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Sēdes vadītāja-ekoskolas koordinatore Alla Miņina,
Sekretāre- Inga Lukjanova.
Piedalās: vecāku pārstāvji Monika Lāce, Kristīne Vītola, Ieva Brūniņa, iestādes
pārstāvji Inese Kuharenko, Spulga Upāne, Inga Lukjanova, medmāsa Lidija
Andrejeva, pavāre Ina Bētere, ekoskolas koordinatore Alla Miņina, Inita Artistova.
Dienas kārtība:
1. “Tomātu aktivitāte”.
2. Akcijas “Meklējam produktus BEZ palmu eļļas” rezultātu apkopojums un
analīze.
3. Akcijas “Ideālā ēdienkarte mūsu bērnudārzā” apspriešana.
4. Zibakcijas organizēšana pasaules Ūdens dienā 22.martā.
5. Pavasara sezonas darbu plānošana.
Sēdes sākumā Inita Artistova aicina ekopadomes dalībniekus iesaistīties projekta
“Ēdam atbildīgi” metodoloģijas piedāvātajā “Tomātu aktivitātē”. Katrs sēdes
dalībnieks, aplūkojot prezentācijā redzamo tomātu piedāvājumu, izvēlas sev atbilstošo
pirkumu un savu izvēli pamato. Noskaidrojam, ka sezonas laikā pirksim “tomātus no
zemnieku tirgus, 20 minūtes no mājām, 1kg/€1,85“ vai ēdīsim pašaudzētos, savukārt,
ne-sezonā izvēlēsimies „tomātus no vietējā lielveikala“, kuru izcelsmes valsts būs
Spānija vai Latvija. Daži sēdes dalībnieki konsekventi uzsver, ka nepirks lielveikalā
nekādus tomātus, bet gaidīs jauno ražu savā dārzā. Uzskatām, ka kopumā tika
izdarītas atbildīgas izvēles.
Ekoskolas koordinatore Alla Miņina informē vecākus un darbiniekus par ziemas
periodā paveiktajiem darbiem projektā “Ēdam atbildīgi”. Par vecāku un darbinieku
atsaucību, pētot un vācot piena produktu, miltu izstrādājumu, margarīnu un saldumu
iepakojumu etiķetes produktiem, kuru sastāvā nav palmu eļļas. Akcijas rezultāti ir
apkopoti, vēlamies uzzināt vecāku viedokli, ko darīt ar iegūto materiālu. Ieva Brūniņa
iesaka atrasto produktu sarakstu izveidot bukletiņā, bukletiņi būs katrai ģimenei,
paņemami grupās. Viņa piekrīt palīdzēt šos bukletiņus izveidot, salocīt.
Nākamā akcija tiek plānota saistībā ar ēdienkaršu veidošanu, lai pēc iespējas precīzāk
noskaidrotu bērnu un vecāku vēlmes un tādējādi izvairītos no liekiem pārtikas
atkritumiem. Inita Artistova vēlas uzzināt vecāku domas un priekšlikumus par
”Ideālās ēdienkartes” izveidošanu. Akcija norisināsies no 14.-28. martam. Šajā laikā

vecāki un darbinieki var iesniegt savu redzējumu par ideālo ēdienkarti, izmantojot
produktus, kuri tiek iepirkti mūsu iestādē. Medmāsa ierosina ēdienkarti veidot vismaz
divām dienām, ar noteikumu, ka ēdieni nedrīkst atkārtoties., un iekļaut ēdienus, ko
bērni arī mājās ēd vislabprātāk.
22. martā katru gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Ierosinājums ir šo pasākumu
šogad atbalstīt arī mūsu ekoskolai un veidot zibakciju par krāna ūdens taupīšanu, kā
arī mudināt mūsu ģimenes mazāk pirkt ūdeni plastmasas pudelēs, jo Gulbenes pilsētas
ūdensvada ūdeni drīkst lietot uzturā tādu, kāds tek no krāna. Ideja ir veidot uzlīmes,
ko pielīmēt pie ūdenskrāniem ar atgādinājumu “Taupi ūdeni!” Monika Lāce izsaka
priekšlikumu nākamajā gadā izveidot plakātu, ko, saskaņojot ar māju vecākajiem,
novietot pie daudzstāvu māju ieejas durvīm.
Inita Artistova pastāsta par pedagoģiskā darba plānā paredzētajiem darbiem pavasara
sezonā. 14. -18. martā nedēļas tēma būs “Pavasara darbi grupā”. Grupās tiks audzēti
daudzveidīgi stādi, kas veicinās bērnu izpratni par bioloģisko daudzveidību. Aprīlī
notiks tradicionālie ekouzvedumi, šoreiz- par pārtikas tēmu. Maijā, kā jau ierasts,
paredzēta zaļā darbnīca-dalīšanās ar sēklām un stādiem, stādu dāvināšana.
Sēdes noslēgumā notiek diskusija par projekta “Ēdam atbildīgi” noslēguma
pasākuma organizēšanu maija beigās, kopā bērniem un vecākiem. Kristīne Vītola
iesaka aktivitātes ar uzdevumiem par pārtikas tēmu grupu laukumos, pēc tam kopējo
mielastu. Tiek izteikts priekšlikums, nākot uz pasākumu, atnest kādu kārumu
dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Alla Miņina aicina, ja ir vēl priekšlikumi vai
idejas, tās tiks uzklausītas. Gaidām vecākus, ne tikai ekopadomes locekļus, ar
priekšlikumiem.
Lēmumi:
1. Izveidot bukletus- atgādnes vecākiem par produktiem BEZ palmu eļļas.
2. Organizēt akciju “ Ideālā ēdienkarte mūsu bērnudārzā” 14.-24. martā, aicināt
bērnus, vecākus un darbiniekus aktīvi iesaistīties ēdienkaršu izstrādāšanā.
3. Organizēt Zibakciju pasaules Ūdens dienā 22. martā.
4. Projekta noslēgumā organizēt ģimeņu pasākumu ar aktivitātēm grupu
laukumos un kopēju cienastu. Pasākuma laikā vākt dzīvnieku pārtikas
ziedojumus.
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