas
pagastā 6-7-gadniekiem.
Interaktīvas nodarbības par ūdens enerģiju un eksperimenti.
20.05. Āra nodarbību dienā- Ekoskolas gada tēmas
noslēguma pasākums.

JANVĀRIS

FEBRUĀRIS

MARTS

APRĪLIS

MAIJS

Energo audits pirmsskolā

Citas tēmas
Velodiena
Labdarības akcija “Katram
draugam sava māja!”
LDF akcija Iesēj savu
kvadrātmetru!”
16.10. Pasaules pārtikas
diena
Mēneša temats – Pārtika;
Svētku pusdienas 17.11.
Programmas “Piens un
augļi skolai” aktivitātes.
Vides rotājumu veidošana
Latvijas svētkos, izmantojot
apgleznotas un izgaismotas
stikla burciņas.
Putnu barošana ziemā

Akcija “ Lietu otra dzīve”

15.-19.03. Zaļie pavasara
darbi grupās - sēšana,
stādīšana, diedzēšana…
Putnu dienas;
22.04. Zemes diena
Ekopirmsskolu
sadraudzības pasākums
Alūksnē;
Zaļie pavasara darbi – augu
dobju aprūpēšana, darbi
grupu laukumos un augu
takā

2.
Sēdes turpinājumā notika šī mācību gada vides kodeksa apspriešana. Inita Artistova informēja
par Ekoskolu žūrijas ieteikumu papildināt vides kodeksu ar aktuālo gada tēmu. Ekopadomes
dalībnieki diskutēja par papildinājumiem vides kodeksā un izveidoja jaunu mūsu pirmsskolas
zaļo solījumu.

Lēmumi:
1. Balstoties uz vides novērtējuma secinājumiem, pieņemt Ekoskolas Rīcības plānu
2020./2021.mācību gadam un rosināt visu pirmsskolas saimi aktīvi iesaistīties tā
īstenošanā.
2. Vides kodekss 2020./2021.m.g.: Saudzēsim dabu un taupīsim enerģiju, lai daba sargā
mūs!

Sēdes vadītāja

Inita Artistova

Sekretāre

Alla Miņina

