
Rīgas 64. vidusskolas Skolas padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.1 

Rīgā, 2019. gada 15.oktobrī 

Piedalās: 

Vecāku pārstāvji - Ričards Batarags (3c), Evita Lisovska (4c, 10d), Diāna Žvīgure (3a), Agnese 

Petere (6b), Zane Šneidere (1a), Marija Kirčenko (6c), Diana Lapinska (9b, 12a), Eižens 

Putniņš (6a), Dace Baltgalve (10d) 

Skolotāju pārstāvji - Iluta Dalbiņa, Anda Vīksna 

Skolēnu pārstāvji - Tīna Estere Pokšāne, Ance Ulmane 

Pieaicinātās personas - Skolas direktors Ernests Sviklis 

 

Nepiedalās: sk. Sandra Simanoviča, vecāku pārstāvji – Ilze Dimante, Jānis Paksis, Maija Avota 

 

 

Sanāksmes darba kārtība: 

 

1. Skolas padomes vadības ievēlēšana 

Skolas padome nolemj: 

 par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēt Ričardu Bataragu (par – 13 balsis, 

pret – 0, atturas – 0); 

 par Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Andu Vīksnu (par – 13 balsis, 

pret – 0, atturas – 0) 

 par Skolas padomes sekretāri ievēlēt Evita Lisovsku (par – 13 balsis, pret – 0, 

atturas – 0). 

 

2. Ziņojums no Vecāku padomes 

A.Petere ziņo par Vecāku padomes sapulces norisi un pieņemtajiem lēmumiem. 

 

3. Ziņojums no Skolēnu padomes 

 Skolēnu padome šajā mācību gadā plāno dažādas aktivitātes: organizēt skolēnu 

viktorīnas, debašu klubu, diskotēkas, tematiskās popielas, spēļu vakarus. Šiem 

pasākumiem ir vajadzīgs finansējums balvām, cienastiem, dekorācijām – 

apmēram 400 EUR apmērā, kā arī sporta pasākumu organizēšanai – apmēram 

100 EUR apmērā. 

 Skolas padome nolemj: no skolas atbalsta fonda iezīmēt naudu 500 EUR vērtībā 

Skolēnu padomes plānotajiem pasākumiem. (par – 13 balsis, pret – 0, atturas – 

0) 



 Skolēnu padome ierosina skolā ieviest atkritumu šķirošanu – risinājumi tiks 

pārrunāti ar skolas direktoru un saimnieciskās daļas vadītāju. 

 

4. Skolas direktora ziņojums par aktualitātēm skolā 

 Saistībā ar gaidāmo pāreju uz jauno izglītības modeli tiks organizētas 

elektroniskas aptaujas un darba grupas, lai apzinātu skolas tālāko virzību. 

 Nākamais mācību gads ir skolas 50. jubilejas gads, tādēļ jau laicīgi var sākt plānot 

pasākumus tās atzīmēšanai. 

 Pēdējā gada laikā paveiktie remontdarbi – Ūnijas ielas ēkas jumta nomaiņa, 

izbūvēti bēniņi, uz kurieni pārcelta skolotāju istaba, līdz ar to iegūt papildus 

mācību klase 1. stāvā. 2019. gada vasarā skolas remontos ieguldīti 300 000 eiro. 

Turpmākajos remonta plānos ietilpst abas evakuācijas kāpnes un sporta zāles 

renovācija, ja no RD tiks piešķirti atbilstoši līdzekļi. 

 

Skolas padomes nākamās sēdes – indikatīvi plānots sēdi sasaukt janvārī vai arī pēc 

nepieciešamības. 

 

 

 

Sanāksmes vadītājs   _____________________  R.Batarags 

      (paraksts) 

Sanāksmes protokoliste  _____________________  E. Lisovska 

      (paraksts) 

 

 


