
 

 

 

 

Rīgas 64. vidusskolas padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr. 1 

 

Rīgā, 2017. gada 26. septembrī 

 

Piedalās: 

pedagogu pārstāvji: Dace Upesleja, Anna Gekiša, Ilze Paegle, Gundega Kašina, Līga 

Zaķe, Sandra Simanoviča; 

skolēnu pārstāvji: Gustavs Bērziņš, Rinalds Aišpurs; 

vecāku pārstāvji: Agnese Petere, Kristīne Kuprijanova, Iveta Sproģe, Konstantīns 

Skaredovs, Laura Cemena, Dace Baltgalve, Diāna Žvīgure, Inga Liepiņa, Gints Majors, Gints 

Alvateris, Ričards Batarags, Imants Naumanis, Jānis Paksis, Edmunds Paeglis. 

 

Nepiedalās: 

Agnese Ābele (skolēnu pārstāvis), Inga Bule (pedagogu pārstāvis), Vineta Logina 

(pedagogu pārstāvis). 

 

Pieaicinātās personas: 

Skolas direktors Ernests Sviklis, skolas saimniecības daļas vadītājs Jānis Kaktiņš. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Skolas padomes vadības ievēlēšana 

K. Kuprijanova piedāvā savu kandidatūru Skolas padomes (turpmāk – SP) priekšsēdētāja 

amatā. Citu kandidātu nav. 

Balsojums: par – 22 (visi). 

K. Kuprijanova par SP priekšsēdētāja vietnieku piedāvā Konstantīnu Skaredovu. Citu 

kandidātu nav. 

Balsojums: par – 22 (visi). 

 

2. Informācija par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 

E. Sviklis informēja par izmaiņām mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā skolā. 

Turpmāk, ja ir saņemts "NV" vērtējums un tas netiek labots 2 nedēļu laikā pēc atgriešanās 

mācībās, tad ir jālabo pagarinātajā mācību gadā. 

Jautājums no K. Skaredova: vai ir iespējams labot "NI" vērtējumu uz "I"? 

Atbild E. Sviklis. Tas ir atkarīgs no pārbaudes darba veida. Piemēram, diktātu nevar labot. 

Bet šis jautājums tiks pacelts metodiskajā komisijā. 

 

3. Skolas padomes prioritātes šogad 

Jautājums no K. Kuprijanovas: vai skolas stratēģija ir jau apstiprināta un kādas skolas 

vadības ieskatā ir SP prioritātes šogad. 

Atbild E. Sviklis: darbu pie skolas stratēģijas plānots turpināt pēc rudens brīvlaika. 

Prioritāte ir kompetencēs balstītas izglītības ieviešana. 

K. Kuprijanova jautā, vai saistībā ar remontiem skolā šajā mācību gadā skolas vadībai ir 

nepieciešams atbalsts no SP. 

Atbild E. Sviklis: Burtnieku ielas ēkā vēl ir neatrisinātas problēmas ar ventilāciju (nav 

pieslēgta apkure, tāpēc ventilācijā pūš tikai kondicionēts gaiss). Nav vēl salikti visi datori 

klasēs. Divu nedēļu laikā saliks. Ūnijas ielas ēkā vēl nav pabeigts tualešu remonts; termiņš ir 
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1.oktobris. Oktobra otrajā pusē notiks sanāksme ar Rīgas domes pārstāvjiem par Ūnijas ielas 

ēkas renovācijas plāniem. 

Jautājums no S. Simanovičas: Burtnieku ielas stadionā ir daudz apmeklētāju, bet nav 

labierīcību. Kā šo problēmu var atrisināt? 

Atbild skolas saimniecības daļas vadītājs J. Kaktiņš. Stadionā vēl nav ierīkoti stendi ar 

kārtības noteikumiem. Lai risinātu ar kārtību stadionā saistītus jautājumus, plānots ieviest 

kārtību, ka līdz 17.00 stadions apmeklētājiem ir slēgts. Tiek apdomāta iespēja ierīkot 

automātiskos vārtus iebraukšanai skolas stadionā. Labierīcību skolas stadionā nav un skolas 

budžetā šim vajadzībām finansējums nav paredzēts. 

E. Sviklis: Ir nepieciešams runāt ar bērniem par uzvedību stadionā un arī skolas telpās, 

tai skaitā par uzvedību labierīcībās, garderobē, bērnu savstarpējām attiecībām. Vecāku padomei 

būtu lūgums nokomunicēt ar klašu pārstāvjiem par skolas noteikumu ievērošanu (gan no 

skolēnu, gan no vecāku puses) un īpaši par skolas vides saglabāšanu. 

K. Kuprijanova  informē, ka iepriekšējā mācību gadā tika izveidotas vairākas interešu 

grupas ("Garšīgi paēdis", "Konkurētspējīga izglītība", "Ceļš uz skolu" un "Izlaiduma gads"). Šo 

interešu grupu darbu plānots turpināt arī šogad, piesaistot vecākus. Lai risinātu ar uzvedības 

noteikumu ievērošanu skolā saistītus jautājumus, varētu izveidot arī interešu grupu "Laba 

uzvedība", kas varētu mēģināt palīdzēt rasts risinājumus ar uzvedību skolā saistītajiem 

jautājumiem. Šai interešu grupai varētu piesaistīt ne tikai vecākus, bet arī skolēnus ar idejām. 

I. Sproģe piesakās iesaistīties šajā darba grupā.  

K. Kuprijanova aicina I. Sproģi uzņemties interešu grupiņas "Laba uzvedība" vadību. 

I. Sproģe piekrīt. 

K. Kuprijanova aicina nozīmēt kontaktpersonu no skolas administrācijas puses par 

jautājumiem, kuri ir saistīti ar uzvedību skolā.  

G. Kašina piekrīt būt ar kontaktpersonu no skolas administrācijas puses šajā jautājumā 

Burtnieku ielas ēkā. Var komunicēt ar saimniecības daļas vadītāju J. Kaktiņu. 

Jautājums no A. Peteres: vai sporta inventāram skolas stadionā ir garantija? 

Atbild E. Sviklis: Jā. Visiem paveiktiem darbiem ir 2 gadu garantija. 

Jautājums no A. Peteres. Pirms kāda laika pēc vecāku iniciatīvas Facebook tika izveidota 

slēgta grupa, kur publicēt sludinājumus ar skolā atrastajām vai pazaudētajām mantām, lai 

palīdzētu atrast mantām saimniekus. Vai skolas administrācijai ir kādi iebildumi par šo 

iniciatīvu? Ja ir, tad kādi ir argumenti. 

Atbild E. Sviklis: Pazaudēto mantu problēma ir jārisina, bet bija iebildumi no dažu 

vecāku puses par publicēšanu Facebook. Vēl ir variants sūtīt caur e-klasi, bet tas var tikt 

uztverts, kā "spams". Nākošajā Vecāku padomes sēdē varētu pacelt šo jautājumu kopējā 

apspriedē vai arī veikt vecāku aptauju caur e-klasi. Jānis Aizupietis (skolas informātikas 

skolotājs) var izsūtīt ziņu visiem vecākiem vienlaikus. 

Jautājums no vecākiem: Skolas mājaslapā ir novecojuši skolas noteikumi, kur ir 

neaktuālie stundu laiki utt. 

Atbild E. Sviklis: Skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek aktualizēti. Vienlaikus skolas 

direktors informē, ka drīzumā skolai būs jauna mājaslapa, tādēļ esošajā mājaslapā netiek šobrīd 

aktualizēta informācija, jo tas būtu dubults darbs.   

K. Kuprijanova: tā kā SP šogad pieteicās daudz vecāku, tad ir nepieciešams grozīt SP 

reglamentu, lai vecāku pārstāvniecība būtu "vismaz 7 vecāki", lai neierobežotu maksimālo 

vecāku skaitu. 

Balsojums: par – 22 (visi). 

 

4. Skolas Atbalsta fonda aktualitātes 

D. Baltgalve informē par Vecāku padomes sēdē atbalstītajām aktivitātēm, kurām tiek 

piešķirts finansējums no Skolas atbalsta fonda. 
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5. Nākamās SP sēdes 

K. Kuprijanova piedāvā iezīmēt nākamo SP sēžu datumus un laikus, lai var jau savlaicīgi 

ieplānot laiku dalībai un saskaņot ar pasākumiem skolā, lai nepārklājas. Tiek piedāvāti šādi 

datumi un laiks: 

2017.gada 6.decembrī 18:00 

2018.gada 31.janvārī 18:00 

2018.gada 4.aprīlī 18:00 

K. Kuprijanova informē, ka sanāksmes vieta un darba kārtība tiks izziņota vismaz 

3 dienas pirms sēdes. Skolas direktoram tiek jautāts, vai šos datumus varam saskaņot. 

Atbild E. Sviklis: šobrīd gala atbildi par datumiem dot nevar, jo ir jāpārbauda, vai 

minētajos datumos nav nekas skolā ieplānots. Vēlāk sniegs informāciju, vai šie datumi ir 

saskaņoti no skolas puses. 

 

Nākamajā SP sēdē apspriežamie jautājumi: 

1) plānotie remontdarbi Ūnijas ielas ēkā; 

2) labierīcības stadionā un automātiskie vārti. 

Priekšlikumus par nākamajā SP sēdē papildus apspriežamajiem jautājumiem var sūtīt uz 

padomes e-pastu r64vsk.skolaspadome@inbox.lv. 

 

 

Sanāksmes vadītāja  _____________________ K. Kuprijanova 

     (personiskais paraksts) 

 

 

Sanāksmes protokolists _____________________ K. Skaredovs 

    (personiskais paraksts) 

https://pasts.riga.lv/owa/redir.aspx?SURL=uAcil_xFGdofPbbOYP7nGQzEX2QogivUJlPDLR6DCXLLBH2ip9vSCG0AYQBpAGwAdABvADoAcgA2ADQAdgBzAGsALgBzAGsAbwBsAGEAcwBwAGEAZABvAG0AZQBAAGkAbgBiAG8AeAAuAGwAdgA.&URL=mailto%3ar64vsk.skolaspadome%40inbox.lv

