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Skolas padomes sēde 05.11.2020. 

Darba kārtība: 

1. Skolas padomes sastāva precizēšana, darbība 2020./2021.m.g. 

2. Budžeta izpilde un nākošā gada prioritātes 

3. Atbalsts sporta laukuma atjaunošanai 

4. Vecāku ierosinājumi 

1. 

Sēde notiek attālināti, pamatojoties uz pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī. 

Skolas padomes sastāvā ir izmaiņas. Šajā mācību gadā skolēnus pārstāvēs skolēnu 

domes priekšsēdētāja Violeta Semjonova, vecāku sastāvu papildinās Madara Kārkliņa. 

Skolas padomes darbība vērsta uz skolas padomes atbalstu izglītības iestādes budžeta 

plānošanai 2021.gadam, skolas apkārtnes labiekārtošanai, skolas prezentācijas materiālu 

dažādošanai, sekmējot izglītības iestādes tēla popularizēšanu.  

2.  

Ziņo I.Maltavniece. Skolas budžets 2020.gadam ir veiksmīgi apgūts. Ir ievērotas 

būvinspekcijas norādes skolas ēkas sakārtošanā (veikti remontdarbi pie notekām, logu 

pārsedzēm sporta zāles teritorijā, ēkas apmales atjaunošana), nomainīts grīdas segums 

un nokrāsotas sienas internāta foajē. Vairākās klašu telpās veikts kosmētiskais remonts, 

iegādāti paredzētie mācību līdzekļi, inventārs virtuvei un mācību kabinetiem. Vēl līdz gada 

beigām tiks iekārtota ventilācija virtuves gatavošanas telpā, kā arī organizēta pedagogu 

apmācība speciālās izglītības jomā. Skolai turpmāk nepieciešams veikt elektroinstalācijas 

nomaiņu, iekārtot galvenajā ēkā mājturības kabinetus, nomainīt galvenās ieejas durvis, 

sakārtot celiņu uz internāta ēku. Liela problēma ir sporta laukums, kura skrejceļa kvalitāte 

neatbilst drošībai, nav iespējams realizēt mācību priekšmeta standarta prasības. 

3. 

Ziņo D.Puidze. Skolēnu vecāki ir neizpratnē par sporta laukuma kvalitāti, pieprasa 

nekavējoties uzsākt tā rekonstrukciju. Ierosinājums – skolas padomei rakstīt vēstuli 

Gulbenes novada pašvaldībai, kurā lūgt nākošā gada budžetā paredzēt līdzekļus sporta 

laukuma rekonstrukcijai. Priekšlikums tiek pieņemts vienbalsīgi.. 

4. 

Ziņo D.Kārkliņa. Joprojām skolēnu mācīšanos ietekmē mobilo telefonu lietošana 

mācību stundās, starpbrīžos, kas negatīvi ietekmē mācību procesu un skolēnu veselību. 

Jau iepriekšējā mācību gadā izskanēja ieteikums – aizliegt telefonu lietošanu skolā 

mācību laikā. Tomēr tas netika ieviests daļēji objektīvu apstākļu dēļ (attālinātās mācības). 

Priekšlikums – skolotājiem izstrādāt sistēmu, kas ierobežotu telefonu nepieciešamību 

skolā mācību laikā, īpaši sākumskolas klasēs. Šos vienotos noteikumus būtu strikti 

jāievēro visiem. 

Ziņo M.Kārkliņa. Skolēniem nepieciešamas nojumes āra nodarbību rīkošanai. 

Iepriekšējā mācību gada 9.klase savā izlaidumā skolai dāvināja 200 eiro “Zaļās klases” 

ierīkošanas atbalstam. Priekšlikums sniegt nepieciešamo atbalstu projekta realizācijā. 

Nākošajā skolas padomes sēdē šo jautājumu varētu izskatīt detalizētāk. 

Sēdes lēmumi: 

1. Lūgt Lejasciema vidusskolas direktori apstiprināt Lejasciema vidusskolas padomes 

sastāvu 2020./2021.m.g. 

2. Rakstīt vēstuli Gulbenes novada pašvaldībai sporta laukuma rekonstrukcijas 

atbalstam līdz 09.11.2020. 


