Rīgas 64. vidusskolas Skolas padomes sanāksmes
PROTOKOLS Nr. 3
Rīgā, 2018. gada 31.janvārī
Piedalās:
pedagogu pārstāvji: Ilze Paegle, Gundega Kašina, Līga Zaķe; Sandra Simanoviča;
vecāku pārstāvji: Kristīne Kuprijanova, Iveta Sproģe, Konstantīns Skaredovs, Inga
Liepiņa, Gints Majors, Imants Naumanis, Jānis Paksis, Edmunds Paeglis, Ričards Batarags,
Gints Alvateris;
skolēnu pārstāvji: Agnese Ābele;
pieaicinātās personas: skolas direktors Ernests Sviklis.
Nepiedalās:
vecāku pārstāvji: Laura Cemena, Diāna Žvigure, Agnese Petere, Dace Baltgalve;
pedagogu pārstāvji: Dace Upesleja, Anna Gekiša, Inga Bule, Vineta Logina;
skolēnu pārstāvji: Gustavs Bērziņš, Rinalds Aišpurs.
Darba kārtība:
1. Kompetencēs balstītās izglītības ieviešana skolā
E. Sviklis informē, ka no vecākiem ir saņemti aptaujas rezultāti ar ieteikumiem izglītības
procesa nodrošināšanā skolā. Apkopojumu plānots sadalīt 2 daļās. Tie ieteikumi, kuri
izmantojami rekomendācijās izglītības satura veidošanai, tiks iekļauti ziņojumā Rīgas domes
Izglītības departamentam. Savukārt otrā ieteikumu daļa (kas saistīta ar skolas darbu) tiks
izvērtēta skolas administrācijas ietvaros. Nākamajā Vecāku padomes sēdē skolas direktors varēs
sniegt vecākiem atgriezenisko saikni saistībā ar aptaujas rezultātiem.
K. Kuprijanova jautā par Juniour Achievement organizētajiem konkursiem "Mana
vārdnīciņa" un "Biznesa pasakas" – kā skolā tiks organizēts pieteikšanās un atlases process
šogad.
G. Kašina atbild, ka rīt būs sanāksme ar audzinātājiem tieši par šiem jautājumiem.
Visticamāk būs līdzīgi, kā iepriekšējā gadā – visa informācija būs pie klases audzinātājiem.
2. Saimniecības jautājumi
E. Sviklis informē, ka Burtnieku ielā 34 pašlaik notiek lifta izbūve. Mēneša laikā plānots
pabeigt. No skolas administrācijas puses izsaka paldies vecākiem un Atbalsta fondam par
palīdzību konteinera iegādei skolas inventāra glabāšanai, kā arī par tīkla iegādi sporta zālei –
tīkls ir ļoti augstvērtīgs un labs.
Vasarā Burtnieku 34 ēkas telpās tiks izmitināti Dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas var
ietekmēt telpu nolietojumu.
Ūnijas ielas 93 telpās vasarā notiks ugunsdrošības signalizācijas izbūve, šobrīd notiek
konkurss. Vasarā notiks mājturības kabinetu un bibliotēkas remonts. Iepirkuma konkurss vēl nav
izsludināts, jo arhitekti nav pabeiguši sagatavošanas darbus. Iespējams, ka līdz vasaras beigām
nepaspēs visu – tas ir atkarīgs, kas atklāsies remonta laikā.
Informācija par tualešu stāvokli un demolēšanu – skolēnu uzvedība pēdējā laikā ir
uzlabojusies. Skola meklē dažādas metodes kārtības uzlabošanai skolā.
K. Kuprijanova piedāvā fotografēt nedarbus (bez personām) un nosūtīt e-klasē vecākiem,
lai viņi būtu informēti un parunātu par šiem jautājumiem ar skolniekiem.
A. Ābele informē, ka skolnieki ir izveidojuši uzvedībai skolā veltītus plakātus un plāno tos
izvietot skolā.
E. Sviklis izsaka pateicību Atbalsta fondam un vecākiem par atbalstu atpūtas stūrīša
ierīkošanai skolā. Visiem ļoti patīk. Stūrīti bērni izmanto. Grāmatas tiek lasītas. Kā arī paldies
par atstarojošām vestēm.
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3. Skolēnu padomes aktualitātes
A. Ābele informē par Skolēnu padomes ideju izgatavot Skolēnu padomes dalībniekiem
krekliņus ar apdruku. Krekliņi veicinās Skolēnu padomes pārstāvju atpazīstamību pasākumos, lai
pārējie zina, pie kā vērsties ar jautājumiem vai pēc palīdzības, ja rodas tāda vajadzība.
Orientējošā krekla cena ar apdruku ir 10 EUR. Nepieciešami 26 krekli. Ir izgatavots apdrukas
makets. Krekliņu iegādei nepieciešams finansējums.
K. Kuprijanova atgādina, ka pirmajā Vecāku padomes sēdē skolēnu aktivitātēm ir piešķirts
finansējums 500 EUR no skolas Atbalsta fonda. Ņemot vērā, ka Skolēnu padome pirmajā
pusgadā ir ieekonomējusi piešķirto finansējumu, iespējams, ka to varētu izmantot krekliņu
iegādei. Jāsazinās ar Atbalsta fonda vadītāju Daci Baltgalvi. Iespējams, ka Agnese Petere var
palīdzēt atrast firmu, kas izgatavos apdrukātus krekliņus lētāk.
4. Atbalsta fonda aktivitātes
K. Skaredovs informē par Atbalsta fonda finansējuma stāvokli. Pēdējā laikā fondā ienāk
finansējums tikai par Dzērvenīti.
E. Sviklis ierosina pavasarī organizēt skolas vecāku un skolotāju balli. Precīzāks laiks vēl
nav noteikts. Šādas balles jau notiek citās skolās (kā balle vai kā pasākums, kurā vecākiem ir
iespēja parādīt savus talantus; groziņus ņem līdzi). Vajadzētu aptaujāt vecākus, vai ir interese.
Vecāku aptaujai var izmantot aptauju platformu Edurio, kontaktpersona no skolas puses ir
skolotājs Zīvetrs.
Klātesošie skolas padomes dalībnieki atbalsta šo ideju.
E. Sviklis informē, ka saistībā ar valsts simtgadi skola gribētu šogad piedalīties Staro Rīga
pasākumā. Būtu nepieciešams aptaujāt vecākus par idejām.
5. Pagarināto grupu nodrošināšana
E. Sviklis informē, ka skola nākamajā mācību gada nevarēs nodrošināt 7 pagarinātās
grupiņas. Tādēļ nākamgad pagarinātās grupiņas būs tikai 4, kas nosedz tikai pirmās klases. Tādā
veidā tiks atslogoti mācībspēki, kas varēs organizēt vairāk pulciņu. Tādējādi skolēni pagarinātās
grupiņas vietā varēs iet uz pulciņiem.
Vienlaikus E. Sviklis informē, ka Rīgas domes Izglītības departaments kategoriski iebilst
pret bērnu pieskatītāju organizāciju darbošanos skolā, jo bija ļoti slikti piemēri. Ja var atrast
kādu licencētu firmu, kas var piedāvāt skolā licencētas interešu izglītības programmas, skola
labprāt izskatīs piedāvājumus. Ja pulciņu apmeklēs tikai skolas skolēni, tad īres koeficients ir
0.1. Lūgums vecākiem padomāt par zināmiem uzņēmumiem ar labu reputāciju, kas varētu
piedāvāt interešu izglītības pakalpojumus. Būtu labi matemātikas un svešvalodu pulciņi.
6. Satiksmes organizēšana pie skolas
E. Sviklis informē, ka skola ir nosūtījusi Rīgas domes Satiksmes departamentam
jautājumus par satiksmes organizāciju starp abām skolas ēkām un stāvvietām pie Burtnieku ielas
ēkas. Atbildes pagaidām nav.
7. Nākamajā Skolas padomes sēdē apspriežamie jautājumi
K. Kuprijanova atgādina, ka nākamā Skolas padomes sēde ir ieplānota 4. aprīlī 18.00
Ūnijas ielas ēkā. Priekšlikumus par nākamajā Skolas padomes sēdē apspriežamajiem
jautājumiem lūgums sūtīt uz e-pastu r64vsk.skolaspadome@inbox.lv.
Sanāksmes vadītāja

_____________________
(personiskais paraksts)

Sanāksmes protokolists _____________________
(personiskais paraksts)

K. Kuprijanova

K. Skaredovs
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