
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes 

ekopadomes sēdes protokols Nr. 1. 

 

Gulbenē                                                                                                2019.gada 30.septembrī 

 

Piedalās: 1.grupas vecāku pārstāvis Dāvis Upāns, 2.grupas vecāku pārstāve Sanita Kalniņa,  

3.grupas vecāku pārstāve Iveta Auzāne, 4.grupas vecāku pārstāve Annija Ceriņa, 

5.grupas vecāku pārstāvis Alvis Putnis, iestādes vadītāja Dace Nagle, vadītājas 

vietniece izglītības jomā Inita Artistova, skolotāja Alla Miņina, skolotāja Anita 

Bondare;  

Sēdes vadītāja: ekoskolas koordinatore Inita Artistova 

Sekretāre: Anita Bondare 

Darba kārtība:  

1. Vides novērtējuma analīze un 2019./2020.mācību gada tēmas Transports plānošana. 

2.    Vides kodeksa apspriešana. 

 

Sēde sākumā notika jaunievēlētās ekopadomes pārstāvju iepazīšanās, katram nosaucot kādu 

pēdējā laikā veiktu videi un dabai draudzīgu rīcību. Ekopadomes dalībnieki pastāstīja gan par 

atkritumu šķirošanu, gan auduma maisiņu izmantošanu iepērkoties, gan ikdienas pārvietošanos 

videi draudzīgi - ar velosipēdu, gan iestāšanos pret dzīvnieku izmantošanu farmācijas 

laboratorijā Hamburgā.    

Ekoskolas koordinatore Inita Artistova informēja, ka jaunais mācību gads mūsu pirmsskolas 

izglītības iestādē iesācies aktīvi un darbīgi. Ar velo dienu 23. septembrī uzsākām darbošanos 

Ekoskolas gada tēmā Transports. Notika Olimpiskās dienas aktivitātes un vairāki sportiski 

pasākumi Eiropas sporta nedēļas ietvaros. 6-gadnieku grupa gatavojas ekskursijai uz Līgatnes 

dabas takām. Miķeļdienas salātu darbnīcā bērni mācījās pagatavot vienkāršus ēdienus no 

vietējiem augļiem un dārzeņiem. Iestāde piereģistrēta dalībai makulatūras un izlietoto bateriju 

vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai”.  Esam pārņēmuši Alūksnes PII “Sprīdītis” pieredzi, un šajā 

mācību gadā 5-6-gadniekiem notiks mazās ekopadomes nodarbības.  

1. 

Sēdes turpinājumā Ekopadomes dalībnieki apsprieda iestādes vides novērtējumu, kuru 

septembrī veica iestādes darbinieki un bērni. Inita Artistova pastāstīja, ka ļoti labi rezultāti ar 

vērtējumiem tikai 4-5 ir tēmās  Līdzdalība, komunikācija un mācību saturs un  Vide un veselība, 

kā arī Bioloģiskā daudzveidība.  

Tēmā Pārtika ekopadomes pārstāvji pārrunāja veģetārās dienas iespējas un simbolisko nozīmi.   

Analizējot iepriekšējā gada tēmu Ūdens, ekopadomes dalībnieki pārrunāja, kā uzlabot  lietus 

ūdens savākšanas un izmantošanas iespējas. Dāvis Upāns ierosināja iegādāties un uzstādīt lielo 

konteineru lietus ūdens savākšanai.  Alvis Putnis aicināja noskaidrot, cik daudz sāls tiek 

izmantots ziemas sezonā celiņu kaisīšanai. Dace Nagle uzsvēra, ka būtiski ir gādāt par drošu 



pārvietošanos iestādes teritorijā. Inita Artistova rosināja apzināt citas dabai draudzīgākas 

metodes, kā ziemā novērst ietvju slidenumu. 

Analizējot tēmu Transports, ekopadomes dalībnieki pārrunāja, cik droša ir satiksme pirmsskolas 

apkārtnē. Annija Ceriņa norādīja, ka rīta cēlienā ap pulksten 8.00 un pēcpusdienā pēc 17.00 ir 

ļoti daudz automašīnu stāvlaukumā pie Mākslas skolas, kas apdraud arī kājāmgājēju drošību. 

Bieži vien stāvošajām automašīnām netiek izslēgts dzinējs.  Ekopadomes dalībnieki ierosināja 

vērsties pašvaldībā ar lūgumu sakārtot auto stāvlaukumu Dzeguzes ielā, lai uzlabotu satiksmes 

drošību pie pirmsskolas izglītības iestādes un Mākslas skolas.  Dace Nagle ierosināja iesaistīt 

visus pirmsskolas vecākus un vēstules rakstīšanu iekļaut  Ekoskolu Rīcības dienu aktivitātēs.  

Inita Artistova ieteica pavasara sezonā atjaunot velo laukuma krāsojumu un papildināt to ar 

jaunām ceļa zīmēm. Alvis Putnis ierosināja pavasarī gada tēmas noslēgumā organizēt velo 

braucienu ģimenēm, kā iespējamo gala mērķi minot Emzes parku, kurā varētu organizēt dažādas 

aktivitātes, atkritumu savākšanu,  kā arī pikniku. Sanita Kalniņa izteicās, ka pasākumā varētu 

piedalīties arī mazāko audzēkņu vecāki, vedot bērnus uz velo sēdeklīšiem.  

Anita Bondare ierosināja aktualizēt un papildināt informāciju par gada tēmu grupu vecāku 

stūrītī. 

Alvis Putnis ierosināja mazās ekopadomes nodarbībā izpētīt mūsu pārtikas ceļu no ražotāja līdz 

patērētājam. 

2. 

Sēdes turpinājumā Inita Artistova iepazīstināja ekopadomes dalībniekus ar pedagogu u.c. 

darbinieku  priekšlikumiem jaunam  vides kodeksam. Tika saņemti pieci priekšlikumi, no kuriem 

sēdes dalībnieki izvēlējās īsāko, skanīgāko un bērniem saprotamāko. Alla Miņina izteica 

priekšlikumu katrā grupā papildināt zaļā solījuma tekstu ar vizuālu informāciju atbilstoši grupas 

bērnu spējām un izpratnei-zīmējumiem, aplikācijām, u.c.  

 

Lēmumi: 

1. Iekļaut 2019./2020.mācību gada darba plānā aktivitātes:  

-ģimeņu velo brauciens mācību gada noslēgumā, 

-velo laukuma atjaunošana un labiekārtošana pavasara sezonā. 

 

2. Ekoskolas Rīcības dienu laikā sagatavot un iestādes vecāku vārdā nosūtīt vēstuli 

Gulbenes novada pašvaldībai ar lūgumu izveidot auto stāvlaukumu Dzeguzes ielā.  

 

3. Aktualizēt un papildināt informāciju par gada tēmu Transports grupu vecāku stūrītī. 

 

4. Mūsu vides kodekss (zaļais solījums) “SAUDZĒSIM DABU, LAI DABA SARGĀ MŪS!” 
Rosināt katrā grupā papildināt tekstu ar vizuālu informāciju. 

 

Sēdes vadītāja                                                                                 Inita Artistova 

Sekretāre                                                                                         Anita Bondare 


