Rīgas 64. vidusskolas Skolas padomes sanāksmes
PROTOKOLS Nr. 1
Rīgā, 2018. gada 20. septembrī
Piedalās:
Vecāku pārstāvji: Arleta Nemiro (1.a), Mairis Austriņš (1.e), Diāna Žvīgure (2.a),
Ričards Batarags (2.c), Agnese Petere (5.b), Marija Kirčenko (5.c), Kristīne Kuprijanova
(5.d), Dace Baltgalve (9.a), Iveta Sproģe (9.c), Kaspars Ruska (11.b), Konstantīns Skaredovs
(12.b);
Pedagogu pārstāvji: Arnita Čoiča, Sandra Simanoviča, Ilze Paegle, Gundega Kašina;
Skolēnu pārstāvji: Gustavs Bērziņš, Reinis Eduards Kāpiņš, Simona Elfa Skangale;
Pieaicinātās personas: skolas direktors Ernests Sviklis.
Nepiedalās:
vecāku pārstāvis Gints Alvateris (4.a, 8.a);
pedagogu pārstāvji: Anna Gekiša, Ilva Rūtenberga, Dace Upesleja.
Sanāksmes darba kārtība:
1. Informācija par Skolas padomes darba organizāciju
K. Kuprijanova informē, ka Skolas padome darbojas saskaņā ar Izglītības likumu un
Skolas padomes reglamentu, kas ir pieejams skolas mājaslapā: http://r64vsk.lv/skola/skolaspadome. Padomi izveido mācību gada sākumā uz 1 gadu. Padome darbojas līdz nākamās
padomes izveidei. Skolas padomes darbības mērķis ir veicināt skolas attīstību un sadarbību
starp skolu un skolēnu vecākiem, skolēniem, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.
Jautājumus izskatīšanai padomē var ierosināt, nosūtot tos uz padomes e-pastu
r64vsk.skolaspadome@inbox.lv vai nosūtot tos e-klasē padomes priekšsēdētājam.
2. Skolas padomes sastāva apstiprināšana
K. Kuprijanova informē, ka dalībai Skolas padomē no Vecāku padomes izvirzīti
12 pārstāvji, bet viens no tiem pirmajā sēdē nevarēja piedalīties.
E. Sviklis informē, ka no pedagogu puses dalībai Skolas padomē izvirzīti 7 pārstāvji, 3
no tiem šodien sanāksmē nepiedalās.
Skolēnu pārstāvji informē, ka dalībai Skolas padomē no Skolēnu padomes izvirzīti
3 pārstāvji, visi šodien piedalās sēdē.
Pieņemtais lēmums: apstiprināt skolas padomi šādā sastāvā 2018./2019.mācību gadam.
3. Skolas padomes vadības ievēlēšana
Skolas padomes priekšsēdētaja amatam tiek izvirzīta K. Kuprijanova. Citi kandidāti
nepiesakās.
K. Kuprijanova par skolas padomes priekšsēdētāja vietnieku piedāvā K. Skaredovu. Citi
kandidāti nepiesakās.
Pieņemtais lēmums: Apstiprināt skolas padomes vadību šādā sastāvā 2018./2019.mācību
gadam.

4. Informācija no skolas vadības
E. Sviklis informēja par satiksmes organizēšanu pie sākumskolas ēkas. Tur ir daudz
risināmo jautājumu, kur vecāki varētu iesaistīties. Rīgas dome turpinās investēt Ūnijas ielas ēkā
līdz pilnai renovācijai. Skola turpina virzīties jaunā mācību satura ieviešanai.
E. Sviklis piedāvā organizēt vecāku balli. Vecākiem vajag vienoties par labāko datumu.
A. Petere jautā, vai ir iespējams sarunāt ar sargiem Ūnijas ielas ēkā, lai agri no rīta pirms
stundām atvērt logus vēdināšanai?
E. Sviklis informē, ka šis jautājums nav viennozīmīgs, bet tiek risināts.
5. Skolēnu padomes aktualitātes
Skolēnu pārstāvji saskaitīja aptuvenās izmaksas 1. semestra pasākumiem. Kopā
nepieciešams ap ir 300 eiro, bet tie vēl nav visi izdevumi. Decembrī Skolēnu padome plāno
pasākumu, veltītu labākajiem skolēnu darbiem. Turpinās šogad rīkot viktorīnas katru mēnesi,
kur būs nepieciešamas balvas. Jaunajiem Skolēnu padomes dalībniekiem ir nepieciešami
krekliņi, kā taisīja iepriekšējā mācību gadā.
A. Petere informē, ka par krekliņiem jāsazinās ar viņu, kad būs zināms nepieciešamais
skaits un izmēri.
A. Čoiča piedāvā taisīt produktus ar skolas emblēmu (piemēram, hūdijus) un pārdot par
pašizmaksu, lai palielinātu skolēnu atpazīstamību. Idejas, izmaksas un maketi vēl top.
K. Kuprijanova informē, ka noskaidros, kur var pasūtīt hūdijus ar apdruku un dos ziņu
Skolēnu padomes pārstāvjiem.
6. Informācija par Vecāku padomes sēdē lemto
A. Petere informē par Vecāku padomē pieņemtajiem lēmumiem.
7. Citi jautājumi
I. Sproģe ierosina šogad skolai iesaistīties pasākumā Staro Purvciems.
Skolas padomes atbalsta šo ideju, ja kāds var uzņemties organizēt šo pasākumu.
8. Skolas padomes nākamās sēdes
K. Kuprijanova piedāvā nākamās Skolas padomes sēdes rīkot 2018. gada 5. decembrī
18:00 un 2019. gada 10. aprīlī 18:00.
E. Sviklis informē, ka šos datumus var šobrīd iezīmēt provizoriski, bet vēlāk vēl dos ziņu,
vai nepārklājas ar kādu skolas pasākumu.
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