
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 3. 

 

Gulbenē                                                                                                    2017.gada 30.martā. 

 

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Alla Miņina. 

Sekretāre: Inga Lukjanova. 

Piedalās: vecāku pārstāvji- Tatjana Duļbinska, Marina Afanasjeva, Irita Škapare, 

pedagogi- Spulga Upāne, Inga Lukjanova, iestādes vadītāja Dace Nagle, ekoskolas 

koordinatore Alla Miņina, vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova. 

Darba kārtība: 

1. Pirmajā mācību pusgadā paveikto darbu analīze. 

2. Lielās talkas dienas darbu plānošana. 

3. Informatīvi jautājumi. 

1. 

Sēdi iesāk  ekoskolas koordinatore Alla Miņina, lai pateiktu paldies par šajā pusgadā 

paveikto, paldies par idejām, par ierosinājumiem. Inita Artistova vēlas dzirdēt vecāku 

atsauksmes par akciju “Mēs protam taupīt un šķirot”, kurā kā otrreiz izmantojams 

materiāls tika izvēlētas kartona kastes. Marina Afanasjeva jūtas patīkami pārsteigta 

par to, cik daudz ko var izveidot no šāda necila priekšmeta. Galvenais šīs akcijas mērķis 

bija veicināt kopā darbošanos bērniem un vecākiem, kas, nenoliedzami, izdevās. 

Pieaugušie labāk saprata, ka ne vienmēr jāpērk jaunas un dārgas rotaļlietas,  itin labi 

bērniem patīk spēlēties arī ar pašgatavotām mantām.  Vadītājai Dacei Naglei un Initai 

Artistovai prieks par 5-gadnieku grupas ideju kartona kastes izmantot arī āra rotaļām. 

Inita Artistova atzīmē, ka darinājumi bija iztēli rosinoši, taču kūtrāki vecāki bija, sūtot 

fotogrāfijas e-izstādei. Irita Škapare dalās ar ziņām par to, ka informācija tiek nodota  

grupu vecāku whatsapp grupiņās. Ir ierosinājums ne tikai  informēt par plānotajām 

aktivitātēm grupu vecāku stūrīšos, bet arī vairāk stāstīt vecāko grupu bērniem, lai viņi  

atgādinātu, pamudinātu vecākus līdzdarboties. 

Vecāku pārstāve Annija Ceriņa apkopojusi bērnu ēdienkartes novērtēšanu, kurā 5-6-

gadnieku grupu bērni vērtējumu izteikuši, līmējot sejiņas, taču to nevar uzskatīt par 

objektīvu vērtējumu, jo bērns teicis, ka ielīmējis bēdīgu sejiņu, lai būtu citādāk. Izpētot 

audzēkņu  veikto vērtējumu, redzams, ka kopumā piedāvātie ēdieni bērniem garšo. 

Pozitīvas ir vecāku atsauksmes par veselīgu našķu piedāvājumu bērnudārza 

pasākumos. 

Turpinot darbību projekta “Ēdam atbildīgi” ietvaros, aprīļa mēnesī tiks veikta pārtikas 

atkritumu daudzuma kontrole. Marina Afanasjeva jautā par produktiem, kurus bērni 

neēd, taču vienotas atbildes nav, ēšanas paradumi grupās ir atšķirīgi. 



Alla Miņina jautā vecāku atsauksmes par tikšanos ar pazīstamo biologu un raidījumu 

vadītāju Māri Olti, kura notika 1.martā. Skolotāja Spulga Upāne pozitīvi novērtē viņa 

darbošanos un sarunas ar 6-gadnieku grupas bērniem. Vienkāršs, draudzīgs sarunas 

veids un plašās zināšanas daudzās jomās piesaistīja arī vecākus un darbiniekus. 

 

2. 

Marina Afanasjeva informē par iestādes vecāku padomes aicinājumu ekopadomei 

izdomāt un ieteikt, ko darīt talkas dienā 22. aprīlī. Notiek diskusija- vai ir vajadzīgs 

kopējs pasākums, vai vecāki kopā ar bērniem darbojas savos grupu laukumos. Ir 

salīdzinoši liela vecāku interese par jaunu konstrukciju izveidi, puķu stādīšanu 

laukumiņos. Ir vadītājas lūgums vecāku pārstāvjiem noskaidrot, kas nepieciešams, 

kādus materiālus iegādāties par iestādes budžeta naudu, lai talka noritētu sekmīgi. 

Tiek izteikts ierosinājums kopīgās talkošanas noslēgumā noorganizēt nelielu cienastu 

un tēju. 

 

3. 

Inita Artistova informē par resursu izlietojumu 2016. gadā. Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, diemžēl ir palielinājies siltuma un elektrības patēriņš, kā arī nešķiroto 

atkritumu daudzums. Pārrunājot iespējamos lielāka patēriņa iemeslus, tiek nosaukts 

fakts, ka  pirmsskolas izglītības iestāde 2016. gada vasaras sezonā bija slēgta tikai vienu 

mēnesi, nevis divus, kā iepriekšējos gados. Lielāku elektrības patēriņu radīja  virtuves 

ventilācija, plīts, veļas mazgājamās mašīnas lietošana, kā arī izteikti tumšā ziema. 

Pozitīvi vērtējam to, ka  visās telpās ir nomainītas ekonomiskās lampiņas. I.Artistova 

pastāsta, ka 2017.gadā nešķirotie atkritumi tiks izvesti pēc pieprasījuma, līdz ar to vairs 

netiks uzskaitīti nepilni konteineri. 

Tiek pārrunāti tradicionālie ekoskolas pavasara darbi- garšaugu audzēšana, puķu dēstu 

dāvināšana pilsētas puķu dobēm un Puķu ballītes organizēšana.  I.Artistova pastāsta 

par plānoto starptautisko aktivitāti- Āra nodarbību dienu- 18.maijā.  

 

Lēmumi: 

1. Turpināt aktīvi darboties un organizēt ekoskolas pavasara sezonas pasākumus. 

2. 24.-28.aprīlī organizēt pārtikas atkritumu svēršanu, noskaidrot un izvērtēt, kuri 

ēdieni bērniem negaršo. 

3. 21.aprīlī organizēt Rosības dienu - Lielo talku grupu laukumos. 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Alla Miņina 

Sekretāre                                                                                      Inga Lukjanova 


