
11. Padomes locekļi dar 

 

Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 

SANĀKSMES PROTOKOLS 
Tukuma novadā, Zemītes tautas namā, Zemītes pagastā 

 

2023. gada 10.februārī        prot. Nr.8 

Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes (turpmāk- Padome) sēde sasaukta 2023.gada 

10.februārī plkst. 18.30 Zemītes Tautas namā, Cerības, Zemīte, Zemītes pagastā, Tukuma 

novadā. 

Sanāksmi plkst. 18:35 atklāj Padomes priekšsēdētāja (Ieva Vavilova). 

Sanāksmi protokolē: (Ilze Rudlapa). 

Sanāksmē piedalās Padomes locekļi: (Ieva Vavilova, Aigars Zandbergs, Ilze Rudlapa, Ērodeja 

Kirillova, Kaspars Kreceris, Guntis Krūmiņš). 

Darba kārtībā 

 

1. Zemītes pagasta sākumskolas saglabāšana 

2. Dažādi jautājumi 

 

1.  

Zemītes pagasta sākumskolas saglabāšana 

 

ZIŅO: Zemītes skolas direktore R.L.  

1. Ko iegūst BĒRNI, ja Zemītes sākumskola tiek saglabāta: 

- Ģimeniska un droša vide; 

- Ekoloģiski tīra vide; 

- Šobrīd laiks, lai nokļūtu izglītības iestādē ir īsāks, likvidējot skolu, bērniem ceļā būs 

jāpavada ilgāks laiks; 

- Individuāla pieeja katram skolniekam; 

- Iekļaujošā izglītība, pedagogi prot strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām; 

- Visiem bērniem bez izņēmuma vienlaicīgi ir iespēja apmeklēt pasākumus, doties 

ekskursijās u.t.t.; 

- Praktiskās nodarbības mazdārziņā, parkā, kas lauku bērniem iemāca nepieciešamās 

prasmes, iemaņas; 

- Pagarinātā grupa. 

 

ZIŅO: Zemītes tautas nama vadītāja Ē.K. 

2.KOPIENAS zaudējums, ja tiek likvidēta Zemītes  sākumskola: 

- Kopienas degradācija, palielina iespēju, ka ģimenes ar bērniem neizvēlēsies Zemītes 

pagastu un tās apkārtni par savu dzīvesvietu, jo pagastā nebūs pieejama sākumskola, kā 

arī ar laiku visticamāk tiks apsvērta arī pirmsskolas iestādes likvidācija; 

- Zemītes pils ir pagasta identitāte un simbols, ar ko pagasts un tā iedzīvotāji lepojas. Ja 

tiks likvidēta Zemītes pagasta sākumskola, tad ņemot vērā situācijas ar līdzīgu ēku 

likteņiem mūsu pagastā, tad visticamāk ēka tiks pamesta un nolaista; 

- Tiks zaudēta kultūrvēsturiskā pieminekļa pieejamība iedzīvotājiem un interesentiem: 



 Šobrīd pieejama Zemītes vēstures istaba; 

 Iedzīvotājiem ir ideja, sakārtot Zemītes pilns torni un izveidot izstādi ar fotogrāfijām 

“Zemīte laika griežos”.  

- Zemītes pils un parks ir nozīmīga vieta arī kā piesaistes objekts tūristiem, piļu apceļotāju 

kustībai; 

- Zemītes pagasta amatierkolektīvi zaudē esošos un iespējamos dalībniekus, jo daži skolas 

darbinieki ir dalībnieki kolektīvos; 

- Nebūs dalībnieku bērnu ansamblim un pirmsskolas vecuma bērnu deju un rotaļu pulciņš; 

- Nebūs pasākumi, kas orientēti uz bērniem, jo liela daļa dalībnieku ir skolas bērni, līdz ar 

to cietīs arī pagastā esošie bērni. Bērniem ikdienā mācoties ārpus pagasta teritorijas, pēc 

nogurdinošas dienas ne bērniem, ne vecākiem nebūs vēlme apmeklēt vietējos pasākumus. 

Bērniem šobrīd pieejami dažāda veida pasākumi –  kino seansi (bērnu filmas un 

multfilmas), mātes diena, ģimenes diena, gadskārtu svētki u.t.t.  

 

ZIŅO: Padomes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Zandbergs 

3.Kāpēc skolas likvidācija NAV ekonomiski izdevīga pašvaldībai: 

- Ja paliek tikai pirmsskolas izglītības iestāde, ēkas uzturēšanas izdevumi nesamazināsies; 

- Lai nodrošinātu pirmsskolas iestādes eksistenci, būs nepieciešams saglabāt visus tos 

pašus tehniskos darbiniekus; 

- Skolotāju algu maksā no valsts dotācijām; 

- Ja tiks atlaisti darbinieki, pašvaldībā būs vairāk bezdarbnieku; 

- Pašvaldība  zaudēs nodokļus, kurus gūst no strādājošiem skolā; 

- Vietējie uzņēmēji zaudēs darbiniekus, kuru bērniem nebūs skola pagastā un viņiem 

nāksies pārvākties no Zemītes; 

- Jāņem vērā, lai nodrošinātu Zemītes simbola - Zemītes pils uzturēšanu, jānodrošina 

apkure nepilnai vai tukšai ēkai, lai tā neaiziet bojā, kā arī būs jānodrošina apsardze, lai 

ēka netiktu demolēta. Zemītes pils parka teritorija netiks pienācīgi apsaimniekota, līdz ar 

to zudīs sporta laukums, estrāde. Ja skolas teritorija netiks uzturēta līdžinējā līmenī, 

kritīsies interesentu vēlmes izmantot skolas telpas un teritoriju vasaras nometnēm; 

- Infrastruktūra būs vēl nepievilcīgāka esošajiem un iespējamajiem pagasta iedzīvotājiem, 

jo skolas neesamība būs liels mīnuss; 

- Zemītes pagasta sākumskola ir iesaistījusies starptautiskajos un vietējos projektos, ņemot 

vērā ka Projekta ietvaros noslēgti vairāku gadu līgumi, tad ir risks par saistību neizpildi, 

kā rezultātā jākompensē jau apgūtais finansējums. 

ZIŅO: Zemītes skolas direktore R.L.  

4.Zemītes sākumskolas darbības plusi: 

 Sākumskolas un pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta pēc iespējas tuvāk izglītojamo 

dzīvesvietai; 

 Licencētas speciālās izglītības programmas; 

 Nodrošināta pirmsskolas izglītība; 

 Nodrošināta individuāla pieeja; 

 Izglītības iestāde iesaistās dažādos (starptautiskos un vietējā mēroga) projektos; 

 Transporta nodrošinājums, pārvadājumus nodrošina “Tukuma Auto” un pašvaldības 

transports; 

 Izglītības iestāde piesaista finansējumu, organizējot nometnes; 

 Izglītības iestāde organizē nometnes sava novada bērniem par pašizmaksu; 

 Sponsori ārzemēs – Ālandu salas, ASV, bijušie absolventi; 



 Ģimeniska un droša vide; 

 Apkārtējā vide piemērota mācībām dabā; 

 Plašas mācībām paredzētas telpas; 

 Gaisa kontroles nodrošinājums. 

 

Zemītes pagasta Padomes un iedzīvotāju ierosinājumi Tukuma novada domei: 

 Apzinoties demogrāfikso situāciju Latvijā un vecajā Eiropā kopumā, ierosinājums 

iedzīvotājiem iestāties audžuģimeņu kustībā, protams, ikvienam izvērtējot savu situāciju, 

jo uzņemties rūpes par bērniem ir atbildīgs pienākums. 

 Pašvaldībai sakārtot brīvās dzīvojamās platības, kuras piedāvāt ģimenēm ar bērniem. 

 Pieiet individuāli gadījumiem, kad tiek lūgta dzīvojamā platība pašvaldībai, ņemot vērā 

konkrētās ģimenes vajadzības. 

 Popularizēt iespēju Tukuma bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi Zemītes 

pagastā, piedāvāt iespēju vecākiem to apmeklēt, apskatīt un izvērtēt. 

 Centralizēti pieņemt speciālistus uz vairākām izglītības iestādēm (atbalsta personālu, 

psihologu, sociālo pedagogu u.c). 

 Ņemot vērā pēdējo gadu tendenci, ka iedzīvotāji no pilsētām pārceļas uz laukiem, nav 

lietderīgi iznīcināt jau esošu infrasktrukūru un nākotnē mēģināt to atjaunot. 

 Zemītes skolas telpās ir iespēja nodrošināt arī neformālo izglītību un mūžizglītību. 

 Padome ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem turpmāk plāno regulāras tikšanās kā uzlabot dzīvi 

Zemītē, skolas vidi, estētisko vidi, drošību bērniem un vecākiem. 

 

Papildus informācija: 

 Zemītes skolā 2023.gada 16.septembrī būs skolas 175. dzimšanas diena ar absolventu 

salidojumu 

 Pēdējā Zemītes pils īpašniece fon Firksa mazmeita Ingrida Vrēde (Wrede) atteikusies no 

savas mantojuma daļas – Zemītes pils un atstāja to pašvaldībai ar noteikumu, ka šajā ēkā 

turpmākos gadus būs skola vietējo iedzīvotāju bērniem. 

NOLĒMA: Padomes locekļi vienbalsīgi atbalsta arī turpmāk saglabāt Zemītes pagasta 

sākumskolu. 

2. 

Dažādi jautājumi 

 

ZIŅO: Ieva Vavilova aicina iedzīvotājus rīt (11.februārī plkst.11:00) ierasties uz sveču darbnīcu 

-  gatavot blindāžas sveces Ukrainai. 

 

Nākamā sanāksme 2023.gada 10.martā plkst. 18:30 

Sanāksme slēgta: plkst. 19:33 

Padomes priekšsēdētājs      I.Vavilova 

Sēdi protokolēja                 I.Rudlapa 


