Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”
2018./2019.m.g. Ekoskolas programmā, gada tēma „Atkritumi”
VIDES NOVĒRTĒJUMS
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta un Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
Licencētās programmas: Vispārējās un mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas kods 01011121; kods
0101111. Iestādē darbojas 10 grupas, kurās tiek uzľemti audzēkľi no 1 līdz 7 gadiem, 3 grupas – latviešu , pārējās –
mazākumtautību.
Papildus licencētajai pirmsskolas izglītības programmai piedāvātās nodarbības:







Deju ritmika
Interešu pulciľš „Plakanās pēdas un pareizas stājas profilakse” sporta skolotāja vadībā
Interešu pulciľš „Dabas dārgumu lāde” sociālā pedagoga vadībā
Individuālas nodarbības ar logopēdu
Latviešu valodas rotaļnodarbības
Nodarbības Silto smilšu iekārtā

Ekoskolas mērķis:
 padarīt vides jautājumus par daļu no skolas un tās pārstāvju ikdienas dzīves;
 izpētīt un uzlabot skolas un tuvākās apkārtnes vides stāvokli;
 veikt reālai dzīvei atbilstošus uzdevumus un palīdzēt attīstīt bērnu prasmi risināt problēmas, pieľemt
lēmumus, izvirzīt mērķus un strādāt komandā;
 izmantot idejas projektiem un pasākumiem;
 padarīt mācību procesu interesantāku, rīcīborientētu jeb mācīties darot, mainot, uzlabojot;
 piedalīties semināros, apmācībās, forumos;
 piedalīties nacionāla un starptautiska mēroga konkursos, projektos, akcijās, kampaľās;
 izveidot sadarbības saikni ar citām Ekoskolām Latvijā un pasaulē;
 arī nākošajā gadā iegūt prestižu Zaļā karoga balvu;
 celt skolas popularitāti un būt par labu piemēru, iedvesmotāju apkārtējiem;
 ietaupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus.
Vide un apkārtne
Jau trešo gadu iestāde tiek renovēta, uz doto brīdi atrodamies jau izremontētā korpusā, bet otrais joprojām ir slēgts.
Tāpēc esam nedaudz noguruši gan no dzirdamiem trokšľiem, gan tā ka esam spiesti būt apvienoti, jo telpu nav tik cik
vajadzīgs. Jaunais korpuss ir estētiski glīts, ēkas fasāde ir apšūta ar skaistu cimbritu., iekštelpās ir veikts kosmētiskais
remonts, telpas gaišas. Iestādes teritorija tiek izmantota, lai realizētu alternatīvas mācību metodes( reizi nedēļā kāda no
nodarbībām notiek ārā un ne tikai dabas. Šogad praktizējam sadarbības nodarbības( tas nozīmē, ka nodarbību organizē
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grupas skolotāja ar kādu no atbalsta pedagogiem- sporta, mūzikas, latviešu). Uz doto brīdi esam spiesti neizmantot
sporta laukumu, jo tā teritorija bērniem ir slēgta, bet nodarbības nav cietušas, notiek katru dienu. Iestādes apkārtne ir
tīra un sakopta, par to rūpējas sētnieks. Diemžēl dažus kokus nācās nozāģēt, jo traucēja remontdarbiem. Celiľi ap
iestādi ir ļoti sliktā stāvoklī, ka arī tiek izmantoti, lai piegādātu ēdienu. Kad beigsies renovācija dome solīja visu
iestādes teritoriju savest kārtībā, ir solīts , ka būs jaunas nojumes un bērnu interaktīvie kompleksi. Protams zaļā zona
arī tiks atjaunota un izveidota, tiks izveidotas jaunas puķu dobes. Ideju un plānu ir ļoti daudz, piemēram izveidot
atsevišķu vietu bērnu pētnieciski izzinošajai darbībai. Ļoti ceru, ka mūsu sapľi piepildīsies. Arī šogad rīkojām rudens
talku, un plānojam arī pavasarī. Ir izveidota kompostkaudze, kur bērām visas nobirušās un savāktās lapas. Bieži ejam
ārpus iestādes teritorijas- uz Stropu mežu iesim Rīcības dienās, kā arī aicināsim 20.pirmsskolas iestādi. Dodamies uz
Ezeru Gubišče un ūdenskrātuvi Porohovka, kur kopā ar bērniem izzinām apkārti, novērtējam cik tā ir sakopta un tīra,
kas aug un dzīvo šajā vietā, izvietojam brīdinājuma zīmes par dabas saudzēšanu, pievēršam garāmgājēju uzmanību
tam cik mums ir svarīgi, lai daba netiktu piesārľota.

Enerģija ( ēka tiek renovēta)
Varam lepoties ar to, ka jau aiz loga ir novembris, bet joprojām mums nav pieslēgta apkure, jo telpās, kurās
atrodamies ir silti, pat karsti, jo ēkas fasāde ir nosiltināta, logi jauni, durvis pašas aizveras, ventilācija
darbojas pareizi. Pat ja tiks pieslēgta apkure, iestādē katrā telpā ir jauni radiatori , kurus var noregulēt
mazāk. Lampas visas ir jaunas un ekonomiskas, elektrību bez vajadzības nededzinām. Pie slēdžiem ir
brīdinājuma zīmes „Saudzē elektrību! Ľemot vērā to, ka logi ir jauni un lieli, mēs neizmantojam vairs
aizkarus līdz zemei, tāpēc rītos un vakaros ilgāk netiek slēgts apgaismojums. Šogad arī atteicāmies no veļas
mazgātavas, ir tikai viena veļas mašīna, kuru izmantojam pēc nepieciešamības. Tāpēc tas arī palīdz enerģiju
ekonomēt. Visai administrācijai ir lūgts uz brīvdienām datorus atslēgt, to cenšas darīt visi. Bērniem
organizējam sarunas, problēmsituāciju risināšanas, nodarbības, lai mācītu, kāpēc ir jāslēdz gaisma, kā to var
ekonomēt.
Varam salīdzināt, kā 3 gadu laikā enerģijas patēriľš ir mainījies.
Elektroenerģijas
patēriņš
Siltumenerģijas
patēriņš

2016.g
46057kw

2017.g
54359kw

2018.gads novembris
44624kw

506.12mego h

401.16mego h

293.16 mego h

2017.gadā elektroenerģijas patēriľš ir lielāks, jo notiek renovācijas darbi, tie arī turpinās joprojām, taču
tagad daudzas lietas ir jau noregulētas, kā tas nebija sākumā. Esot vēl vecajā korpusā logi bija ļoti
nolietojušies, tāpēc pat, ja bija pieslēgta apkure daudzās grupās tika papildus izmantoti elektriskie sildītāji,
jo bija ļoti auksti.
Atkritumi- mācību gada tēma
Mūsu iestādē atkritumus, tāpat kā visā pilsēta izved „AADSO”. Mums ir divi konteineri 240 l, kurus izved 2
reizes nedēļā. Ir arī zilais konteiners, kur tiek mests tikai kartons vai papīrs. Pēc iespējas cenšamies izmantot
papīru vairākkārtīgi. Šogad iegādājāmies katrai grupai atsevišķus konteinerus, lai mācītu bērniem šķirot
atkritumus, izdodas lieliski. Bērni skaitīs cik bieži papīra konteineru ir jāiztukšo, tādejādi noskaidros, cik
ilgā laikā tas tiek piepildīts. Prieks, ka arī pilsētā māju pagalmos ir parādījušies atkritumu šķirošanas
konteineri, kas līdz šim nebija. Pilsētas ielās ir izvietoti arī zaļie- stiklam. Šogad aptaujājām iestādes vecākus
par atkritumu šķirošanu, arī viľi izteicās, ka pozitīvi ir tas, ka beidzot var reāli šķirot, tikai diemžēl vēl ne
visi cilvēki ir pie tā pieraduši. Pilsēta ir arī vietas kur nogādāt PET pudeles, elektroierīces, riepas. Patīkami,
ka rudenī tika izvietoti lieli konteineri zāles un lapu izmešanai. Tas liecina par to, ka pilsēta būs sakoptāka
un tīrāka. Rīcības dienās zibakcijā aicināsim garāmgājējus neizmantot vienreizējo plastmasu. No vecākiem
patīkami ir dzirdēt, ka cilvēki ir aizdomājušies par dabai pozitīvām lietām. Cītīgi gatavosimies Rīcības
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dienām, ļoti daudz ar bērniem runāsim par šo tēmu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Esam dzirdējuši, kā viľi
komentē pieaugušo rīcību par to, ka biļeti nedrīkst mest uz zemes, bet jāmet papīrgrozā. Tas liecina, ka ne
velti ir bijušas sarunas, dialogi un spēles. Pedagogi gatavos dažādas spēles no iepakojuma kartona, rādot
piemēru bērniem, ka var arī to izmantot rotaļām. Plakātu pagatavošanā arī vienmēr izmantojam kartonu vai
nevajadzīgas, pāripalikušas tapetes. Rudens lapu vākšanā piedalās visa iestāde rīkojot talku. Lapu ir ļoti
daudz, metam tās kompostkaudzē, bet nākas arī pieteikt mašīnu, kas izved tās. Arī šogad piedalīsimies
Makulatūras un Bateriju vākšanas konkursā. Pavasarī plānojam rīkot vērienīgu pasākumu sadarbībā ar
zaļajosta Ezīti Jostiľu. Jau trešā grupiľa ir piebiedrojusies Cūkmena detektīviem un studē metodiskos
līdzekļus par dabas saudzēšanu un nepiesārľošanu. Otrajā pusgadā esam nolēmuši sadarboties ar komunālās
saimniecības daļu, lai organizētu kādu kopīgu nodarbību par atkritumu šķirošanu. Rādām bērniem video
filmas, prezentācijas par pārstrādi, lai plašāk iepazītu šo tēmu. Aicināsim vecākus piedalīties akcijā „Diena
bez iepirkumiem”, ka arī pievērst uzmanību tam cik tiek izmests ēdiena atkritumu. Iegādājamies tualetes
papīru ar uzlīmi, ka tas ir otrreiz pārstrādāts. Ziemā putnu barotavas gatavosim no plastikāta pudelēm.
Aicināsim vecākus, lai atnes izlietotas pudelītes no jogurta, cimdus, korķīšus, lai pagatavotu jaunas lietasspēles, grabuļus u.t.ml. Prieks, ka ne tikai bērni, bet sabiedrība iemācīsies šķirot atkritumus, aizdomāsies,
par to, ka lietai var piešķirt otru dzīvi.
Transports
Lielākā daļa bērnu un pedagogu dzīvo netālu, vai arī dodas uz darbu ar kājām. Tieši blakus ieejai atrodas
autobusa pietura, tādēļ vienmēr bērniem atgādinām par drošību. Uz vārtiľiem ir aicinājums vecākiem
rūpēties par bērnu drošību un sekot, lai tie būtu aizvērti. Regulāri rīkojam tematiskas nodarbības un
pārrunājam par drošību uz ielas. Pavasarī ir ieplānots preventīvs pasākums ar Bebru Bruno un Runci Rūdi.
Pēc renovācijas ierīkosim velosipēdu novietni, jo domāju būs vairāk gribētāju izmantot velosipēdu kā
pārvietošanās ierīci. Aicinām vecākus arī piedalīties akcijā „Diena bez auto”. Tagad tumšajos vakaros tiek
vienmēr atgādināts par atstarotāju nepieciešamību katram.
Veselīgs dzīvesveids
Mūsu iestāde jau trīs gadus iesaistās Veselību veicinošu skolu tīklā. Esam lepni, ka mūsu iestāde ir vienīgā,
kurā strādā sporta skolotājs. Nodarbības ar bērniem notiek katru dienu un svaigā gaisā, jo renovācijas dēļ
esam bez sporta zāles. Reizi mēnesī notiek sporta izklaides. Katru nedēļu pedagogi plāno veselības mācību,
kad tiek rīkota tematiska nodarbība par dažādiem veselību saistošiem jautājumiem. Iestāde piedalās „Skolas
piens” un „Auglis” programmā. Kad rīkojam pasākumus pārdomājam veselīgus cienastus vai našķus.
Iestādes māsa ēdienkarti sastāda atbilstoši normai nepieciešamajām vielām, vitamīniem un graudaugiem
pilnu ēdienu, sāls minimālu esamību. Māsa cenšas ieplānot gadalaikam atbilstošus izmantojamos produktus,
piedāvā dažādību. Ar šo gadu ir izveidota sadarbības grupa, kas plāno, organizē un piedāvā vairāk ideju
saistībā ar veselību. Reizi mēnesī tiks organizēta kāda tematiska diena par kādu tēmu saistībā ar veselību,
veselīgu dzīvesveidu. Oktobrī pat vairāki ieplānoti, jo būs Roku mazgāšanas diena, Putras diena un
izdomājām arī Sulas dienu, jo šogad rudens raža ļoti bagāta. Piedalāmies visās sporta aktivitātēs, kas tiek
organizētas un piedāvātas pilsētas valsts mērogā. Sadarbojamies arī ar citām pirmsskolas iestādēm kopīgi
rīkojam sporta spēles. Regulāri izvietojam un papildinām informāciju „Veselības ABC” mapē, kas domāta
vecākiem- ieteikumi, padomi par veselību. Pavasarī katra grupiľa stādīs kādus dārzeľus vai garšaugus,
kurus iepazīs un izzinās un rūpēsies par tiem, līdz ievāks ražu.
Ūdens
Katrā grupas tualetes telpā ir regulējami krāni, kur ir uzstādīta mērena ūdens temperatūra, bērnus mācam
negriezt daudz strūklu un bez vajadzības neliet ūdeni. Visur ir izvietotas zīmes par ūdens saudzēšanu.
Tualetes podi ir ar regulatoru mazākai ūdens noliešanai. Šogad iegādājāmies jaunu šļūteni, vasarā laukumu
laistīšanai, tagad tas lieki nekur netek. Veļas mazgājamā mašīna ir viena un tā ekonomiska.
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Ūdens patēriľš pēdējo trīs gadu laikā, salīdzinoši
Ūdens patēriņš

2016.g
2687 m3

2017.g
2268 m3

2018.gads novembris
2077 m3

Varam secināt, ka cenšamies būt ekonomiski .
Mežs
Ar bērniem regulāri dodamies pārgājienos uz mežu, izzinām, salīdzinām vai tas ir tīrāks, pētām, kā tas
mainās dažādos gadalaikos. Pavasarī katra grupiľa iestādīja vairākus ozoliľus, kurus paši izaudzēja no
zīlēm, redzēsim kā tie pārziemos. Renovācijas dēļ netiek izmantota visa iestādes teritorija, tāpēc nevarējām
uzskaitīt augošos kokus, krūmus. Rīcības dienās organizēsim izzinošu nodarbību Stropu mežā par dabas
saudzēšanu, nepiesārľošanu uz kuru aicināsim piebiedroties arī citus – Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkľus, kā arī aicinām piebiedroties Ekoskolu pulkam. Meža dienās aicināsim ciemos
Dienvidlatgales virsmežniecības pārstāvjus, lai kopīgi organizētu izzinošu nodarbību saistībā ar mežu.
Jaungada noformējumā izmatojam čiekurus, sadarbojamies ar jauniešu centru, kur bērni mācās galdniecības
pamatus, viľi pagatavo bērniem rotaļlietas no koka.
Sadarbības partneri
Šogad pievienojas sadarbības iestāžu skaits, organizējam kopīgus pasākumus ar Daugavpils 30., 21., 23., 20
pirmsskolām un 17.vidusskolu. Labdarības akcijas rīkojam Daugavpils Dzīvnieku patversmei, mūs atbalsta
Daugavpils satiksme un Ceriľu bibliotēka, kad mēs vēlamies piesaistīt sabiedrību aicinot saudzēt dabu. Ir
atvērti uz sadarbību Dienvidlatgales virsmežniecības administrācija. Ir doma sadarboties ar Daugavpils
12.vidusskolas skolēniem.
P.s. Mūsu iestādes renovācijas projekts ir grandiozs- tikai ļoti ceram , kad tas beigsies un kāds būs
rezultāts.
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