
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vides izpētes apraksts. 

Skolas vide un apkārtne. 

Ap skolu ir apstādījumi, puķu dobes.  

Apkārtne ir sakopta.  

Pavasarī starpbrīžos 1.-4.klašu bērni iet spēlēt rotaļu laukumā.  

Mazāk ārā uzturas lielākie bērni.  

Jau 2.gadu skolas pagalmā ierīkota zaļā klase, kuru izmanto priekšmetu skolotāji 

stundu vadīšanai.  

Sporta nodarbības siltā laikā notiek sporta laukumā. Ziemā ārā slēpojam.  

Pie skolas ir sporta laukums- diezgan sliktā stāvoklī. Tika izstrādāts sporta laukuma 
rekonstrukcijas projekts, kura realizīšanu centīsies uzsākt pavasarī.  

Sporta zāle ir pietiekami aprīkota.  

Ūdens. 

 Dienā skolēni patērē 10 litrus Vendenes ūdeni, minerālūdeni, sulas, 
Rasēnus(daudzums nav pētīts).  

Daudz ūdens tiek patērēts tualetēs, dušās-gan sporta, gan internāta.  

Ziemā tiek uzliets hokeja laukums.  

Īpaši ūdens zudumi nav novēroti: krāni nepil. Dažreiz skolēni nenoslēdz tualetē ūdeni 

podā. 

Ūdeni izmanto puķu dobju un iekšas puķu laistīšanai.  

Atkritumi. 

Pie skolas ir trīs konteineri atkritumu šķirošanai: parastais, plastikātam, makulatūrai.  

Atkritumus cenšamies šķirot. Par to rūpējas skolas saimnieks un tehniskais personāls.  

Klasēs ieviestas makulatūras kastes.  

Skolā ierīkots tukšo bateriju koks.  

Skolas teritorijā ir pietiekams daudzums atkritumu urnu.  

 



Transports. 

Skolā darbinieki un skolēni ierodas kājām, ar mašīnām, satiksmes autobusiem, 
velosipēdiem, dažiem motorolleriem.  

Pie skolas ir ierīkota droša vieta velosipēdiem.  

Skolā neesam popularizējuši videi draudzīgu transporta veidu.  

Jāpēta pārtikas atceļošana. 

Enerģija. 

 Skolai ir budžetā paredzēts elektroenerģijas patēriņš.  

Tiek veikts enerģijas patēriņa pētījums jau 2. gadu. 

Siltuma padevi nodrošina centrālā apkure.  

Sakarā ar skolas siltināšanu, ir veikta kurināmā patēriņa uzskaite. 

Ekonomiskās spuldzes nav ieviestas. 

Apgaismojums telpās ir pietiekams. Īpaši nav pētīts.  

Elektroenerģija tiek taupīta,  atgādinājumi izvietoti.  

Klases telpas tiek vēdinātas starpbrīžos.  

Skolas apkures ietekme uz vidi nav pētīta.  

Veselīgs dzīves veids. 

Ēdnīcā čipsus, cīsiņus, kolas, kečupu netirgo.  

Pārdošanā augļi, dārzeņu salāti, piens, kefīrs, Rasēni, sulas, pārslas.  

Skolā no 1.-9.klasei darbojas programma ”Skolas auglis”, kurai ābolus skola 
iegādājas no zemnieku saimniecības.  

Arī kartupeļus ēdnīca iegādājas no zemnieku saimniecības (Gremzdes), bet sīpoli un 
burkāni tiek iepirkti no bāzes.  

Trauku un grīdas mazgāšanai netiek izmantota videi draudzīgi mazgāšanas līdzekļi.  

Sporta stundu skaits ir pietiekams. 

Skolā darbojas basketbola, florbola, vieglatlētikas, tautasbumbas, handbola, 
riteņbraucēju pulciņi.  



Skolā ir trenažieri un tos izmanto treniņu nodarbībās.  

Skolas nosiltināšanai izmantoja videi draudzīgu materiālu-vati. 

Pie skolas nav rūpnīcas, neatrodas pie lielās šosejas, taču tuvumā atrodas dzelzceļa 

stacija, kurtuve, kas piesārņo gaisu.  

  

 


