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Rīgas 64. vidusskolas Skolas padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 4 
 

Rīgā, 2018. gada 11.aprīlī 

 

Piedalās: 
pedagogu pārstāvji: Gundega Kašina, Dace Upesleja, Līga Zaķe, Sandra Simanoviča; 

vecāku pārstāvji: Kristīne Kuprijanova, Laura Cemena, Diāna Žvīgure, Agnese Petere, 

Dace Baltgalve, Konstantīns Skaredovs, Imants Naumanis, Ričards Batarags; 

skolēnu pārstāvji: Agnese Ābele, Gustavs Bērziņš; 

pieaicinātās personas: skolas direktors Ernests Sviklis. 

 

Nepiedalās: 
vecāku pārstāvji: Iveta Sproģe, Inga Liepiņa, Gints Majors, Jānis Paksis, Edmunds 

Paeglis, Gints Alvateris; 

pedagogu pārstāvji: Ilze Paegle, Anna Gekiša, Inga Bule; 

skolēnu pārstāvji: Rinalds Aišpurs. 

 

 Darba kārtība: 

1. Vecāku padomē aktualizētie jautājumi, skolas forma  

A. Petere: Jautājums skolas administrācijai, vai skolas forma paliek spēkā? 

E. Sviklis: ap 90 % skolēnu valkā skolas formu, bet vienā no ceturtajām klasēm – ap 

50%. Skola neplāno atteikties no skolas formas.  

D. Žvīgure: vecākus satrauc, ka pagarinātās grupas nākamgad nebūs 2. klasēm. Ir 

informācija no Rīgas Domes, ka ir piešķirts finansējums pagarinātajām grupām.  

G.Kašina: skola varētu nodrošināt vairāk pagarināto grupu, ja būtu skolotāji, kas to var 

nodrošināt. Ar esošajiem skolotājiem vairāk pagarināto grupu skola pavilkt nevar. Skolai 

primāri jānodrošina izglītības process un tad pagarinātās grupas. Savukārt pagarinātās grupas 

vispirms jānodrošina 1. klasēm un, ja paliek kadri, tad citām klasēm. Pagarinātajā grupā 

nepieciešama pedagoģiskā izglītība vai jebkāda cita augstākā izglītība plus pedagoģiskie 

kursi. Pašlaik skola meklē kadrus, bet varbūt starp vecākiem ir paziņas, kas atbilst tādiem 

kritērijiem. Vecāki var palīdzēt atrast kadrus pagarinātajām grupām. 

D. Žvīgure piedāvā skolas administrācijai sasaukt sākumskolas vecāku sapulci, kur to 

izstāstīt.  

E. Sviklis atbalsta šo domu. Nākošnedēļ atradīs datumu sapulcei un nosūtīs vecākiem 

uzaicinājumu. 

L. Cemena: Pašlaik skolotāja Maļinovska vada divas klases. Vai nākošgad, kad būs 

vairāk klases sākumskolā, būs arī citas skolotājas, kas strādās ar divām klasēm?  

G. Kašina atbild, ka nebūs, jo tiks pārkārtotas slodzes. 

E. Sviklis: Rīgas Dome uzstāj, ka nākamajā mācību gadā jāuzņem 5 pirmās klases. Pēc 

2-3 gadiem Ūnijas ielas ēkā būs problēmas ar telpām. Ir jāsāk domāt par papildu telpām vai 

ēku. Kā variants varētu būt piebūve vai blakus skolas pirmais stāvs. Pagaidām tā ir 

informācija pārdomām. 

 

2. Skolēnu padomes aktivitātes 

A. Ābele: Paldies Atbalsta fondam par Skolēnu Padomes kreklu izgatavošanas 

apmaksāšanu. 3. maijā Skolēnu Padome rīkos Skolēnu Pašpārvalžu sadraudzības pasākumu 

starp vairākām skolām. Šoreiz pasākums notiks Rīgas 64. vidusskolas stadionā, ja būs labi 

laikapstākļi, citādāk – iekštelpās. Nepieciešamie naudas līdzekļi paredzēti picu un dzērienu 

iegādei. Aptuvenais skolēnu skaits  – 40. Ja ir iespējams, varētu sarīkot pasākumu tikai Rīgas 

64. vidusskolas Skolēnu Padomei biljarda klubā “Bams Pool House”. Konkrēta diena tiktu 

precizēta, būtiskākais ir, vai tas būtu realizējams. 
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K. Kuprijanova: Par pasākumu biljarda klubā – ir jāzina datums, kurā grib to rīkot. Ja 

tajā datumā biljarda klubā nebūs turnīrs, tad pasākumu klubā varēs rīkot. Tādēļ lūgums 

informēt par datumu, cilvēku skaitu un aktivitātēm, ko vēlas klubā izmanot. Savukārt par 

nepieciešamajiem dzērieniem un uzkodām skolēniem jāinformē Atbalsta fonds, ja uzkodām 

un dzērieniem nepieciešams finansējums. Dzērienus klubā ienest nedrīkst, tikai pasūtīt uz 

vietas. Uzkodas gan var pasūtīt un atnest, kādas paši vēlas. Klubam ir laba sadarbība ar pica 

Lulu, ja vēlas picas. 

A. Ābele: Tā kā 2017. gada decembrī tika ziņots par kārtības neievērošanu tualetēs un 

citviet Ūnijas ielas 93 telpās, tika veidoti bērnu zīmējumi un ieteikumi šīs tēmas ietvaros. 

Rezultātā A. Ābele izveidoja no skolēnu idejām plakātus, kas tika izvietoti tualetēs (kabīnēs 

un pie izlietnēm), garderobē (pie abām ieejām) un gaiteņos. Kārtība tualetēs tagad ir daudz 

labāka. 

A. Petere: Skolēnu padome gada sākumā pieteica Atbalsta fondam lielāku nepieciešamo 

finansējumu, nekā šobrīd ir izmantots. Vai aktivitātes ir samazinājušās? 

A. Ābele: Daži pasākumi tika atcelti, taču finansējums ir nepieciešams, piemēram, 

balvu iegādei. 

 

3. Atbalsta fonda aktivitātes 

E. Sviklis: 2 dienu laikā tiks atsūtīts pilns izmaksu apkopojums Gada balvas 

pasākumam. 

D. Baltgalve: Aktuālākie projekti: Slovākijas projekts, Drukas jaudu paplašināšana, 

Bibliotēkas grāmatu papildināšana. Plašāka informācija tika sniegta Vecāku padomē un ir 

pieejama Atbalsta fonda mājaslapā. 

 

4. Izlaidumi, tai skaitā 4. klasēm  

G. Kašina: 31. maijā zālē notiks svinīgs atvadu pasākums no sākumskolas, kurā 

piedalīsies visi sākumskolas skolotāji, tiks izsniegtas liecības, kā arī notiks iepazīšanās ar 

jaunajām klašu audzinātājām. Vecāku dalība pasākumā netiek plānota. No skolas puses tiek 

plānota tikai šī oficiālā daļa. Vai un ko rīkot pēc šīs oficiālās daļas – tas paliek vecāku ziņā.  

 

5. Vecāku balle un skolas dalība Staro Rīga 

K. Kuprijanova informē, ka aptauja vecākiem ievietošanai Edurio platformā tika 

sagatavota un nosūtīta skolai. Jautā, vai aptaujā ir kaut kas jāpilnveido. 

E. Sviklis informē, ka aptauja nav nosūtīta, jo vecāku balle tiek plānota novembrī. 

Mācību gada sākumā būs konkrētāka informācija, tad arī informēs vecākus. Par dalību Staro 

Rīga atbilde ir negatīva. Mēģinās organizēt saviem spēkiem. 

 

6. Satiksmes organizēšana pie skolas 

E. Sviklis: Šī gada laikā Ūnijas ielā būs ierīkots apgaismojums pie gājēju pārejas. 

Savukārt saistībā ar Raunas un Burtnieku ielas krustojumu no Rīgas Domes Satiksmes 

departamenta saņemta atbilde, ka “guļošos policistus” tur ierīkot nevar, jo netālu jau ir šāds 

ierīkots un ir normatīvi, kas liedz gulošos policistus ierīkot pārāk tuvu vienu otram. Šā gada 

beigās vai nākošā gada sākumā Rīgas Dome plāno ierīkot regulējamo gājēju pāreju Ieriķu ielā 

esošās gājēju pārejas vietā. 

K. Kuprijanova atgādina, ka Rīgas Dome solīja pie Burtnieku ielas ēkas ierīkot arī 

"kabatiņas", kur varētu iebraukt auto, lai izlaistu bērnus. Vecāki vēlas rakstīt vēstuli Rīgas 

Domei par satiksmes organizāciju. Ir jau apkopoti daži priekšlikumi, kuri tiks nosūtīti visiem 

klātesošajiem iepazīties. Var papildināt un komentēt. 

 

Sanāksmes vadītāja  _____________________ K. Kuprijanova 

      

 

Sanāksmes protokolists _____________________ K. Skaredovs 


