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Rīgas 64. vidusskolas Vecāku padomes sanāksmes protokols 

 

2022. gada 6. oktobrī                          Rīgā 

  

Sanāksmes vieta: Ūnijas iela 93, Rīga 

Sanāksme sākas: plkst. 18.30 

 

Sanāksmē piedalās:           

• Klašu vecāku pārstāvji no šādam klasēm – 1.a, 1.b, 2.a., 2.b, 2.d, 3.a, 3.c, 3.d, 4.a, 

4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.d, 8.a, 8.b., 8.c, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 

10.INZ, 10.VUD, 11.DA, 11.UZ, 11.VISP, 12.DIT, 12.DAS un 12.UZ. 

• Skolas pārstāvji – skolas direktora p.i. M. Kārkliņa, direktora vietniece izglītības 

jomā A.Vīksna, direktora vietniece ārpusklases darbā R. Šūpola.  

• Skolas ēdināšanas uzņēmuma “Daily” pārstāvji. 

Sanāksmē nepiedalījās: Klašu vecāku pārstāvji no šādam klasēm - 1.c, 1.d, 2.c, 2.e, 3.b, 4.b, 6.d, 

6.e, 7.b, 7.c, 8.d, 11.DIT un 12.VM. 

Sanāksmi vada: Vecāku padomes priekšsēdētāja A.Petere. 

Sanāksmi protokolē: Vecāku padomes priekšsēdētājas vietniece D.Vekmane. 

Darba kārtība: 

1) SIA “Baltic Restaurants Latvia” (zīmols “Daily”) pārstāvji ziņo par skolas ēdināšanas 

pakalpojuma aktualitātēm, atbild uz iesūtītajiem vecāku jautājumiem.  

2) Skolas aktualitātes - skolas pārstāvju ziņojumi. 

3) Skolas vadības atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem.  

4) Vecāku padomes sastāva aktualizēšana. 
 

A.Petere kā iepriekšējā mācību gadā izveidotās Vecāku padomes priekšsēdētāja 

iepazīstināja jauno Vecāku padomes sastāvu ar Vecāku padomes darbības mērķiem un 

pamatprincipiem, sanksmes darba kārtību.  

Vecāku padomē no katras klases jābūt vismaz vienam pārstāvim. Iepriekšējā mācību gadā 

ievēlētās padomes darābojas līdz nākamās padomes ievēlēšanai un to nosaka Vecāku padomes 

reglaments, saskaņā ar kuru šī padomes darbojas1. Jautājumus un ierosinājumus Vecāku padomei 

var sūtīt uz e - pastu r64vskvecakupadome@inbox.lv.  
 

                                                           
1 Vecaku padomes reglaments.pdf (r64vsk.lv) 

mailto:r64vskvecakupadome@inbox.lv
https://www.r64vsk.lv/storage/app/media/skolas%20padome/Vecaku%20padomes%20reglaments.pdf
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SIA “Baltic Restaurants Latvia” (zīmols “Daily”) pārstāvji ziņo par skolas ēdināšanas 

pakalpojuma aktualitātēm, atbild uz iesūtītajiem vecāku jautājumiem.  

Skolas ēdināšanas uzņēmuma “Daily” pārstāvis atbild uz iesūtītajiem vecāku jautājumiem 

un informē, ka līdz šim nav bijušas sūdzības no vadības par ēdināšanas kvalitāti, kā arī 

apgalvojums, ka ēdiens ir garšīgs ir subjektīvs jēdziens, jo skolēnu ģimenēs ir dažādi ēšanas 

paradumi, līdz ar to tas nav rādītājs.  

Ēdiena kvalitātes izpratnes jautājums ir dažāds, priekšikums lai neieietu diskusijās par 

ēdiena garšīgumu vai negaršīgumu, vai ir iespēja izveidot grupu ar vecākiem, kuriem noteiktā laika 

posmā (divu nedēļu vai mēneša griezumā) tiks iedoti bez maksas ēdieni (tie paši, ko gatavo 

skolēniem) notestēšanai. Garas diskusijas, ka ēdiens ir negaršīgs zu šo mirkli ir diezgan bezjēdzīgs, 

jo nav konkrētu gadījumi piefikēti. Tāpēc vecāki laipni gadīti! Ja tiks konstatētas būtiskas 

problēmas, tad var tās risināt. Bērniem arī vienmēr tas ir teikts. 

Ir izlikts QR kods, kuru noskanējot var ierakstīt konkrētā dienā, kas patika vai nepatika. 

“Daily” pārstāvji pusstundas laikā saņem uz e-pastu informāciju un tādejādi operatīvi var reaģēt un 

situāciju, ja nepieciešams. Atsauksme ir jāsūta uzreiz, jo ja ēdiens ir apēsts vai atsauksme tiek 

nosūtīta tikai pēc trīs dienām, tad ēdinātājs vairs nevar novērst problēmu. 

Ierosinājums: 11.UZ pārstāvis ierosina skolotājiem vai kādam no skolas puses (klases 

skolotājam) skaidri izskaidrot, kā rīkoties situācijā ar atsauksmju sūtīšanu ēdinātājam vai problēmu 

risināšanas gadījumā. Saredz komunikācijas atgriezeniskās saites trūkumu, jānoregulē 

kominikācija. Kā arī 1.a kases pārstāvis ierosina QR kodu atsauksmēm novietot zu ieejas durvīm 

ēdnīcā. 

Savukārt diskusiju rezultātā, iesaistoties direktora vietniecei ārpusklases darbā, tika nolemts 

- ņemot vērā to, ka Vecāku padomes klātesošajiem vecākiem ir izskaidrots no ēdinātāja puses kā 

sistēma darbojas, tad katrs pārstāvis izstāsta savas klases vecākiem šo informāciju, un attiecīgi 

vecāki saviem bērniem. Paralēli klases stundā tiek izstāstītas iespējas, kas sasitītas ar ēdināšanas 

jautājumiem.  

“Daily” pārstāvjis sola izvērtēt iespējas, kur redzamā vietā izvietot QR, jo ēdnīcas durvis 

visu laiku ir atvērtas un tur šis kods nebūs redzams, kā arī pie ēdienu sadales (ēdienkartei blakus) 

ir pārāk daudz citas informācijas, ko skolēni nelasa un arī šo kodu nepamanīs. 

 Ēdinātājs nodrošina ēdināšanu un sastāda ēdienkarti, ievērojot normatīvos aktus. Papildus 

(bez maksas) ir pieejamas dažādas garšvielas (bez piejaukumiem), lai kats skolēns varētu uzlabot 

ēdienu garšu tuvāk pierastajam mājas ēdienam. 

Šogad ir nomainīta “Daily” atbildīgā pārstāve šai skolai, kura pati nogaršo ēdienus, kuri 

tiek sagatavoti skolēnu pusdienām, lai varētu uzlabot ēdienu garšas. Saistībā ar iepriekš minēto, ir 

pieņemts lēmums nomainīt sākumskolas pavāru no 2022. gada 10. oktobra. 
Tiek piedāvāts skolēnu vecākiem atnākt uz skolu un nogaršot ēdienu. Līdzīga prakse bija 

arī pirms pandēmijas, kad Vecāku padomes pārstāvji ieradās skolā (tai skaitā sākumskolā) un 

nogaršoja ēdienu, kas tiek gatavots skolēnu pusdienām.  
Šobrīd ēdiens skolēniem tiks izsniegts pret taloniem (līdz š.g. oktobra beigām), ko QR koda 

izmantošanas iespējas patreiz ir vēl izstrādes procesā, bet paralēli tiek meklēti citi risinājumi, lai 

skolēniem atvieglotu pusdienu saņemšanu. Ja bērni ir aizmirsuši vai pazaudzējuši talonus, visi, 

kuriem ir noslēgts līgums, tiks paēdināti. Skolēniem ir pašiem jāpieiet un jāizstāsta 

situācija. Vecāku padomes klātesošie vecāki tiek informēti par iespējam nosūtīt 

atsauksmi par ēdināšanas kvalitāti. To var izdarīt divos veidos – izmantojot linku  

https://form.jotform.com/202722402793350 vai QR kodu. 
 

 

https://form.jotform.com/202722402793350
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Iesūtītie vecāku jautājumi par ēdināšanu: 

• Nav bijusi nedēļa bez sūdzībām no skolnieku puses: ne līdz galam izvārīts, pusjēls, 

mērces - nezināmas izcelsmes savārstījums, netīri trauki, smaka (bērns dezinficē rokas pirms 

ēšanas, lai varētu rokās paslēpties no smakas), nelaipna attieksme no darbinieku puses.  

“Daily” pārstāvis atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka nav saņemtas sūdzības, kā arī ja tiek 

konstatēti šādi gadījumi, tie nekavējoties tiek novērsti. 

Šobrīd pusdienām tiek piedāvātas divas dažādas izvēles, lai noskaidrotu, kas skolēniem 

labāk garšo. 

Kā arī skolēni var atsauksmes atstāt, izmantojot linku vai skenējot QR kodu (skatīt 

iepriekš). 

 

• Ja būs pieejama bufete, tad kāda garantija ir par šīs bufetes ēdināšanas kvalitāti, ja šo 

pakalpojumu nodrošina tas pats ēdinātājs, kas skolēnu kopējo ēdināšanu? 

“Daily” pārstāvis informē, ka īsti nesaprot, kā vecāki vēlas garantiju, bet direktora p.i. 

papildina, ka garantija jau šobrīd ir, un tā ir garā skolēnu rinda pie bufetes. 

Vecāki tiek informēti ar 2022. gada 6. oktobrī bufetes piedāvājumu (tais skaitā salāti, 

karstmaizes, otrie ēdieni).   

Atkārtoti no ēdinātāju puses izskan piedāvājums vecākiem saorganizēties un atnākt uz skolu 

un pārliecināties par ēdināšanas apstākļiem un ēdiena kvalitāti.  

 

• Kad pēdējo reizi tika veikta kāda PVD pārbaude skolas ēdnīcā un cik bieži tādas tiek 

veiktas? 

Skolas direktora p.i. informē, ka Pārtikas un veterinārais dienests Rīgas 64. vidusskolā 

pārbaudi veica divas nedēļas atpakaļ un pārkāpumi netika konstatēti. Šādas pārbaudes no Pārtikas 

un veterinārā dienesta tiek veiktas regulāri, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus.  

 

• Cik % no 8. klases skolnieku ir noslēguši līgumu ar ēdinātāju? 

 Skolas direktora p.i. informē par apkopotajiem datiem saistībā ar noslēgtajiem līgumiem 

par ēdināšanu uz 2022. gada 4. oktobri. Kā redzams prezentācijas slaidā, 8. klasēs no 118 skolēniem 

līgumi par ēdināšanu bija noslēgti par 65 skolēnu ēdināšanu, bet statistika katru dienu mainās un 

tiek novērota tendence līgumu skaitam palielināties. Statistika pa klašu grupām ir apkopota 

prezentācijas slaidā, bet šī ir mainīga informācija. 

Papildus tiek atgādināts - jautājumu par līgumu slēgšanas procesu vai neskaidrību 

gadījumos sazināties pa e-pastu pusdienlaiks@daily.lv  vai pa tālruņiem +371 26113244,             

+371 26143437. 

• Vai ir iespējams noorganizēt PVD vizīti, lai pārbaudītu ēdiena kvalitāti (protams, var 

ietrāpīties dažādas dienas un kvalitātes) un porciju lielumu atbilstoši likumdošanai? 

 Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudes veic plānveidīgi (reizi divos mēnešos ierodas 

pārbaudīt), bet protams, ja ir saņemtas sūdzības, tad arī ārpus kārtas. 

  

mailto:pusdienlaiks@daily.lv
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 Pēdējā brīdī iesūtītais jautājums - Ja no klases 10% neēd (nav noslēgti līgumi), bet budžetā 

ir paredzēta nauda, tad kur tā paliek? 

“Daily” pārstāvis atbild, ka neizmantotā nauda par skolēnu paliek Rīgas pašvaldībai, kas 

skaita atpakaļ ministrijai. 

Direktora p.i. papildina, ka līdzfinansējumu par skolēna ēdināšanu nesaņem, to saņem 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs (“Daily”), jo skola nodrošina tikai telpas. Skola nesaņem naudu 

un nevar rīkoties ar to. 

 

Klātesošo vecāku diskusija saistībā ar ēdināšanu: 

Piektās klases skolēni ir “šokā” par ēdienu! Sākumskolā ēdiens bijis garšīgs, nebija 

problēmu. Kāpēc ir tik krasas atšķirības, jo ēdināšanas uzņēmums ir viens un tas pats. 11.DA 

pārstāvis piebilst, ka ēdināšanas jautājumi atkārtotas katru gadu un tie ir vieni un tie paši. Savukārt 

daži vecāku pārstāvji izsaka varbūtību nomainīt ēdinātāja pakalpojuma sniedzēju. 
Direktora vietniece izglītības jomā piedāvā analizēt to, ko bērni saka, jo tas, kas viņiem 

šķiet garšīgs, bieži vien nesakrīt par mūsu uzskatiem par veselīgu un pareizu uzturu un to, ko 

pasniedz ēdināšanas uzņēmums. Ja ģimenē neēd zupu, tad skolā to arī neēdīs un bērna uzskatā tā 

būs negaršīga. Tas viss ir saistīts ar ēšanas tradīcijām ģimenē. 

Direktora vietniece ārpusklases darbā vecākus informē, ka ir ēdusi abās skolās, un uzskata, 

ka ēdiena kvalitāte attiecībā pret cenu atbilst izcili. Mājās ir citi ēšanas paradumi, bet skolā citi, jo 

daudzi skolēni ietekmējas no vienaudžiem. Lielajās klasēs bērni kļūst lielāki un ēšanas paradumi 

arī mainās, tie kļūst savādāki. Katru dienu, ejot uz ēdnīcu, tiek vērots kā skolēni ēd, un 2022. gada 

6. oktobrī sākotnēji 5.b un 5.e klases skolēni neēda zupu, bet pēc aicinājuma sāka celties un liet 

sev šo zupu un gardu muti ēst. Līdz ar to būtu jāizvērtē kādi paradumi ir mājās. Retorisks jautājums 

– vai mājās bērni paši paņem ēdienu, ko vēlas ēst, vai arī to vecāki jau pasniedz saservētu gatavu 

porciju?! Tāpēc arī skolā bērni ēd šādi. 

“Daily” pārstāvis atkārtoti aicina vecākiem atnākt un pagaršot, un, ja nepieciešams, tad ir 

iespēja parādīt arī produktus, to uzglabāšanu un dokumentāciju. Pārtikas un veterinārais dienesta 

pēdējā pārbaudes aktā netika konstatēti pārkāpumi attiecībā par produktu iepirkumu un glabāšanas 

apstākļiem. Mājas ēdienu nevar salīdzināt ar industriāli gatavotu ēdienu, kā arī sāls daudzums ir 

noteikts normatīvajos aktos un to nedrīkst pārkāpt. 

Vecāku padomes priekšsēdētāja informē, ka jau no septembra sākuma ir izveidota 

WhatsApp grupa, kur katru dienu skolēni novērtē skolas ēdienu, ieliek ēdiena fotogrāfiju un veic 

īsu aprakstu. Līdz šim brīdim nav bijuši apraksti par neēdamu ēdienu. Līdz ar to vecāki (klašu 

pārstāvji) vai skolēni, kuri vēlas iedziļināties ēdināšanas jautājumā, var tikt pievienoti šai grupai. 

Pieteikties var pie Vecāku padomes priekšsēdētājas. 

 

Sēde tiek turpināta, direktora p.i. un direktora vietniecēm atbildot uz citiem vecāku 

iesūtītiem jautājumiem, kas nav saistīti ar ēdināšanu skolā, un konkrēti:  

• Ja nav iespējams nodrošināt labu kvalitāti ēdināšanā, kādas ir iespējas bērnam izkļūt no 

skolas, lai aizietu līdz tuvējam veikalam, iegādāties kaut ko ēdamu? 

 Direktora p.i. informē, ka nav plānots mainīt iekšējos noteikumus, lai skolēns varētu izkļūt 

no skolas. No skolas starpbrīžos netiks izlaisti skolēni, kuri ir jaunāki par astoņpadsmit gadiem. No 

rīta pirms skolas var iegādāties veikalā nepieciešamo un pēc tam ar to doties uz ēdnīcu apēst, tam 
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paredzētajā laikā. Saistībā ar divpadsmito klašu skolēniem, kuri ir sasnieguši astoņpadsmit gadus 

– tie var iet ar attiecīgu dokumentu (zīmīti). Skolas pagalmā var iet ārā starpbrīža laikā. Pēc rudens 

brīvlaika starpbrīži tiks saīsināti, kā arī tuvojas ziemas periods, kad būs jāpārauj kājas, šis jautājums 

par ārā iešanu nebūs aktuāls. 

Direktora vietniece ārpusklases darbā informē, ka skolai ir svarīgi trīs svarīgi aspekti (t.sk. 

drošība un kārtība), bet virsuzdevums – izglītot, t.i. skolotājam ļaut strādāt, nevis uzmanīt, stāstīt 

kur noskanēt QR kodu ēdinātājam lai atstātu atsauksmi.. Skolotāja galvenais mērķis un misija ir 

ļaut skolēnam apgūt zināšanas. Saistībā ar divpadsmito klašu skolēniem, kuriem jau ir astoņpadsmit 

gadi, bija sociāls eksperiments, kuram tika iesaistīta Skolēnu padome, lai izstrādātu principus, pēc 

kādiem var iet un kontrolēt skolēnus, kuri drīkst iet laukā no skolas starpbrīžu laikā.  Tiek izstāstīti 

principi un kā sistēma darbojas, iesaistot pašus skolniekus. 

Norit vecāku diskusija par šo jautājumu.  

Kopsavilkums - netiks mainīta skolas iekšējā kārtība. 

 

• Kā mazajā skolā varētu panākt, lai ārā skolas sporta laukumā (pēc stundām) tiek laisti arī 

3. klašu bērni? Citādi 3. klašu bērni dodas uz Ūnijas ielas skolas sporta laukumu, kas ir 

tālu. Atbildību par bērnu atrašanos ārā uzņemas bērnu vecāki. 

Direktora vietniece izglītības jomā informē, ka š.g. 13. septembrī sākumskolas klašu 

audzinātājiem tika nosūtīta vēstule ar lūgumu informēt savu audzināmo klašu vecākus par to, ka 

pēc stundām no plkst. 13.00 tiek atvērtas durvis uz skolas sporta laukumu caur sākumskolas sporta 

sektoru, jo tas ir brīdis, kas vārtiņi vēl ir slēgti un sporta laukumā atrodas tikai sākumskolas skolēni. 

Tika lūgts arī pārrunāt drošības jautājumus. 

Skolēniem no stundām brīvajā laikā ir iespēja uzturēties arī skolas bibliotēkā. 

 

• Bērniem starpbrīžos (laikos, kuros ir pusdienlaika stunda vai brīvās stundas) nav kur 

apsēsties. Skolā ir katastrofāls trūkums ar elementāri aprīkotām vietām, kas būtu kaut vai 

krēsls, sols vai tml., kur bērniem piesēst tās pašas 65 minūtes, ko viņi nīkst koridoros. Ir 

steidzami jādomā, kā šo problēmu atrisināt vismaz daļēji. No pedagogu teiktā - ir pilni 

koridori ar bērniem, kuri sēž un guļ uz grīdas, jo apsēsties nav kur. 

Direktora p.i. informē, ka šī problēma daļēji atrisināsies ar garo starpbrīžu saīsināšanu, kā arī 

pašreiz soli gaiteņos tiek salikti, kā arī pie sporta zāles ir tenisa galds, ko skolēni izmanto. Pēc 

rudens brīvlaika būs divi novusa galdi un divi tenisa galdi, kā arī nepazudīs šaha spēlēšanas 

iespējas. Par to visu tiek domāts un palēnām viss top. Saistībā ar soliem – otrais stāvs tiek aprīkotos 

ar soliem, trešajā stāvā jau tie ir sanesti, pie aktu zāles arī ir kur apsēsties. Tomēr visiem solus nevar 

nodrošināt. 

Vecāku padomes priekšsēdētāja informē, ka skolas saimnieks atsūtīja solu paraugus, kādi būtu 

nepieciešami vismaz desmit. Šāds viens sols maksā EUR 250,00 (ar PVN), līdz ar to kopējā summa 

būtu EUR 2500,00 (ar PVN). 

Ierosinājums izlaiduma klases varētu skolai uzdāvināt solus. 

 

• Ir iespēja nākamgad skolai piedalīties MOT treneru apmācībās. Esmu sazinājusies un uz 

nākamā gada augustu ir vēl brīvas vietas. Skola ir izrādījusi aktivitāti pagājušajā mācību 

gadā, taču no skolas puses aktivitāte ir apsīkusi. Kāpēc tā, ko varētu darīt, lai arī mūsu 

skola iesaistītos šajā programmā? 

MOT ir pusaudžu motivācijas programma, kuru aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc 

Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994. gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. 
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MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - 

drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. MOT koncepts tiek nodots lietošanai skolās uz sadarbības 

līguma pamata. Programma darbojas preventīvi, lai problēmas reāli nesāktos. Tiek sagatavoti 

jaunieši, lai viņiem būtu vieglāk rīkoties brīžos, ja sarežģījumi tomēr rodas. MOT ir pozitīvi 

fokusēts uz risinājumiem, ne problēmām. MOT koncepta kodols ir programmas. 

Direktora vietniece ārpusklases darbā informē, ka programmas auditorija ir septīto līdz devīto 

klašu skolēni. Programmai jābūt cikliski. Ir izskatīta iespēja uzsākt šo programmu septītā klasē, jo 

ir arī treneri, kas to varētu veikt. 

 

• Pusdienu pārtraukumam ir atvēlēta vesela akadēmiskā stunda, kopā ar starpbrīžiem sanāk 

65 minūtes pusdienu pārtraukums. Šajā skolas ēkā mācās 32 klases, no kurām 20 klasēm ir 

šāda sistēma, 2 klasēm tikai 1 dienu nedēļā nav šāda sistēma un 10 klasēm (5. un 6. klases) 

nav šādas brīvās stundas. Bērni dēļ šīs sistēmas ir spiesti skolā uzturēties gandrīz veselu 

stundu ilgāk! Vai varētu pārorganizēt sistēmu, ka 4. un           5. klasēm ir paredzēts ēst pēc 

4. stundas, bet pēc 5. stundas saīsināt starpbrīdi līdz         5 min. esošo 20 min. vietā? 5. un 

6. klasēm pārsvarā ir 6 stundas ar maz izņēmumiem un tāda pārkārtošana būtu laba 

pārējām klašu grupām, lai diena skolā netiktu ievilkta tik ilga. Jā, no vienas puses iegūt 15 

minūtes nav daudz, bet no otras puses, daudziem tas var būt nozīmīgs atvieglojums ikdienā. 

Vai arī ir jādomā par godīgiem principiem stundu izvietojumā visām klasēm, lai visiem 

būtu gan īsās, gan garās dienas. 

     Direktora p.i. informē, ka pēc skolēnu rudens brīvlaika mainīsies laiki, jo šobrīd visi 

neiet ēst, ierobežojumu laikā klases nedrīkstēja pārklāties, utt. Tāpēc tika pieņemts lēmums 

izņemt garos starpbrīžus un pusdieno stundas laikā (skatīt slaidu prezentācijā). Tas arī 

varētu atrisināt jautājumu par garajām rindām bufetē. 

• Ekskursiju dienas. Vai tās varētu izziņot laicīgi un iespējami citos datumos nekā visām 

Rīgas skolām? Ir gandrīz nereāli dabūt autobusu uz to dienu un labas, izglītojošas vietas. 

Ir jābrauc tur, kur kaut kas vēl ir palicis pāri.  

Direktora p.i. informē, ka datumi tiks izziņoti janvāra sākumā, kā arī būs zināmi izlaiduma 

datumi devītajām un divpadsmitajām klasēm. 

• Vai pastāv iespēja bērnam, dzīvojot skolas tuvumā aiziet mājās paēst lielas pārtraukuma 

laikā (5.stundā), protams ja ir nepieciešams no vecāka dot ziņu vai zīmi? Vai tad samazināt 

pārtraukumu un uzlikt mazāku ēšanas laiku (5 st. laikā), lai bērni varētu tad ātrāk atnākt 

mājās? 

Atbildes uz šo jautājumu skatīt iepriekš. 

• Par bērniem, kuriem ir noteikts mācību atbalsts, kā, piemēram, papildus laiks pārbaudes 

darbu rakstīšanai. Vai reāli šie bērni to izmanto? Manuprāt, sistēma, kad bērnam pēc 

stundas ir jāpieiet pie pedagoga un jājautā vai un kad var turpināt pārbaudes darbu, ir 

nepiemērota pusaudžu vecuma posmam. Pusaudzim ir dikti jāpacīnās ar pašapziņu, lai ko 

šādu izdarītu, jo neviens nevēlas izskatīties kā nespējīgs, nevarīgs, kā arī nevēlas būt 

apcelšanas vai lieku jautājumu upuris. Vai būtu iespējams, ka pedagogam drīkst arī 

uzrakstīt jautājumu, kad pārbaudes darbu var turpināt un vienoties par to? Varbūt ir kāds 

cits priekšlikums, kurš šiem bērniem būtu atbalstošs un atbalsta pasākumus veicinošs, nevis 

atbaidošs iepriekš minēto iemeslu pēc. 
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Direktora p.i. informē, ka nevienam nav jāatgādina, un skolotāji ir informēti par tiem 

skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams. 

Paralēli klātesošie vecāki tiek informēti, ka š.g. 24. oktobrī būs vecāku diena. Pie skolotājiem 

varēs pieteikties elektroniski, saite būs pieejama e - klasē. 

• Vecāku padomes sēdē apspriest jautājumu par interešu izglītības pulciņiem. Vai ir iespēja 

palielināt vietu skaitu, jo šobrīd no klases tiek tikai 5 cilvēki uz vienu pulciņu. Bērns no 

pieciem pulciņiem netika nevienā.  

Direktora vietniece ārpusklases darbā informē, ka interešu izglītības un fakultatīviem pulciņiem 

ir dažāds finansējums. Šobrīd skolā ir divdesmit astoņi visdažādākie pulciņi (tie ir publicēti skolas 

mājas lapā). Skolēnu skaits pulciņos tiek noteikts, ņemot vērā telpas, pieejamo tehniku. Ņemot vērā 

to, ka nav konkretizēts jautājums, norādot konkrētus pulciņus, kur bērns nav ticis. Bet ir pulciņi, 

kur bērni tiek uzaicināti (ņemot vērā sekmes), jo, piemēram, matemātikas pulciņā (sākumskolā) 

tiek gatavoti olimpiādēm. Bet, ja bērnam ir vēlme padziļināti apgūt matemātiku, tad viņš protams 

pulciņā tiks pieņemts. 

• Vēl ierosinājums - tuvojas tumšais laiks un tā kā nekādu kampaņu ilgi nav bijis, cilvēki ir 

aizmirsuši par atstarotājiem un noteikti, mūsu bērni arī. Varbūt var skolā aktualizēt 

jautājumu par atstarotāju nepieciešamību. Varbūt pat var vērsties pie Valsts policijas, 

uzaicināt pārstāvjus, kas varētu atgādināt par šo drošības pasākumu gan lielajā gan 

mazajā skolā, jo pie abām ir ceļi, kuriem ir jātiek pāri un zināmās stundās tur ir ļoti dzīva 

satiksme, līdz ar to tumšajā laikā var būt grūtāk kādu pamanīt, ja nav atstarotāju. 

Direktora p.i. informē, ka nepārtraukti skolā tiek atgādināts par drošību. Ir arī skolēnu 

pašpārvalde, kura iesaistās visādās kampaņās, kas saistītas ar drošību.  Drošība ir visu mūsu 

sastāvdaļa, līdz ar to par to tiek piedomāts pastiprināti. 

Citi jautājumi, kas tika apspriesti: 

• ventilācijas sistēmu - ventilācijas sistēma ir izveidota un gaisa mērījumi tiek veikti 

nepārtraukti ar attiecīgām ierīcēm, kas izvietotas klasē.  

• sporta laukuma renovācija Ūnijas ielā - visu, kas ir iespējams skolas budžeta ietvaros 

tiek darīts, projekts ir iazstrādāts (tai skaitā par seguma maiņu), bet skolai nav tādu finanšu 

līdzekļu, lai to realizētu. 

• dežurants sākumskolā pēc plkst. 17.00 - skolai nav jāuzrauga un jānodrošina kārtība pēc 

plkst.17.00, kad sporta laukums ir atvērts visiem, jo tas ir publisks, un kārtība jānodrošina 

Rīgas pilsētas pašvaldībai. Skolai nav tādu resursu un pienākumu. Ir apsardze, kas atbrauc 

pēc plkst. 22.00 un nodrošina, ka sporta laukumu atbrīvo visas nepiederošās personas. Tas 

ir sabiedrības jautājums, ievērot kārtību. 

• sākumskolas sporta laukumā ir nozāģēts koks - koks tika nozāģēts pagājušā mācību 

gadā un šobrīd bluķi ir jau sadalījušies tik tālu, lai neradītu apdraudējumu skolēniem, kā 

arī tuvākajā laikā tas tiks aiztransportēts.  

• satiksmes organizācija sākumskolā – aktuāls jautājums par bērnu nogādāšanu skolā, t.i. 

vecāki novieto auto pie vārtiem, kavējot pārējos un radot sastrēgumu uz ielas. Laikā, kad 

pastāvīgi dežūrēja Rīgas pašvaldības policijas darbinieks, tad kārtība bija, jo viņš 
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kontrolēja un palīdzēja organizēt satiksmi. Šobrīd šādas personas nav. Divus gadus atpakaļ 

sākumskolas vadība kopā ar Vecāku padomes pārstāvi šo jautājumu izrunāja ar 

apkalpojamās teritorijas pašvaldības policijas vadību, taču personālsastāva trūkuma dēļ, 

pastāvīgu pašvaldības policijas posteni sākumskolā vairs nevar izveidot. Ir arī rakstītas 

divas vēstules uz Rīgas domi, taču rezultāts nav.  Protams, ir zināms apdraudējums, kā tiek 

nogādāti bērni uz skolu, jo ir vecāki, kuri bērnus no automašīnām izlaiž tieši uz gājēju 

pārejas, kā rezultātā nav pārredzamības. Projekts par koku izzāģēšanu un stāvvietu izveidi 

2021. gadā tika apturēts.   

  Aicinājums no skolas pārstāvjiem - ievērot cieņpilnu attieksmi vienam pret otru, kā 

arī pārrunāt ar bērniem drošu ceļu uz skolu. 

• peldēt apmācība - otrās klases skolēniem (saskaņā ar vecāku iesniegumiem) turpinās 

peldēšanas nodarbības Olimpiskajā centrā, ir autobuss, kas skolēnus aizved un atved.  

• skolēnu nodrošināšana ar vestēm - skola nenodrošinās ar vestēm, jo nav tādu finanšu 

līdzekļu. 

• sporta nodarbībās ārā - sporta nodarbības notiek laukā, ņemot vērā atbilstoši Ministru 

kabineta noteikto āra temperatūru un atbilstoši laika apstākļiem. Laukā skolēns iegūst 

lielāku veselības devu. 

• jautājumu risināšanas kārtība – sākotnēji informē priekšmetu skolotājus, tad klases 

audzinātāju. Gadījumā, ja jautājums netiek atrisināts, tad iesaista skolas direktoru. 

Vecāku padomes priekšsēdētāja, kura apvieno arī amatu Skolas Atbalsta fondā, informē par 

naudas līdzekļiem un to izmantošanu (skatīt slaidu). Atbalsta fonda pārstāve atgādināja, ka fonds 

ir nodibinājums, kuru 2011. gadā izveidoja paši vecāki, lai varētu iegūt papildu naudu skolu 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidei, pasākumu organizēšanai, kā arī īstenot dažādus projektus.  

Fondam ir šādi mērķi:  

• atbalstīt kvalitatīvas izglītības iegūšanu skolā; 

• atbalstīt talantīgus skolēnus no trūcīgām ģimenēm;  

• atbalstīt skolēnu jaunradi;  

• atbalstīt pedagogu kvalifikācijas celšanu; 

• uzlabot skolas materiāli tehnisko bāzi;  

• veicināt dalību starptautiskajos konkursos;  

• atbalstīt skolēnu un pedagogu izglītojošus braucienus.  

 

Ar Skolas Atbalsta fonda paveikto un aktuālajiem projektiem, kuriem vecāki tiek aicināti ziedot 

vai citādi iesaistīties, var iepazīties fonda mājaslapā www.r64fonds.lv 2. 

   

Atbalsta fonda pārstāve prezentēja aktuālos projektus, kam nepieciešams Atbalsta fonda 

finansējums 2022./2023.mācību gadā, un tie ir: 

                                                           
2 Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds (r64fonds.lv)  

http://www.r64fonds.lv/
http://r64fonds.lv/
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• Projekts “Junior 

Achievement” 

- Skolas iespēja turpināt piedalīties Biznesa izglītības 

biedrības Junior Achievement aktivitātēs. Šim mācību 

gadam dalības maksa ir EUR 225.00, jo ir noslēgts 

līgums (citādi maksa būtu lielāka). Junior 

Achievement aktivitātēs var piedalīties visas klases. 

Informācija par Junior Achievement aktivitātēm ir 

pieejama pie klases audzinātāja.     

- EUR 225.00  

• Ziemssvētku 

adventes vainagi       
 

- Skolas telpu rotāšanai (Burtnieku ielā un ūnijas ielā). - EUR 70.00  

• Skolēnu aktivitātēm - skolēniem ir nepieciešams finansiāls atbalsts 

pasākumu īstenošanai. Summas katram pasākumam 

nav lielas, savukārt pasākumi ir ļoti daudzveidīgi un 

tiek plaši atspoguļoti gan Skolēnu padomes 

mājaslapā, gan tās Facebook kontā. 

- EUR 250.00  

• Gada balvas 

pasākumam 

- Gada balvu pasniegšanas ceremonijā katru gadu maija 

sākumā tiek cildināti 5. - 12. klašu skolēni, vecāki, 

pedagogi un tehniskie darbinieki, kuri šajā mācību 

gadā ir bijuši īpaši čakli, radoši un sasniegumiem 

bagāti!  

- EUR 300.00  

             

Balsojums no Vecāku padomes par līdzekļu piešķiršanu - vienbalsīgi “PAR”. 

 Vecāku padome ir vienojusies par ziedojumu no katra bērna EUR 1.00 gadā, kuru katra 

klase iemaksā skolas atbalsta fondā kā brīvos līdzekļus dažādām skolas un skolēnu vajadzībām. 

Lūgums vecāku padomes dalībniekiem atgādināt savās klasēs par šo vienošanos un maksājumus 

veikt savlaicīgi, no visas klases vienā maksājumā. 

Vecāku padomes vadības un Skolas padomes sastāvs tika ievēlēts vienbalsīgi - visi Vecāku 

padomes klātesošie nobalsoja “PAR”:  

1) Par Vecāku padomes priekšsēdētāju ievēlēt A.Peteri. 

2) Par Vecāku padomes priekšsēdētājas vietnieci ievēlēt D.Vekmani. 

3) Par pārstāvjiem Skolas padomē ievēlēt sekojošus Vecāku padomes klašu pārstāvjus - 1.a, 

2.d, 4.c,6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.b, 8.c, 9.c un 11.UZ. 

 

2022. gada 6. oktobra sanāksmi slēdz plkst.21.00. 


