
Skolas padomes sēde 03.12.2019. 

Darba kārtība:  

1. Mājturības kabinetu iekārtošana pašvaldības ēkās. 

2. Draudzes ēkas un palīgēkas izmantošana. 

3. Ceļa kvalitāte posmā Lejasciems – Zeltiņi. 

4. Skolēnu pārvadājumu uzlabošana maršrutā Lejasciems-Zeltiņi-Pilskalns-Beļava-Lejasciems. 

1. 

 Tiekoties 29.oktobrī ar Gulbenes pašvaldības IP vadītāju E.Kanaviņu, metodiķi V.Medni un 

ekonomisti V.Apinīti, tika risināts jautājums par mājturības kabinetu iekārtošanu. Tā kā to nav 

iespējams izdarīt skolas galvenās ēkas telpās, tika noraidīti skolas priekšlikumi mājturības kabinetus 

iekārtot draudzes vai Pasta ēkās, bet ieteikts izmantot pašvaldībai piederošās ēkas. Gulbenes 

pašvaldības pārstāvju priekšlikums bija izmantot bērnudārza telpas, jo nākotnē paredzēts ēdināšanu 

abām izglītības iestādēm apvienot, tāpēc atbrīvosies telpas, vai Lejasciema pagasta pārvaldes 

telpas. Skolas padomes vecāku pārstāvis S.Brekte iebilst, ka attālums starp skolu un bērnudārzu 

tomēr ir par lielu, lai veicinātu labu sadarbību. Vistuvāk skolai atrodas pagasta pārvaldes 

autotransporta garāžas, kas šobrīd nav pilnībā izmantotas. Lejasciema pagasta  pārvaldes vadītājs 

M.Milns piekrīt variantam pārveidot garāžas, daļu no tām pielāgojot skolas vajadzībām, ievērojot 

visas prasības, kā drošību u.c. Tas prasīs mazāk līdzekļu, kā arī atrisināsies skolēnu nokļūšana, jo 

garāžas atrodas blakus skolas teritorijai. 

2. 

 Draudzes ēkas izmantošana ir ļoti neekonomiska, jo tajā skola aizņem tikai 2 telpas interešu 

izglītības un Mūzikas skolas pūtēju klases vajadzībām, bet tajā pašā laikā sedz maksu par ūdeni, 

elektrību, siltumu, kas mēnesī sastāda vairāk kā 400 eiro. Priekšlikums atrast iespēju šo nodarbību 

vajadzībām izmantot kultūras nama telpas vai pagasta pārvaldes telpas. M.Milns informē, ka 

kultūras nama vadība neredz iespēju atrast telpu pūtējiem, bet pagasta pārvaldes telpās 

nepieciešams ieguldīt naudu remontam, lai nodrošinātu skaņas izolāciju un citas prasības. Pagasta 

pārvaldes priekšlikums ir līdz šī mācību gada beigām nemainīt telpas, to risināt uz nākošo mācību 

gadu. 

3. 

Ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, ceļa posma Lejasciems – Zeltiņi kvalitāte ir ļoti slikta, 

nepieciešams mainīt ceļa statusu, jo pa to ikdienā pārvietojas skolēnu autobuss, kā arī 7 skolotāji 

dodas uz darbu un mājup. Skolas padome lūdz pagasta pārvaldi ziņot pašvaldībai, lai situāciju 

sakārtotu. 

4.  

 Ilzenes pagasta centrs, no kura Ilzenes skolēni katru rītu dodas uz  Lejasciema vidusskolu, 

atrodas 17 km attālumā, bet skolas autobusa reiss ilgst 55-60 minūtes, ziemas apstākļos vēl ilgāk. 

Vecāku lūgums ir šo reisu sadalīt 2 daļās: Ilzene-Zeltiņi-Salmaņi-Lejasciems un Pilskalns-Beļava-

Auguliena-Lejasciems, lai samazinātu laiku, kurā skolēns nokļūst uz skolu un mājās. Vēl jo vairāk 

tāpēc, ka daži Ilzenes skolēni nedzīvo centrā, tātad ceļš uz skolu sākas krietni agrāk. I.Maltavniece 

atbild, ka par šo lietu ir ziņots pašvaldības atbildīgajām personām, bet tehnisku iemeslu dēļ nav 

iespējams nodrošināt 2 autobusus un 2 šoferus. Tas saistīts ar mazo km skaitu un šoferu slodzēm, 

kadru trūkumu. 

 



Sēdes lēmumi: 

1. Pēc 2020.gada budžeta apstiprināšanas sagatavot tāmi par garāžu pārbūvi, nodrošinot 

mājturības kabinetu iekārtošanu. 

2. Draudzes ēku atbrīvošanu veikt vasaras brīvdienās, atrodot optimālo variantu interešu 

izglītības pulciņa un Mūzikas skolas pūtēju klases izvietošanai. 

3. Lejasciema pagasta pārvaldei iesniegt lūgumu Gulbenes novada pašvaldībai par ceļa statusa 

maiņu posmā Lejasciems – Zeltiņi. 

 


