
Transports 

Lai noskaidrotu kā skolēni un skolotāji ierodas skolā, tika veikta aptauja. Izvērtējot 

rezultātus secinājām, ka 38%  skolēnu uz skolu ierodas ar skolēnu autobusiem, tie mūsu 

pašvaldībā ir 3. Ja tiek novērtēta  autobusu ietekme uz vidi, tiek uzskatīts, ka tie tehniski labā 

stāvoklī, 26% skolēnu dzīvo netālu no skolas, tāpēc regulāri dodas uz skolu ar kājām. Ja ir 

atbilstoši laika apstākļi, tad 7%  skolēnu dodas uz skolu ar velosipēdu.  29% skolēnu uz skolu 

dodas ar personīgo auto vai ar vecāku auto ( viena ģimene dodas uz darbu, bērni uz skolu ), 

dažreiz pa ceļam tiek paņemti kaimiņu bērni. Velosipēdus var atstāt pie skolas īpašā novietnē.   

 

 

Savukārt 55% pedagogu skolā ierodas ar personīgo automašīnu, jo to skola atrodas mazā 

ciematā un daudziem skolotājiem jāveic tāls ceļš ( 1 pedagogs 2x nedēļā veic 104 km tālu ceļu ).  

27% pedagogu ceļu uz skolu mēro kājām, bet 3% - ar velosipēdu, 21%  skolotāju darbā ierodas 

ar sabiedrisko transportu. 
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Skolēni dodas ne tikai ekskursijās ar autobusu, bet dodas arī pārgājienos gan ar kājām, 

gan velosipēdiem. Lai rosinātu vairāk izmantot velosipēdus, iepriekšējā mācību gadā skola 

organizēja iespēju kārtot velosipēdistu braukšanas tiesību ieguvi (tiesības ieguva 20 skolēni no 

30).  

Skolā jau kopš 1993.gada darbojas riteņbraucēju pulciņš, kurš piedalās jauno satiksmes 

dalībnieku forumos, gūstot augstus rezultātus gan starpnovadu, gan arī valsts līmenī. Piedalās 

arī konkursā „Esi mobils ”. Tāpēc 2013./14.m.g. par izcilu darbu CSDD satiksmes drošības 

projektos ieguva titulu „Labākā CSDD drošības skola 2013. ” Transports pie skolas ir drošs, 

drošību pastiprina projekta ietvaros papildus uzstādītās ātrumu ierobežojošas ceļazīmes.  

Lai tiktu izvērtēta skolas ēdnīcās pieejamās pārtikas izcelsme, tika aptaujāti skolas 

virtuves darbinieki. Skolas ēdnīcā pieejamo pārtiku piegādā tirdzniecības firmas:  Rēzeknes gaļas 

kombināts – 50 km, Balvu maiznieks – 18 km, A/S Preiļu siers -117 km, Laki Fruit ( dārzeņi, augļi  

- Rīga – 210 km, SIA „ Lietas MD ” – 210 KM, „Futurus Food”(augļus, eļļas)  Rīga – 210 km. Nākas 

secināt, ka lielākā daļa produktu netiek iepirkta no vietējiem ražotājiem (kā piemēram, 

dārzeņus, augļus ). Skola iesaistījusies programmā „ Skolas auglis ” – ābolus piegādā bioloģiskā 

zemnieku saimniecība „Upmalas  ”.  


