
VIDES NOVĒRTĒJUMS 
Enerģija. 

Pagājušajā mācību gadā mūsu skolas gada tēma bija Enerģija, tāpēc ļoti daudz domājām 
un strādājām, lai taupītu visa veida enerģijas. 

Katru pirmdienas rītu tika pierakstīti rādījumi elektroenerģijai, kurus ievadījām speciālā 
datorprogrammā, tad varējām veikt analīzi un izdarīt secinājumus.  

Pie elektrības slēdžiem tika pievienoti uzraksti ar mazu dzejolīti, kas atgādina, ka nedrīkst 
aizmirst izslēgt gaismu, izejot no klases vai citas telpas. Daudzi skolēni un skolotāji atzina, ka šie 
uzraksti viņus ir disciplinējuši un tiešām atgādinājuši, ka elektrība ir jātaupa, priecājāmies, ka 
daudzi atzina arī to, ka par elektrības taupīšanu sākuši domāt arī mājās, izslēdzot apgaismojumu 
telpās, kurās neviens neuzturas, vai atvienojot no kontaktligzdas elektroierīces vai telefonu un 
datoru lādētājus. 

Skolas ēka tiek apsildīta centralizēti, siltuma ieguves avots ir dabasgāze, ir noregulēta 
automātiska siltuma padeve, siltumenerģijas piegādi veic pašvaldības uzņēmums SIA Babītes 
siltums. 
 
Transports. 
 Babītes novads sastāv no 2 teritoriālajām vienībām: Babītes pagasta un Salas pagasta, 
novada administratīvais centrs ir Piņķu ciems, kurā atrodas arī Babītes vidusskola. Līdz ar to ir 
organizēti vairāki skolas autobusu maršruti, kuri atved uz skolu bērnus, tos pēcpusdienā arī 
nogādā mājas. Maršruti ir maksimāli organizēti, lai nebūtu jāveic lieki kilometri. 
 Tā kā nenoliedzams fakts ir tas, ka Rīga no skolas ir nelielā attālumā, daudzus skolēnus uz 
skolu atved vecāki, braucot pa ceļam uz darbu. Tā paša iemesla rezultātā vairāki skolēni un 
skolotāji no Rīgas uz skolu ierodas ar sabiedrisko transportu. 
 Daži skolotāji uz skolu ierodas ar automašīnām, jo viņi dzīvo citos pagastos – Jūrmalā, 
Ķekavā, Baldonē, Dzērumos u.c., bet priecē fakts, ka arī skolotāji, savstarpēji sarunājot, 
kooperējas, braucot kopā savā personīgajā transportā. 
 Īpaši priecīgs ir fakts, ka daudzi skolēni uz skolu dodas ar velosipēdiem, pie skolas ir 
izveidota velosipēdu novietne, kuru pārredz skolas dežuranti un tiek veikta arī video novērošana. 
Lai domātu par skolēnu drošību uz ceļa, katru pavasari tie skolēni, kuri ir sasnieguši 12 gadu 
vecumu, piedalās CSDD apmācībā (kuru organizējam paši skolā) un kārto velosipēdista 
eksāmenu, iegūstot velosipēda vadītāja apliecību. 
  
Atkritumi. 
 Mūsu skolai ir cieša sadarbība ar uzņēmumu Eco Baltia, kas pēc apgrozījuma ir lielākā 
vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu 
apsaimniekošanas ciklu no atkritumu šķirošanas un savākšanas līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, 
vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. Šis uzņēmums gan savāc mūsu šķirotos atkritumus, 
gan izglīto jauniešus, vadot lekcijas, gan aicina skolēnus piedalīties dažādos konkursos. 
 Šajā mācību gadā skolā esam izvietojuši 9 šķiroto atkritumu punktus skolā, kā arī novembrī 
katrā klasē tiks iekārtota kaste izlietotajam papīram. 
 Skolas pagalmā ir lielie šķirošanas konteineri, papīrs tiek krāts makulatūrā, jo jau vairākus 
gadus piedalāmies makulatūras vākšanas akcijā. Speciālās kastēs pie Ekostenda un lejā pie 
dežuranta var izmest lietotās baterijas.  

Skolā un tās apkārtnē ir pietiekošs atkritumurnu daudzums. Skolas apkārtnē tās ir pie 

sporta zāles durvīm, pie skolas ārdurvīm, skolas priekšpusē, sporta laukumā, skeitparkā. 

Interešu izglītības pulciņos skolotājas bieži cenšas izmantot sadzīvē jau vienreiz lietotas 

lietas, „piešķirot tiem otro dzīvi. Daudzus materiālus – pudeles, kastītes, tualetes papīra ruļļus, 

audumus u.tml. izmantojam mājturības stundās un pulciņu nodarbībās. Pirms Ziemassvētkiem tiek 



vākti gultasveļa un segas, kurus vairs ģimenes nelieto, dzīvnieku patversmei, kā arī rotaļlietas un 

apģērbi – bērnu nama bērniem. 

Iespēju robežās papīram tiek apdrukātas abas puses vai arī lietota funkcija, kad uz vienas 
lapas uzkopē samazinātas 2 lapas.  

E – pastos pienākusī informācija tiek rūpīgi izvērtēta un izprintēts tikai vajadzīgais. 
Dokumentu paraugi, informācija pieejamas skolas mājas lapā, tiek arvien vairāk ieviesta e-
dokumentu aprite,  tādējādi kaut nedaudz samazinot papīra daudzumu.  

Skola atbalsta pārbaudes darbu kopēšanu un nepieciešamās dokumentācijas printēšanu 
un kopēšanu, bet pārējo materiālu kopēšanas lietderību un nepieciešamību lūgts izvērtēt un vairāk 
izmantot IKT tehnoloģijas. Diemžēl jāatzīst, ka tas joprojām ne vienmēr tiek darīts. 

 Kopēšanā izmantojam arī makulatūras vākšanās akcijā nopelnīto biroja papīru no A/S „ 
Līgatne”. Cenšamies izmantot jau lietota papīra otru pusi – melnrakstiem, piezīmēm u.c. 
 
Ūdens. 
 Ūdens kvalitāte ir ļoti augsta, jo tika nomainītas caurules, pa kurām skolai pienāk dzeramais 
ūdens, kā arī SIA Babītes siltums (kas ūdeni piegādā) ir veikti vērienīgi ūdens attīrīšanas iekārtu 
uzstādīšanas darbi. 
 Lielākais ūdens patēriņš ir skolas virtuvē un tualetēs, kaut gan tualetes podi ir ar ūdens 
taupīšanas iespēju. 
 Skolas apstādījumi netiek laistīti.  

Sākumskolas klasēs skolēniem ir iespēja dzert ūdeni no piegādātājiem, piemēram, Venden, 
Karaļa avoti u.c., par piegādāto ūdeni tiek maksāts pēc brīvprātības principa no vecāku 
ziedojumiem klases fondā. Skolēniem ir katram sava krūzīte, kuru var lietot, neizmantojot 
vienreizlietojamos traukus. Arī skolotājiem tiek nodrošināts dzeramais ūdens, ko finansē 
pašvaldība, arī skolotāji neizmanto vienreizlietojamās glāzes. 

 
Skolas apkārtne. 
 Skolas apkārtne ir sakopta, tās priekšpusē atrodas liels stāvlaukums, kurā ir regulēta 
kustība, lai nodrošinātu drošību. Apkārt skolai ir koki un puķu stādījumi.  
 Netālu no skolas ir ūdens krātuve, pie kuras regulāri notiek sporta stundas, arī skolas 
iekšpagalms un apkārtne ir piemērotas āra stundu vadīšanai, to visbiežāk izmanto sākumskolas, 
dabaszinātņu, sociālo zinību skolotāji. Pagarināto grupu bērni bieži uzturas svaigā gaisā skolas 
apkārtnē, spēlējot āra spēles. 

Otrpus skolas ir sporta stadions un skeitparks. 
 Skolas ēkā ir sporta komplekss ar lielo un mazo baseiniem, vairākām sporta zālēm. 
 Tā kā šobrīd tiek projektēts jaunais skolas korpuss, tad, to īstenojot, skola kļūs plašāka un 
daudzveidīgāka, jo tiek domāts ne tikai par jaunām mācību telpām, bet arī par skolas apkārtnes 
modernizēšanu. 
 
Mežs. 

Novada teritorijas liela daļa ir pārpurvota. Rietumu daļā iestiepjas kūdras atradne Ķemeru-
Smārdes tīrelis un Slokas-Labais-Kašķu purvs. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Babītes novadā: 
• Ķemeru nacionālais parks (daļa), 

• Beberbeķu dabas parks, 
• Dabas liegums „Babītes ezers”, 

• Dabas liegums „Cenas tīrelis” (daļa). 



Lielākā daļa no novada teritorijā esošajiem mežiem ir Rīgas pilsētas īpašumi, ko pārvalda 
SIA „Rīgas meži”.  

Nozīmīga Babītes novada īpatnība ir lauksaimniecības polderu teritorijas. 
 
Veselīgs dzīvesveids. 

 Skolas ēdnīcā tiek piedāvātas siltās pusdienas, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus, 
gan ēdnīcā, gan kafejnīcā skolēni var iegādāties augļus. Visi skolēni tiek nodrošināti ar 
bezmaksas pienu, kā arī skola piedalās projektā “Skolas auglis”. 
 Ēdiena pagatavošanai netiek izmantoti bioloģiski audzēti produkti, jo tie sadārdzina 
galaprodukta cenu, bet tiek izmantoti dārzeņi no vietējiem zemniekiem, ēdienkartē vienmēr ir 
svaigu dārzeņu salāti. 
 Skolā paralēli sporta stundām un peldēšanas nodarbībām tiek piedāvāti dažādas 
aktivitātes, lai skolēniem pēc mācību stundām nebūtu jāpavada laiks “sērfojot” internetā vai 
spēlējot datorspēles. Mūsu skolā izglītojamie darbojas florbola, futbola, volejbola treniņos, 
peldēšanas nodarbībās, aerobikā, mazāko klašu skolēni – vispārējās fiziskās sagatavotības 
pulciņā, ir fizioterapeita vadītas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, karate nodarbības, kā arī 
Jaunsardzes nodarbības, skolā ir trenažieru zāle. 
 Starpbrīžos tiek vēdinātas klašu telpas, savukārt stundu laikā – gaiteņi. 
 Rudenī un pavasarī tiek organizētas Sporta dienas. 
 Klašu audzinātāji, sporta un sociālo zinību skolotāji bērniem atgādina par personīgo 
higiēnu, pirms pusdienām tiek mazgātas rokas, tiek lietoti maiņas apavi. Tualetēs pie ūdens 
krāniem ir Ekoskolas padomes pārstāvju zīmētas vizuālas norādes, kurās skolēniem atgādina par 
daudzajām baktērijām un tiek aicināti sargāt savu veselību, mazgājot rokas. 
 Skolas klašu telpas tiek uzkoptas reizi dienā pēc mācību stundām, bet koplietošanas telpas 
– gaiteņi, kāpņu telpas, sanitārie mezgli – tiek uzkoptas mācību stundu laikā un pēc mācībām. 
Telpu un sanitāro mezglu uzkopšanai, kā arī trauku mazgāšanai virtuvē tiek izmantoti sertificēti 
Veselības ministrijas prasībām atbilstoši mazgāšanas līdzekļi. 
 Visiem skolēniem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir medicīnas kartes, ģimenes 
ārstu atļauja piedalīties sporta stundās, kā arī reizi gadā tiek veikta medicīniskā apskate. 
 

 
 
 


