
 

PII”Annele” vides izvērtējums pa jomām 2016./17.m.g. 

 

 

Veselīgs dzīvesveids ( izvērtējumu veica“Brīnumpupa” 
Eksistējošais spēks( stiprās puses) Eksistējošais vājums (vājās 

puses) 
 Bērniem katru dienu ir aktivitātes gan iestādes laukumā- rīta 

rosme svaigā gaisā un sports, gan telpās- sports, ritmika.  

 Katru dienu bērni var braukt ar velosipēdiem pa iestādes 

veloceliņu. 

 Bērni ar pedagogiem bieži dodas garās pastaigās un 

pārgājienos Ropažu apkārtnē. 

 Bērni, pedagogi un vecāki piedalās gan iestādes, gan 

pagasta rīkotajos sporta un veselības pasākumos. 

 Iestādē ir tīrs dzeramais ūdens(ar labiem rādījumiem). 

 Iestādē tiek izmantoti videi draudzīgi mazgāšanas un 

tīrīšanas līdzekļi. 

 Iestāde piedalās projektā”Ēdam atbildīgi. 

 Ēdienreizēs bērni paši uzliek tik, cik var apēst.  

 Iestādē ir mājturības klase, kurā bērni mācās pagatavot 

veselīgus ēdienus.  

 Tiek apkopotas šo ēdienu receptes. 

 Tiek nodrošināta arī speciāla ēdināšana bērniem ar pārtikas 

alerģijām, celiakiju un piena nepanesamību. 

 Iestādes teritorijā ir mazdārziņš, kura ierīkošanā un 

apkopšanā, kā arī izaugušo produktu izgaršošanā, piedalās 

bērni. 

 Katrā iestādes grupiņā jau ziemā tiek veidots zaļais vitamīnu 

dārziņš uz palodzes. 

 Divas reizes gadā bērniem veic mērījumus, kuros nosaka 

auguma garumu un svaru. 

 Notiek dažādas tikšanās ar speciālistiem un apmācības 

pirmsskolas pedagogiem un vecākiem par veselīgu uzturu 

un par nekaitīgiem tīrīšanas un uzkopšanas līdzekļiem.   

 

 

 Ēdienreizēs joprojām tiek 

piedāvāti ārvalstu dārzeņi un 

augļi. 

 Palielinās to bērnu skaits, kuri 

nespēj vai neprot kontrolēt 

savas emocijas un ir agresīvi 

pret citiem. 

 

Nākotnes iespējas Nākotnes draudi 
 Turpināt kustību aktivitātes, piedalīties iestādes un pagasta 

organizētajos pasākumos, kas veicina bērnu izpratni par 

veselīgu dzīvesveidu un attīsta bērnus fiziski un emocionāli. 

 Turpināt piedalīties dažādos projektos un akcijās, kas sekmē 

bērnu izglītošanu un audzināšanu veselības izglītības jomā. 

 Veikt mērķtiecīgu audzēkņu psihoemocionālās veselības 

veicināšanu . 

 

 IT un mazkustīgums 

 

 



 

 

Izvērtējamā joma : Transports ( izvērtējumu veica “Kārumnieki”) 

 
Eksistējošais spēks( stiprās puses) Eksistējošais vājums( vājās puses) 

 

 Tuvākajā apkārtnē dzīvojošie darbinieki (4/5)  uz b/d 

ierodas kājām vai ar velosipēdu (gada siltajā laikā). 

Tikai  1/5 daļa darbinieku ierodas ar auto vai 

sabiedrisko transportu.  

 Pie ieejām iestādē ir izvietotas velosipēdu novietnes; 

 Ir iespēja atbraukt un aizbraukt ar skolas autobusu, kurš 

pieved pie iestādes vārtiem; 

 Vecāki savus bērnus ar personīgajiem auto atved pa 

ceļam uz darbu ( bieži abi vecāki un vairākus bērnus) 

nevis speciāli brauc; 

 Iestādes bērni regulāri dodas pastaigās uz parku, pa 

tuvāko apkārtni; 

 Iestādes teritorijā ir izveidota velo trase bērniem, grupās 

bērniem tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids 

 

  

 Ļoti maz tiek izmantots skolas 

autobuss (  

 Auto stāvlaukums pie iestādes ir 

nepietiekoši liels, lai rīta stundās 

tur novietotie auto neapdraudētu 

gājēju satiksmi. Tiek aizšķērsota 

arī brauktuve. 

 Tikai ¼ daļa bērnu ierodas kājām, 

pārējie tiek pievesti un aizvesti, 

lai arī attālums līdz mājām nav 

liels; 

 Iestājoties vēsākam laikam, bieži 

vecāki atstāj savus auto 

iedarbinātus, kamēr paši aizved 

bērnus uz grupiņām; 

Nākotnes iespējas Nākotnes draudi 
 

 Izbūvēt gājēju celiņu virzienā uz daudzdzīvokļu mājām; 

 Izvietot ceļa zīmi ar aizliegumu novietot auto uz 

braucamās daļas, lai neaizsegtu redzamību pie iestādes 

galvenajiem vārtiem; 

 Vairāk vecākiem popularizēt veselīgu dzīvesveidu, 

uzsverot kustību nepieciešamību, vides piesārņojuma 

draudus, ko rada auto izplūdes gāzes. 

 

 

Izvērtējamā joma :ŪDENS (izvērtējumu veica PRĀTNIEKI) 

 
Eksistējošais spēks( stiprās puses) Eksistējošais vājums( vājās puses) 

1) Ūdens krāni un klozetpodu bojājumi tiek 

savlaicīgi novērsti. 

2) Virtuvē ir trauku mazgājamā mašīna. 

3) Gandrīz visās grupās bērniem pašiem ir ērti 

pieejams ūdens. 

4) Dzeram krāna ūdeni 

 Bērni  mazgājot zobus un rokas neiztaisa 

krānu. 
 Šļakstās ar ūdeni. 

 

Nākotnes iespējas Nākotnes draudi 

 
1. Mācību tematiskajā plānojumā iekļaut tēmu 

“Ūdens” - taupīšana, izmantošana, piesārņošana 

utt. 

2. Ūdens dzeršana kā neatņemama DR sastāvdaļa. 

Nodrošināt uz katra galda krūzi ar ūdeni 

pusdienās. 

3. Nodrošināt vieglu pieeju dzeramajam ūdenim 

katram bērnam visās grupās. 

 

Dzeramā ūdens cauruļu nolietošanās 



 

 

Izvērtējamā joma “Atkritumi” ( izvērtējumu veica “Kāpēči”) 

 
Eksistējošais spēks( stiprās puses) Eksistējošais vājums( vājās 

puses) 
1.Iestādē ir konteineri – sadzīves atkritumiem, izlietotajām 

baterijām. 

2. Izveidota organisko atkritumu novietne. 

3. Tiek vākta makulatūra. Tā tiek nodota, un pretī saņemts papīrs 

iestādes vajadzībām. 

4. Grupās un iestādes kabinetos izvietotas izlietotā papīra kastes. 

5. Vairākus gadus piedalāmies bateriju vākšanas akcijā “Tīrai 

Latvijai.” 

6.Iestāde piedalās Cūkmena akcijā. 

Sadarbībā ar Ropažu vidusskolu un Ropažu pašvaldības policiju 

rīkojām akciju Ropažu iedzīvotājiem un autobraucējiem. 

Izvietojām pašu gatavotus Cūkmenus Ropažu novada teritorijā un  

dalījām atkritumu maisus. 

7. Grupās regulāri turpina iepazīstināt ar dalīto atkritumu šķirošanu. 

 

1. Nepieciešams polimēru 

atkritumu konteiners. 

Nākotnes iespējas Nākotnes draudi 
1. Grupās turpināt iepazīstināt ar dalīto atkritumu šķirošanu. 

2. Piedalīties dažādās kampaņās un akcijās, kas saistīta ar 

atkritumu šķirošanu un nodošanu. 

3. Atkritumu jautājumu sakārtošana novadā. 

 

 

 

 

Izvērtējamā joma :Mežs ( izvērtējumu veica “Kriksīši”) 

 
Eksistējošais spēks( stiprās puses) Eksistējošais vājums( 

vājās puses) 
Ropaži atrodas ‘’meža vidū’’ līdz ar to PII ‘’Annele’’ apkārtne ir koku, krūmu, 

apstādījumos ieskauta. Tuvuma neatrodas ražotnes, auto maģistrāles. 

PII Annele teritorija ir lieli koki – bērzi, kļavas, akācijas, u.c. ir apstādījumi, 

puķu dobes, košuma krūmi. Katru gadu iestādām jaunus kokus. Rotaļu  

laukumi ir iekārtoti tā, lai bērni varētu droši rotaļāties un mācīties. Dažkārt mēs 

dodamies uz Ropažu vidusskolas zaļo klasi, kur notiek piemērotas 

rotaļnodarbības. Dodamies pastaigā ar kādu noteiktu uzdevumu uz  dārzu, 

parku. Pētām PII apkārtnē augošos kokus, krūmus,pļavas ziedus, L. Juglas upi 

tās krastus. 

Dodamies uz tuvāko mežu dažādos gada laikos, kur tiek pētīta bioloģiskā 

daudzveidība, noskaidrojam ,kāpēc nepieciešam sausi koki, augi, sēnes kukaiņi, 

putni u.c.c  

Mācību programmas 

apguvē  vairāk 

izmantot nodarbības 

dabā. 

Nākotnes iespējas Nākotnes draudi 
Pii ‘’ Annele’’ izstrāts apkārtnes labiekārtošanas plāns, kas tiek īstenots un 

pilnveidots. 
 



 

 

 

IESTĀDES VIDE UN APKĀRTNE (izvērtējumu veica “Brīnumpupa”)  
 

Eksistējošais spēks( stiprās puses) Eksistējošais vājums( vājās puses) 

 

- iestādes apkārtnē aug daudzveidīgas augu sugas; 
- ierīkots komposts; 
- uzsākta iestādes mazdārziņu ierīkošana ( šajā rudenī novākta 

pirmā raža); 

- bērniem droša, tīra, sakopta un veselīga apkārtne ar dažādām 

iespējām aktīvai laika pavadīšanai; 
- iestādes teritorijā ierīkots veloceliņš bērniem; 

- sporta laukums ar mīkstu segumu; 
- neirobežotas iespējas mācībām un rotaļām dabā;  
- liels bruģēts laukums, kopīgu pasākumu rīkošanai. 

 
 

 

- sakarā ar iestādes paplašināšanu divām 

grupām vēl nav savu  labiekārtotu āra 

laukumiņu.  

Nākotnes iespējas Nākotnes draudi 
-Iestādei ir izstrādāts izvērsts laukumu labiekārtošanas un 

apkārtējās vides uzlabošanas plāns, kas pamazām tiek īstenots. 
 

- mācību procesa vajadzībām un intereses rosināšanai pie 

dažādu sugu kokiem un citiem augiem iestādes apkārtnē 

izvietot to nosaukumu plāksnītes. 
 

- sporta zāles aprīkojuma pilnveidošana; 
 

-iestādes gaiteņu sienu atdzīvināšana (noformēšana atbilstoši 

pirmsskolēnu vajadzībām un interesēm). 
 

- esošā koka aprīkojuma 

nolietošanās. 
 

 

  



 

 


