
ĀDAŽU VIDUSSKOLAS VIDES NOVĒRTĒJUMS 

2016./2017.m.g. 

 

Skolas vide un apkārtne 

Ādažu vidusskolas kopējā teritorija ir 8,01 hektāri. Skolas ēkas  platība ir 12320 m2, 

bet kopa ar sporta centru, kuru arī skola izmanto -16185 m2. 

Skola atrodas Gaujas upes krastā un  meža tuvumā. Skola ir uzcelta ārpus pilsētas 

centra un atrodas ekoloģiski tīra , zaļā vidē. 

Skolas apkārtējā teritorija ir apzaļumota un iežogota. Ap skolu ir gan plaša zālāju 

teritorija, gan koku alejas. Nav izteiktas augu bioloģiskās daudzveidības, bet  skolas 

apzaļumošana tiek veikta pēc plāna un saskaņojot ar pašvaldības būvvaldi. 

Skolēniem ir pieejami dažādi sporta laukumi -  tenisa, basketbola, futbola, volejbola, 

pludmales volejbola, stadions, āra trenažieru laukums un iekārtota āra klase nodarbībām. 

Norobežotā skolas teritoriju rada drošu vidi skolēniem. Pie skolas ir mežs, kurš tiek 

izmantots mācību procesā gan kā praktisko nodarbību avots, gan ka vides sakopšanas 

teritorija, gan sporta aktivitātēm, gan dzīvo organismu izzināšanai. 

 

Veselīgs dzīvesveids 

Skolā tiek veidota izpratne par dzīvesveida un tā ietekmi uz vidi gan mācību stundās- 

dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, gan audzināšanas stundās, gan organizējot skolēniem 

lekcijas un nodarbības. 

Skolēnu ēdināšanu nodrošina SIA “Baltic Restaurants Latvia”, kurš ir lielākais 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar 23 gadu pieredzi. Ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzēja pamatprincipi ēdienkartes izveidošanai mūsu skolā ir: 

 Sezonāli un kvalitatīvi produkti un ko piedāvā Latvijas lauki, 

 Mūsu klimatiskajai joslai ierasti un tradicionāli produkti, izmantojot vietējo 

piegādātāju produktu sortimentu, 

 Produkti, ko skolēni saprot- nepārspīlēt ar jauniem eksotiskiem produktiem, bet gan 

mācīt ēst arī jaunus produktus, 

 Neizmantot pusfabrikātus un nepārbaudāmas izcelsmes produktus. 

Skolēniem maltīti pagatavo veselīgi- negatavo ēdienu lielā taukvielu daudzumā, vairāk 

svaigu un tvaicētu dārzeņu, cepeškrāsnī gatavoti ēdieni ar nelielu taukvielu daudzumu, 

zupas, ierobežots cukura un sāls daudzums u.c. 

Speciālas diētas bērniem atbilstoši skolas un vecāku prasībām. 

Stingri kontrolēts pagatavošanas process- iekšējās pārbaudes un stingras vadlīnijas kvalitātes 

uzturēšanai. 



 Skolēni prot pagatavot kopa ar ģimeni veselīgus gardumus, kurus var iegadāties 

Miķeļdienas, Mārtiņdienas un Ziemassvētku tirdziņos skolā. 

Skolas mācību plānā ir 3 sporta stundas( sākumskolā- 2 sporta stundas un 1 peldēšanas 

stunda). Skola piedāvā plašu interešu izglītības sporta programmas nodarbības: futbola, 

volejbola, džudo, orientēšanos, tūrisma. Blakus skolai ir sporta centrs, kur var nodarboties 

papildus  gan sporta skolā, gan vienkārši apmeklējot sporta zāli, vai trenažieru zāli vai 

peldbaseinu. Savukārt ziemā skolas stadionā tiek uzliets ledus un skolēni kopā ar ģimenēm 

var slidot līdz vēlam vakaram, jo slidotava ir apgaismota. 

 Skola ir ārpus centra, tādēļ liela daļa skolēni uz skolu dodas vai nu kājām, vai ar 

divriteni, vai ar skrituļdēli. Skola ir ieguvusi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministra “Draudzīgs velosipēdistam 2016” nosaukumu.  

 Skolai atrodoties ārpus pilsētas centra, ir iespēja elpot labākas kvalitātes gaisu, gan 

skolas pagalmā, gan attiecīgi vēdinot skolas telpas. 

 Visa sabiedrība skolēnus māca saudzīgi attiekties pret dzīvajām būtnēm. Ā dažu 

centrā ir izveidots “Dzīvais dārzs”, kur var iepazīt, pabarot un samīļot dažādus mājas 

dzīvniekus. Pilsētniekiem šis dārzs ļoti patīk. 

 Skolā ir veiktas pārbaudes dzeramajam ūdenim. Tas atbilst normām , bet neskatoties 

uz to, ir uzstādīts papildus ūdens filtrs dzeramajam ūdenim.  

         Videi draudzīgi produkti 

 

 

 

 

 

 

 

Transports 

Skola atrodas Ādažu novadā. Skolā skolēni, pedagogi  ierodas ļoti dažādi- kājām, 

ar velosipēdu, ar motorolleriem, ar personīgo auto vai sabiedrisko transportu.  

 

Ādažu vidusskolas transporta audits I semestrī 2016./2017. m. g.  

  

Klase Uz skolu kājām Uz skolu ar 

velosipēdu 

Uz skolu ar 

mašīnu 

Uz skolu ar 

autobusu 

1.d 3 2 11 3 

1.a 0 0 18 8 

1.b 7 0 20 2 

Mazgāšanas līdzekļi

Mācību stundās runā par 
ekoloģiskiem mazgāšanas līdzekļiem

Skolēni raksta projektu darbus, 
gatavo prezentācijas un prezentē

Sanitarajos mezglos ir ziepes un 
papīrs

Būvmateriāli

Videi draudzīgi būvmateriāli

estetiski un videi draudzīgi 
būvmateriāli skolā un ārpus tās

Ekologisku maju modeļu izveide 
projektu darbos

Krāsas

Videi draudzīgas krāsas un 
materiāli skolas telpās



1.d 3 2 11 3 

2.b 2 2 18 3 

2.c 1 0 16 3 

2.d 6 1 19 1 

2.g 0 3 14 5 

2.l 2 2 15 9 

2.e 3 0 14 5 

2.d 6 1 19 1 

3.a 1 1 12 10 

3.g 1 0 19 2 

4.a 1 1 18 3 

4.e 1 2 16 4 

4.g 3 3 11 3 

5.a 3 2 6 6 

5.b 5 1 9 2 

5.c 3 0 15 1 

5.e 1 2 8 3 

5.g 1 5 6 9 

6.a 5 1 12 9 

6.b 1 1 8 1 

6.c 1 2 15 8 

6.e 4 3 14 5 

7.a 4 10 3 3 

7.b 2 0 14 3 

7.c 3 1 15 4 

7.d 1 11 7 4 

8.a 5 0 4 2 

8.b 4 3 7 4 

8.c 3 0 8 6 

9.b 4 2 12 8 

9.c 0 8 8 2 

9.e 2 3 6 4 

10.a 6 2 8 2 

11.b 2 4 9 2 

12.a 5 5 4 4 

kopā 105 86 450 151 

 

Veicot transporta auditu, tika apsekotas 38 klases. 

Auditu veica EKO padomes locekļi: Elizabete Kitoka 9.e, Elīza Isajeva 9.e, Kate Mičule 9.e, 

Ansis Marks Bērziņš 9.e, Evelīna Gierkena 9.c, Ērika Lavrova 9.c. 



 

Skola atrodas 2 km no Ādažu centra, ar ko arī ir izskaidrojams lielais transporta 

izmantojums. Aicināsim skolēnus pārvietoties kājām un ar velosipēdiem. Atkārtotu auditu 

veiksim pavasarī.  

Skolas teritorija ir 98 velo novietnes. Šogad skolas teritorijā tika papildinātas 12 

velo novietnēm. 

Ar 11.b klases skolēnu ierosinājumu, velo statīvus pārkrāsoja. Skola sagādāja krāsu 

un otas, skolēni krāsoja. 

 

 

 

 

 

 

Ir nodrošināta droša satiksme skolēnu atvešanai no Kadagas, Podnieku, Alderu 

pieturas līdz skolai. Šos pārvadājumus veic SIA “Ekspress Ādaži” autobuss. Blakus skolai 

uz ceļa ir novietoti ātrumu ierobežojoši šķēršļi.  

Skolā notiek Informāciju dienas par drošību kopā ar Pašvaldības policijas 

pārstāvjiem un CSDD darbiniekiem. Šajās nodarbībās tiek skaidroti un atkārtoti satiksmes 

noteikumi, gājēju tiesības un pienākumi.  

kājām
13%

velosipēdu
11%

mašīnu
57%

autobusu
19%

PĀRVIETOŠANĀS VEIDS UZ SKOLU



Būtiskākā ietekme uz vidi transporta jomā ir transporta līdzekļu radītais gaisa 

piesārņojums, jo to izmeši satur virkni kaitīgu vielu. 

 

Enerģija 

Skolā tiek patērēts samērā daudz enerģijas. Skolā tiek lietotas dienas gaismas 

spuldzes, bet skola sāk pāriet uz LED apgaismojuma spuldzēm. Mērījumi rāda, ka visās 

telpās ir optimāls apgaismojums. Elektrības taupīšanai galvenokārt līdzi seko skolas 

darbinieki, bet starpbrīžos tas ir dežūrklases pienākums. Starpbrīžos dežuranti seko tam, lai 

klašu telpās, gaiteņos dienas laikā tiktu izslēgts apgaismojums, nedarbotos projektori.  

Ādažu vidusskolas enerģijas audits I semestrī 2016./2017. m. g.  

Telpa Apgaismojums 

izslēgts, kad nav 

nepieciešams 

Projektors izslēgts, 

kad nav nepieciešams 

Sildelementi un 

ventilācijas lūkas nav 

aizsegtas 

Logi ir noblīvēti Makulatūras 

kaste klasē 

 Jā nē Jā Nē Jā Nē Jā Nē  

A-102 X  X  X  X  + 

A-104 X  X  X  X  + 

A-204 X  X  X  X  + 

A-203 X  X  X  X  + 

331 X  X  X  X  + 

A-205 X  X   X  X + 

A-302 X  X   X X  + 

A-303 X  X  X  X  + 

229 X  X  X  X  - 

C-304 X  X  X  X  - 

C-302 X  X  X   X - 

C-202 X  X  X  X  - 

C-203 X  X  X  X  - 

C-204 X  X  X  X  + 

C-206 X  X  X   X + 

C-102 X  X  X  X  + 

C-103 X  X  X  X  + 

C-104 X  X  X  X  + 

C-105 X  X  X  X  + 

B-103 X  X  X  X  + 

B-106 X  X  X  X  + 

B-202 X  X  X  X  + 

B-203 X  X  X  X  + 

B-204 X  X  X   X + 

B-205 X  X  X  X  + 

B-206 X  X  X  X  + 

B-302 X  X  X  X  + 

B-304 X  X  X  X  + 



B-305 X  X  X  X  + 

Kopā 29  29  27 2 25 4 24+; 5- 

 

Veicot enerģijas auditu, tika apsekotas 29 klašu telpas. 

Auditu veica EKO padomes locekļi: Elizabete Kitoka 9.e, Elīza Isajeva 9.e, Kate Mičule 9.e, 

Ansis Marks Bērziņš 9.e, Evelīna Gierkena 9.c, Ērika Lavrova 9.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolu ar siltumu nodrošina sava katlumāja, kuru apkurina ar gāzi. Skolā gandrīz 

visos kabinetos ir uzstādīti jauni radiatori ar regulatoriem. Skolas telpas tiek regulāri 

vēdinātas. Reizi dienā skolas telpās tiek veikta mitrā uzkopšana. Skolā ēdināšanu nodrošina 

SIA, tādēļ virtuvē uzstādīti atsevišķi elektroskaitītāji. Skolu gada laikā par elektroenerģiju 

samaksā 40000 eiro. Šī mācību gada uzdevums samazināt elektroenergijas patēriņu. 

Jā
93%

Nē
7%

VAI SILDELEMENTI UN VENTILĀCIJAS 
LŪKAS IR AIZSEGTAS?

Jā
100%

Nē
0%

VAI APGAISMOJUMS IZSLĒGTS, KAD 
NAV NEPIECIEŠAMS?

Jā
100%

Nē
0%

VAI PROJEKTORS IZSLĒGTS, KAD NAV 
NEPIECIEŠAMS?

Jā
86%

Nē
14%

VAI LOGI IR NOBLĪVĒTI?

Jā…

Nē
17%

VAI KLASĒ IR MAKULATŪRAS KASTE?



Atkritumi 

Par atkritumu izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA ,,Vides pakalpojumu grupa". Pie 

skolas ir 5 atkritumu tvertnes. Skolā mēs atkritumus šķirojam, klasēs ir izvietotas kastes 

makulatūrai, gaitenī novietota kaste izlietotām baterijām, plastmasas pudelēm un papīram. 

Papīra lapas cenšamies izmantot no abām pusēm, otrā pusē pēcpusdienu nodarbībās skolēni 

zīmē, aplicē, loka, veido savus radošos darbiņus. Katru gadu piedalāmies Vislatvijas Lielajā 

talkā, piedalāmies makulatūras, bateriju un nolietoto tehnikas vākšanas konkursā. Rezultātā 

ieguvām 2.vietu bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” (nodevām 1300 kg), 4. vietu 

makulatūras vākšanas konkursā( nodevām 10,5 tonnas) un saņēmām Pateicību par 

Nolietotās tehnikas nodošanu. Par nodoto makulatūru pārstrādei, mēs pretī saņēmām 100 kg 

zīmēšanas papīru, kuru izmantosim mācību procesā. 

Skolotāji izglīto skolēnus par atkritumu šķirošanas nozīmi, par to samazināšanas 

iespējām, iepazīstina, kas ir dažādas atkritumu kategorijas. Mūsu skolā jau sen lieto 

skolvadības sistēmu e-klasi, taupot papīra resursus. 

Mācību saturs 

Veselīga dzīves veida tēmas tiek iekļautas izglītības programmās visos mācību 

priekšmetos un interešu izglītībā ( priekšmetu skolotāju tematiskie plāni). 

Katru nedēļu viena peldēšanas stunda 1.-4.kl. skolēniem.  

Matemātikas stundas 5.-7. kl. “Uzdevumi par ūdens krātuvēm un ūdens patēriņu”. 

Sociālo zinību stundas 5.-6.kl.  “ Ūdens mūsu dzīvē”. 

Ģeogrāfijas un dabaszinību stundas 6.-7.kl. “Alternatīvie enerģijas avoti”. 

Dabaszinības 1.klasēs: upes maketu modelēšana, Baltijas jūras iedzīvotāji (maketu 

izgatavošana), mūzika- dziesma “Tīra Latvija’, mācību ekskursija uz keramikas rūpnīcu 

(ūdens un māla īpašības), matemātikā- ūdens tilpuma aprēķināšana, ūdens daudzums 

akvārijā u.c. 

Jaunrades darbu konkurss "Gaujas prēmija". 

 

Līdzdalība 

Ekoskolas pasākumos ir iesaistīti visi, kam paredzēti pasākumi (vai visai skolai, vai 

pa klašu paralēlēm, vai individuāli). 

Informācija par ekopasākumiem pieejama skolas ekostendā. Ekostenda saturs 

pastāvīgi mainās, savlaicīgi atspoguļojot notiekošos pasākumus. Pēc katra pasākuma 

izgatavojām fotokolāžas, tas ir ļoti piesaistošs uzmanību informācijas veids. 

Informācija vecākiem par mūsu ekoskolas darbību tiek paziņota vecāku kopsapulcē 

septembrī caur elektronisko žurnālu. Daži vecāki (īpaši no sākumskolas klasēm) piedalās 

pasākumos.  

Publicējam rakstus par savu darbību avīzē  „Ādažu vēstis” 



 Sludinājumi un afišas skolā, e- klasē, internet mājas lapā facebook.com “Eko-

Ādažuvidusskola”.  Skolas interneta mājaslapā ir vietne Ekoskola. 

 

  

 

 

 


