
Andreja Upīša Skrīveru skolas vides novērtējums 
 

Vispārīgā informācija 

Skolā mācās latviešu, krievu tautības bērni. 

Vispārējās izglītības klasēs iekļauti arī skolēni, kas mācās pēc speciālās izglītības programmas-

skolēni ar mācīšanās traucējumiem un vieglas garīgās attīstības traucējumiem. Viens ir redzes 

invalīds un viens vājdzirdīgais. 

Pagaidām īpašs aprīkojums invalīdiem skolai nav vajadzīgs. 

Skolēni skolā pavada piecas dienas nedēļā, tādēļ mēs rūpējamies, lai skolēni lietderīgi pavadītu 

brīvo laiku pēc stundām. 

 

Atkritumi. 

Skolas atkritumus izved SIA ”Ķīlupe”. 

Pie skolas ir 4 atkritumu tvertnes, 95 atkritumu kastes. 

Ēdiena pārpalikumus izmanto mājdzīvniekiem. Jau vairākus gadus cītīgi esam centušies samazināt 

atkritumu daudzumu ēdnīcā. Vairākus gadus atpakaļ bija 2 atkritumu spaiņi. Tagad to samazinājies 

līdz 1 spainim. Neapēsto maizīti pusdienās skolēni nes uz klasi un apēd līdz stundu beigām. 

  Skolēni un skolotāji radinās izmantot abas papīra puses. Izlietoto papīru liekam makulatūras 

kastēs, bet ar izlietotām baterijām piepildām EKO koku.  

  Katru gadu piedalāmies sakopšanas talkās Skrīveru teritorijā.  

Bioloģijas, ķīmijas stundā tiek runāts par šķirošanas nozīmi. Arī erudītu konkursos tiek šādi 

jautājumi iekļauti. 

Esam iesaistījušies „Zaļās jostas” rīkotajos konkursos ”Tīrai Latvijai”(makulatūra, baterijas). 

 

Enerģijas. 

Skolai ir apvienotā katlu māja ar dzīvojamām ēkām, kas tiek kurināta ar malku. 

Skolas sienas ir nosiltinātas, logi nomainīti pret plastmasas logiem. Nomainīts arī jumts. Ir strādāts 

pie skolas labiekārtošanas-jauni skolēnu atpūtas stūrīši, jauni soli un krēsli sākumskolas klasēs-

atbilstoši auguma īpatnībām, izremontēts direktora, sekretāres kabinets 

Lielākais elektroenerģijas patēriņš ir skolas virtuvē. Tumšajā laikā elektro patēriņš pieaug, jo daļa 

bērnu dzīvo internātā. 
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Katrā klasē ir izlietne. Trauki ēdnīcā tiek mazgāti zem tekoša ūdens. Stundu laikā visus sanitāros 

mezglus apseko dienas apkopēja un ziņo, ja ir kādas problēmas ar ūdeni. Ūdenstvertnes darbojas 

ekonomiskajā režīmā. Īpašas uzskaites atsevišķi katram mezglam mums nav, bet, mūsuprāt, daudz 

ūdens patērē trauku mazgāšanai un dušās pēc treniņiem. Pie katras izlietnes un tualetēs ir pielikti 

aicinājumi taupīt ūdeni. Pie ēdnīcas izlietnēm pielikts apraksts par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē. 

 

Transports. 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola atrodas Latvijas Skrīveru novadā Stacijas laukumā1, LV-5125. 

Lai nokļūtu uz skolu tiek izmantoti autobusi, vilciens, vieglās automašīnas. Būtisku ietekmi uz vidi 

atstāj šie transporta līdzekļi, radot izmešus. Priecē tas, ka apmēram viena trešā daļa skolēnu izmanto 

videi draudzīgu transportu-riteni. 

 Pie skolas ir gājēju pāreja, gulošais policists, pagalmā iebraukt atļauts tikai skolas personālam. 

Izmešus rada autotransports, skurstenis no katlu mājas, dīzeļvilcieni. 

Satiksmes noteikumi tiek atkārtoti katru gadu-gan policijas lekcijas, gan  ”Latvijas dzelzceļa” 

pārstāvju apmācības, gan audzināšanas stundās. 

 

Veselīgs dzīves veids. 

Skolā iespējams paēst 3 reizes: brokastis, pusdienas, launagu. 



Internāta bērni ēd arī 4.reizi-vakariņas.Ēdienkarti sastāda galvenā pavāre un kontrolē skolas 

medmāsa. Ēdienkarte mainās katru dienu un tiek izlikta. Otrie ēdieni: kotlete, gulašs, maltās gaļas 

mērce, vistas karbonāde, sautējums, kartupeļu kotlete, kartupeļu pankūkas, rauga pankūkas. 

Gaļa tiek iepirkta no z/s „Sietiņi”, kartupeļi no z/s „Gremzdes”. 

Augļus iepērk no Maksimas, Superneto. Augļus un dārzeņus ieved katru dienu, bet bulciņas -3x 

nedēļā. 

Līdz 9. klasei skolā ir brīvpusdienas. 

Salāti tiek gatavoti no zirņiem, burkāniem, kartupeļiem, kāpostiem, bietēm, skābenēm. 

Ir iespēja baudīt ābolus, bumbierus, banānus, mandarīnus. 

Skola piedalās programmā „Skolas auglis”. Ābolus regulāri piegādā Skrīveru zemnieku saimniecība 

„Kalnāres”. 

Katru gadu skolas medmāsa pārbauda bērniem redzi, augumu, svaru. 

Regulāri veic tīrības pārbaudi uz pedikulozi, kašķi. Seko līdzi profilaktiskām potēm. 

Medmāsa veic pārrunas par skolēnu higiēnu, kontrolē ēdienu kvalitāti skolas ēdnīcā, kontrolē skolas 

telpu tīrību. 

Pie katra sanitārā mezgla pieejami higiēnas līdzekļi roku mazgāšanai.  

   Audzināšanas stundās tiek aicināta skolas medmāsa, kas stāsta bērniem par personīgo higiēnu. 

      Skolā darbojas vairāki interešu izglītības sporta pulciņi: tautasbumba, basketbols, handbols, 

jauno riteņbraucēju pulciņš-„Jaunie satiksmes dalībnieki”. 

 

Mežs. 
     Skola atrodas  netālu no tūrisma objekta-Skrīveru takām, Dendroparka. Tādēļ tiek izmantota 

iespēja apgūt gidu profesiju, veikt izpētes pārgājienus, sporta aktivitātes, sakopšanas talkas. 

Sadarbībā ar „Latvijas mežiem” divus gadus esam stādījuši kokus, gatavojuši un izvietojuši putnu 

būrīšus. Sadarbībā ar Meža tehnikumu esam organizējuši starpskolu eko forumu. 

 

Skolas vide un apkārtne. 

Skola atrodas gandrīz Skrīveru centrā-netālu no vilcienu stacijas. Ap skolu aug dažādi koki-liepas, 

ceriņi, daži ozoli. Ap skolu plešas zaļā zona ar puķu dobēm. Skolas teritorija norobežota ir daļēji-

tikai sporta laukums un basketbola laukums. 

Šogad caurmērā ir strādāts pie skolas labiekārtošanas-jauni skolēnu atpūtas stūrīši, jauni soli un 

krēsli sākumskolas klasēs-atbilstoši auguma īpatnībām. 

Katrā skolas gaitenī aug zaļie augi: Ķīnas roze, paparde, delfīnija, fikuss, vaska puķes, 

līdakas aste. Arī katrā klasē ir telpaugi, ko apkopj paši skolēni. 

Pie skolas ir izveidota zaļā klase, kura tiek izmantota stundu vadīšanai piemērotos laika apstākļos. 

Zaļajā klasē darbojas sākumskolas skolēni arī pēc stundām. 

 

Klimata pārmaiņas. 

Par klimata pārmaiņām esam mācījušies bioloģijas stundās, piedalījāmies „Globe” projektā un paši 

pētījām nokrišņus. Taču kā Eko tēmu šo tematu vēl neesam izskatījuši. Šajā jomā šogad 

darbosimies Rīcības nedēļas ietvaros. 

 

Līdzdalība. 

Eko projektā darbojas visa skola-skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. 

Organizējot pasākumus, palīdz arī vecāki. Eko padomes sanāksmēs piedalās skolas padomes 

pārstāvji, skolotāji, Domes izpilddirektors. Vajadzīgo informāciju iegūstam no speciālistiem 

attiecīgajā jautājumā: no skolas direktora, saimnieka, ēdnīcas vadītājas, tehniskajiem darbiniekiem. 

 

 

 

 


