
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes ekopadomes sēdes  

PROTOKOLS Nr.1. 

Gulbenē 22.10.2015. 

 

Sēdes vadītāja- vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova; 

Sekretāre-  Inga Lukjanova; 

Sēdē piedalās: iestādes pārstāvji-vadītāja Dace Nagle, vadītājas vietniece Inita Artistova, 

skolotājas Alla Miņina, Inga Lukjanova, Inese Kuharenko, Spulga Upāne, medmāsa Lidija 

Andrejeva,  pavāre Ina Bētere, vecāku pārstāvji-Monika Lāce ,Gundars Rubenis ,Gunita 

Melne, Kristīne Vītola, Ginta Ābeltiņa, Ieva Brūniņa.  

Darba kārtība: 

1.Informācija par dalību projektā  “Ēdam atbildīgi”. 

2. Vides novērtējuma  apspriešana un SVID analīzes veidošana. 

3. Ekoskolas Globālo rīcības dienu plānošana. 

4. Informatīvie jautājumi. 

 

Sēdi atklāj ekoskolas darbu koordinatore Alla Miņina, sakot paldies par darbu pagājušajā 

mācību gadā. Paldies visiem par  Zaļā karoga  balvas iegūšanu. Paldies tiem, kuri darbojas 

iestādes ekopadomē jau vairākus gadus. Sveiciens jaunpienācējiem.  

Vadītājas vietniece Inita Artistova iepazīstina ekopadomes dalībniekus ar  informāciju par 

mūsu iestādes dalību vides izglītības projektā “Ēdam atbildīgi”. Tas ir starptautisks 

projekts, kurā piedalās 9 valstis,  Latviju pārstāv 20 izglītības iestādes, no kurām 5 ir 

bērnudārzi. Projekts ilgs 3 gadus, un mēs kā pilotskola piedalīsimies tā metodoloģijas 

pilnveidošanā. Šī projekta ietvaros septembra beigās tika veikta vecāku  Ģimeņu aptauja, 

kā arī PII ēdināšanas izvērtējums,  rezultātu apkopojums tiek izskatīts ekopadomes sēdē. 

Uzmanība tiek pievērsta tiem jautājumiem un lietām, kuras iespējams mainīt.  Analizējot 

anketas, vecāku pārstāve Monika Lāce izsaka priekšlikumu noskaidrot  par ekoloģisko 

produktu pieejamību mūsu novadā. Vairāk informācijas vecākiem nepieciešams par palmu 

eļļu, kura sastopama ļoti daudzos produktos. Vecāku pārstāve Ieva Brūniņa ierosina 

iestādes mājaslapā izveidot jaunu sadaļu ar veselīgām un viegli pagatavojamām receptēm. 



Tiek ierosināta ideja uzaicināt lektoru, kurš pastāstītu par veselīgu uzturu. Vecāku 

pārstāvis Gundars Rubenis ierosina meklēt iepirkuma variantus produkcijai ar minimālu 

enerģijas  patēriņu. 

Vecāki atbalsta ideju par bērnu pašapkalpošanos iemaņu pilnveidošanu, par to, ka bērni 

paši, iespēju robežās, komplektē sev ēdiena porciju. 

Koordinatore  Alla Miņina izstāsta idejas par Rīcības dienām, kura tiks veltītas klimata 

pārmaiņām un notiks 2.-6. novembrī. Ir ideja par pārtikas šķīvju veidošanu sakarā ar 

veselīgu uzturu. Bērni kopā ar Gulbenes 2.vidusskolas skolēniem  aplicēs veselīga uztura 

šķīvjus, kurus dāvinās pilsētas iedzīvotājiem. Tāpat bērni kopā ar vecākiem noskaidros 

pārtikas ceļu no izcelsmes vietas līdz mājām un to atzīmēs Pārtikas ceļojuma kartē. 

Gulbenes 2. vidusskolas bērni dosies klimata pārmaiņām veltītā gājienā pilsētas ielās, un 

šī gājiena noslēgumā  tieši mūsu bērnudārzā notiks kopīgs pasākums. 

Tiek pārrunāts Rīcības nedēļas noslēgums mūsu bērnudārzā- iespēja ar praktiskām rīcībām 

visu resursu taupīšanā parādīt, ka ēdam atbildīgi. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, uzsāksim  makulatūras vākšanu no2-6.novembrim,  vāksim arī 

izlietotās baterijas. 

Lēmumi:  

1. Turpināt meklēt risinājumus, lai samazinātu ēdienu pārpalikumu daudzumu 

pirmsskolas izglītības iestādē. 

2. Pilnveidojot bērnu pašapkalpošanās prasmes, rosināt  bērniem pašiem komplek-

tēt sev porcijas. 

3. Iestādes mājaslapā izveidot jaunu sadaļu ar veselīgu  ēdienu receptēm. 

4. Informēt vecākus par “Tiešās pirkšanas pulciņa darbību”. 

5. Pārdomāt iespējas pilnveidot bērnu un vecāku zināšanas par 2 projekta virzie-

niem-  

*dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņa straujš pieaugums,  

*palmu eļļas klātbūtne mūsu patērētajos produktos; 

6. Turpināt vākt makulatūru un baterijas. 

 

Sēdes vadītāja:                                                               I.Artistova 

Sekretāre:                                                                       I.Lukjanova 


