
                              
 
 
 

Klimata pārmaiņu sekas un draudi mūsu planētai, vai mēs varam to ietekmēt?! Ar šādām 

pārdomām norisinājās mūsu Ekopadomes sēde oktobrī, kur nolēmām pievienoties globāla mēroga 

akcijai vides aizsardzībā RĪCĪBAS DIENAS, kas šogad veltīta svarīgākajam šī gada vides 

aizsardzības notikumam – ANO klimata pārmaiņu konferencei. Mūsu zibakcijas mērķis ir  samazināt 

pārtikas „ceļojumu”, jo transports rada siltumnīcefekta gāzes, tiek patērēta enerģija un nemaz 

nerunājam par ražotās produkcijas izcelsmi un kvalitāti. Ja gribam samazināt CO2 piesārņojumu, 

pašsaprotamākais solis ir atteikšanās izmantot naftas produktus transporta nolūkiem, tāpēc uzturā 

būtu vēlams lietot to, kas ir izaudzis tavā zemē! 
 

Lai veiksmīgi noritētu Rīcības dienas Garkalnē no 2.līdz 

6.novembrim, Ekopadome sazinājās ar Garkalnes novada 

uzņēmējiem, zemnieku saimiecību jau oktobrī. Bērni iepazinās ar 

ražoto produkciju, kopā ar skolotājām izzināja ražošanas  procesu. 

Aizgājā ciemos uz vietējo veikalu, lai apskatītu un iepazītu augļus, 

dārzeņus, ziedus, ko pārdod mūsu sadarbības partenere Evita. 

Starp daudzajiem dārzeņiem visgrūtāk bija atpazīt rutku!  Vēl bijām 

ciemos pie Emīlijas, kas mums stāstija visu par un ap tējām. Mums 

tika uzdāvināta bērnu tēju, kuras sastāvs tika izpētīts, izrunāts un, 

protams, arī nogaršots! Atpazinām un sagaršojām tējā gan 

kumelītes, gan liepuziedus un priežu pumpurus.  

2.novembrī Garkalnē sākās Rīcības dienas ar radošo darbnīcu, kurā  tika izveidots buklets. 

Tājā ir atrodama informācija par vietējiem ražotājiem un to piedāvātajiem produktiem.  

4.un 5.novembrī devāmies pastaigā pa Garkalni. Bērni stāstija un dalīja bukletus vietējiem 

iedzīvotājiem, darbiniekiem par iespējām iegādāties Latvijā ražoto, vēl jo vairāk Garkanē pieejamo 

produkciju. Mūs ļoti jauki uzņēma Dienas centrā, komunālservisā, pastā, aptiekā, bibliotēkā u.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pēdējā akcijas dienā satikāmies visi kopā, lai ne tikai iepazītos vairāk viens ar otru, bet arī 

nogaršotu veselīgos produktus. Par jauko sadarbību apmainījāmies arī ar pašu gatavotām dāvanām. 

Bērni uzdāvināja zīmējumu albūmu un keramikas pulciņa veidotus svečturus, savukārt uzņēmēji 

mūs lutināja ar savu produkciju – medu, tēju, sieru, āboliem. Esam priecīgi un pateicīgi par tik 

atsaucīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem Garkalnes novadā!  

Ekoskolas koordinatore Liene Rolanda 

Rīcības dienas  Garkalnē, 

ZIBAKCIJA 

 „Izvēlies vietējo!” 

 

   


