
IZVĒRTĒJUMS 

Vide un apkārtne.  

Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Garkalnē, priežu meža ielokā 

pie Krievupītes.  Garkalnes apkaime ievērojama ar reto putnu sugu – Zaļo vārnu, 

jo citur Latvijā tās jau ir pilnīgi izzudušas. Šeit , tās vēl sekmīgi (ap 20-25 pāru ik 

gadu) turpināja ligzdot Pierīgas mežos, pateicoties 1785 hektārus liela dabas 

lieguma Garkalnes meži izveidošanai un būru izlikšanai. Natura 2000 teritoriju 

sarakstā iekļautie Garkalnes meži 1785 ha platībā joprojām paliek lielākā un 

nozīmīgākā zaļo vārnu ligzdošanas vieta Latvijā un visā Baltijā. 10 gadu laikā līdz 

2014. gadam ligzdu skaits Garkalnes mežos bija ne tikai stabilizējies, bet pat 

pieaudzis no 9-10 līdz 12-15 pāriem. Diemžēl  2014. gada aukstais pavasaris putnu 

mazuļu perēšanas laikā radījis milzīgus zaudējumus zaļo vārnu populācijai Latvijā – 

no 20 zināmajām ligzdām 14 ir izrādījušās neveiksmīgas, pāri palikušas tikai 6. 

Novērojumu vēsturē tie ir vissliktākie rezultāti. 

Bērnudārza ēka ir celta 1935. gadā kā vasarnīca. Tās īpašnieks ir bijis 

baltvācu konditors von Saje, tāpēc tās skaistā arhitektūra priecē mūs arī šodien.  

Kā bērnudārza dzimšanas dienu varētu minēt 1952. gada 23 jūliju, kad Saulkrastu 

ciema padome apstiprina štatus bērnu silītei Garkalnē. Tā kā pieprasījums pēc 

pirmsskolas ar katru gadu audzis, tad 1961. gadā veic ēkas kapitālremontu. Nav 

vairs jānes ūdens no akas, jo ievilkts ūdensvads, nav jākurina daudzās krāsnis, jo 

ierīkota centrālapkure. Šajā laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu darba 

audzināšanai. Bērnudārznieki paši kopj savu puķu un sakņu dārziņu- sēj, ravē un 

laista, vasarā palīdz kārtot grēdās bērnudārza kurināšanai sagādāto malku.   

http://www.garkalne.lv/coraciasgarrulus/DL_Garkalnes_mezi-04_pie-02_Kopsavilk.pdf
http://www.garkalne.lv/coraciasgarrulus/DL_Garkalnes_mezi-04_pie-02_Kopsavilk.pdf
http://www.garkalne.lv/coraciasgarrulus/BRO_Burisi.pdf?page=6
http://www.garkalne.lv/coraciasgarrulus/PNV_2004_100.pdf


Ar laiku atkal telpas kļūst pārāk šauras lielajam bērnu pulkam, 2005. gada 

jūnijā sākas jaunā korpusa celtniecība. Pēc gada, 2006. gada 30. jūnijā, notiek 

svinīga jaunā korpusa atklāšana. Nu bērniem un darbiniekiem ir jaunas, plašas, 

gaišas telpas, moderns ēdināšanas bloks, jauka zāle, kurā uzstāties pašiem un 

uzņemt viesus. Tā šodien pirmsskola pieejama 147 bērniem.  Esam daudz, 

pirmsskolas iekštelpas paplašinās, bet ārtelpas sašaurinās. Tāpēc vēlamies atkal 

satuvināties ar dabu -  izveidot savu dabas taku Garkalnē, papildināt āra laukumu 

ar dabisku aprīkojumu bērnu aktivitātēm, atgriezties pie mini dārziņa, kur var 

vērot dabas procesus.  

SVID analīze (Ekopadome, 16.10.2014.) 

Eksistējošs SPĒKS 

Zaļā apkārtne, daba (upe, koki) 

Mērķtiecīga pasatigu daudzveidība 

Veselīgs pārvietošanās veids – ritenis 
(velosipēdu novietne) 

Dzimstība 

Sadarbība ar pašvaldību, projekti 

 

Eksistējošs VĀJUMS 

Atkritumi ( šķirošana) 

Vides kultūra un dabas saudzēšana; 

Elektrības zudums (dabas stihijas 
apstākļos) 

Koku dabiskā un mākslīgā bojāeja 
(priežu lūšana un izciršana) 

Nākotnes IESPĒJAS 

Elektrības kabeļi  

Sensorās lampas 

Veloceļa izveide 

 

Nākotnes DRAUDI 

Upe (pārplūšana) 



Pirmsskolas bērnu izvērtējuma rezultāti:  

   

Vide un apkārtne. Kaut arī mūsu apkārtnē ir daudz zaļuma, bērni vēlas vēl iestādīt 

kādus kokus, puķes un tuvākā apkārtnē savākt nomestos atkritumus.  

Atkritumi. Iespējams, ka bērni un viņu ģimenes  mājās atkritumus šķiro, jo pie 
Dienas centra atrodas dažādu atkritumu konteineri, bet pirmsskolā tas netiek 
darīts. Līdz ar to nākotnē mēs šo jautājumu aktualizēsim. No firmas ēdinātājiem 
noskaidrojām, ka pārtikas atlikumi tiek izbaroti mājdzīvniekiem.  Bērni uzskata, ka 
viņu grupās ir salīdzinoši maz atkritumu, bet to ir ļoti daudz mūsu ielās pastaigu 
laikā.  

Enerģija.  Tā ir degviela, elektrība, ātrums, stiprums, ēdiens. Ne vienmēr elektrība 
tiek izslēgta, izejot no telpas. Mūsu grupās ir silti, jo apkures sezonu esam uzsākuši 
jau septembrī. Mūsu apkures sistēma regulējas automātiski, brīvdienās un svētku 
dienās tā tiek ieslēgta minimālā režīmā.   

Transports. Kaut arī pie iestādes ir iekārtots velosipēdu novietošanas laukums, 
lielākā daļa iedzīvotāju izvēlas pārvietoties ar mašīnām. Bērniem ikdienā ir 
pieejams ritens, bet no rīta tikai retais ar to atbrauc uz bērnudārzu. Aktīva 
transportu satiksmes intensitāte pie pirmsskolas vērojama rīta un vakara stundās, 
kad bērni tiek transportēti  uz/no bērnudārza. Pirmsskolas galveno vārtiņu izzeja ir 
uz ielas gājēju ietves. Lai dotos garajās pastaigās uz mežu, jāšķērso lielā 
Veclaicenes šoseja vai dzelzčeļa pārbrauktuve.  

Veselīgs dzīvesveids. Bērni apzinās, ka veselīgs dzīvesveids nozīmē veselīgi dzīvot: 
ēst veselīgi, braukt ar riteni, pastaigāties svaigā gaisā, gulēt, zobus mazgāt, 

Ekopadomes 5.grupas bērnu 

prezentācija kopā ar skolotāju Ilzi par 

izstrādāto darbu „Vide mums apkārt”.  



sportot, peldēt, dzert ūdeni.  Toties neslēpj, ka saldumus ikdienā sanāk ēst daudz, 
pat ļoti. Arī dzīmšanas dienas svinēšana pirmsskolā saistās ar saldumiem, 
kārumiem. Iestādē ēdienkarti sastāda ēdināšanas firmas uztura konsultante 
sadarbībā ar pirmsskolas medmāsu. Ēdiens tiek gatavots uz vietas un produkcija 
tiek iepirkta no vietējiem ražotājiem vai vairumtirdzniecības bāzē. Mūsu apkārtnē 
ir daudz zaļuma: meži un parki, kur notiek tuvākās vai tālākas pastaigas. 
Organizējam sporta aktivitātes, svētkus svaigā gaisā.  

Ūdens.  Par ūdens tīrību mūsu apkārtnē domas dalās, tas būs jāpēta tēmas 
ietvaros. Grupās ir pieejams firmas „Zaķumauiža” dzeramais ūdens. Ūdeni pēc 
bērnu ieskatiem izmantojam daudz, lietus ūdens netiek vākts un izmantots. Ūdens 
tiek maz patērēts pie roku, zobu mazgāšanas, jo mācam bērniem aizvērt ūdens 
krānu un netecināt liela daudzuma ūdens strūklu.  

 


