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2022. gada 27. jūlijā                                                                                      Nr.333 

                                        (protokols Nr.14,  19.§.) 

 

Par finansējuma pārdalīšanu Raunas pamatskolas videonovērošanas kameru iegādei 

2021./2022. mācību gadā Raunas pamatskolā tika reģistrēti vandalisma gadījumi: sabojāti 

ugunsdzēšamie aparāti, sagriezts dīvāna pārvalks, sabojātas skolotāju vārda zīmes pie mācību 

kabinetiem. Ir bijušas atsevišķas situācijas, kad skolēni vāji pārredzamās skolas vietās smēķē vai 

slēpj e-cigaretes Salt. 2022. gada maijā Raunas pamatskola veica 7.-9. klases skolēnu aptauju 

pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Šajā aptaujā 

noskaidrots, ka 35% Raunas pamatskolas skolēnu aizvadītajā mācību gadā ir bijuši fiziskas 

vardarbības (sišana, tīša grūstīšana, apģērba vai mantu slēpšana) upuri. Pāridarītāji ir klasesbiedri 

vai citi skolēni. Ap 50% 7.-9. klases skolēnu aptaujā norādījuši, ka bijuši emocionālas 

vardarbības upuri (pazemošana, aprunāšana, apsaukāšanās). 22% gan norāda, ka notikušais bijis 

izņēmuma gadījums. Ap 30% bērnu ar emocionālu vardarbību saskārušies vairākas reizes. 

Vēsturiski ir reģistrēti zādzību gadījumi skolas garderobē, kas atrodas pagrabstāvā. Skolas āra 

teritorija šobrīd nav pārraugāma. Ir iespējams konstatēt, ka āra teritorijā notikusi inventāra vai 

apstādījumu bojāšana, taču praktiski nav iespējams vainīgos saukt pie atbildības. Skolas 

dežurantei šobrīd nav iespējams uzraudzīt trešo personu ienākšanu skolā, ja tiek izmantotas visas 

trīs skolas ieejas (COVID-19 ierobežojumu apstākļos).  

Risinājums: videonovērošanas ierīkošana Raunas pamatskolā būtiski samazinās mobinga, 

vardarbības riskus skolā, ļaujot skolēniem skolā justies droši. Dažādos pētījumos apstiprināts, ka 

videonovērošanai skolās ir izteikti preventīvs raksturs, atturot potenciālus pāridarītājus no citu 

skolēnu fiziskas vai emocionālas aizskaršanas. Videonovērošana ļaus saukt pie atbildības 

skolēnus un citas personas, kas bojā skolas inventāru, kā arī atvieglos tiesībsargājošo iestāžu 

darbu. Videonovērošana ļaus skolas dežurantei pārraudzīt gan skolas āra teritoriju, gan trešo 

personu ienākšanu skolā. 

Ņemot vērā norādīto, pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgo 

komitejas 2022. gada 21. jūlija atzinumu (sēdes protokols Nr.9)  un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, 42. panta pirmo daļu, Likuma par budžetu 

un finanšu vadību 6. pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, 

Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars 

Avotiņš, Toms Markss, Inga Ērgle, Ervins Labanovskis, Māris Zālītis), "PRET" – nav, 

"ATTURAS" – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Piekrist videokameru (videosistēmas) iegādei Raunas pamatskolas funkciju izpildei par 

summu līdz EUR 2300. 

2. Līdzekļus 1. punktā minētās video kameru (videosistēmas) iegādei pārdalīt no izglītības 

iestādes tai pašvaldības budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. 

3. Lēmuma 2.punkta naudas pārdali iekļaut 2022.gada budžeta grozījumos. 

4. Lēmuma kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 
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