
 

 

 

 

Rīgas 64. vidusskolas Vecāku padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 1 

 

Rīgā, 2017. gada 26.septembrī 

 

Nepiedalās: 

2.a – Jānis Liniņš 

2.b – nav izvēlēts klases pārstāvis 

3.c – Didzis Gabrāns 

8.b – Gints Baburs 

9.d – nav izvēlēts klases pārstāvis 

 

Pieaicinātās personas:  
Skolas direktors Ernests Sviklis 

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos Jānis Kaktiņš 

 

Sanāksmes darba kārtība: 

 

1. Skolas direktora uzruna 

Skolas direktors informēja par sabiedriskajai apspriešanai nodoto reformu projektu 

Skola2030, ar kuru plānots ieviest kompetencēs balstītu izglītību. Tas būs viens no aktuālajiem 

jautājumiem arī mūsu skolā šajā mācību gadā. Par šo reformu projektu ikvienam interesentam vēl 

ir iespēja izteikt priekšlikumus1. 

 Skolas direktors informē par plānotajiem remontdarbiem skolas ēkā Ūnijas ielā 93. Oktobra 

otrajā pusē no Rīgas Domes tiek gaidīta informācija par remontdarbu plānu šajā skolas korpusā. 

Tādēļ pagaidām nekādi lielie projekti sadarbībā ar Skolas Atbalsta fondu un vecākiem netiek plānoti 

(līdz lielākai skaidrībai oktobra beigās vai novembra sākumā). Galvenais fokuss sadarbībā ar 

vecākiem šogad ir sadarbība izglītības jomā. 

Skolas direktors iepazīstina Vecāku padomi ar jauno skolas saimniecības daļas vadītāju – Jāni 

Kaktiņu. 

 Īss raksturojums, kas ir Skolas padome, Vecāku padome un Skolas atbalsta fonds. 

Agnese Petere kā iepriekšējā mācību gadā izveidotās Vecāku padomes priekšsēdētājas 

vietniece iepazīstināja jauno Vecāku padomes sastāvu ar Skolas padomes un Vecāku padomes 

darbības mērķiem un pamatprincipiem. Vecāku padomē no katras klases jābūt vismaz vienam 

pārstāvim, savukārt Skolas padomē jābūt vismaz 7 vecākiem, vismaz 2 skolēniem un vismaz 4 

skolas personāla pārstāvjiem. Vecākiem skolas padomē jābūt vairākumā. Iepriekšējā mācību gadā 

ievēlētās padomes darbojas līdz nākamās padomes ievēlēšanai. Gan Skolas padomei, gan Vecāku 

padomei ir reglaments, saskaņā ar kuru šīs padomes darbojas2. Jautājumus un ierosinājumus Skolas 

padomei var sūtīt uz e-pastu r64vsk.skolaspadome@inbox.lv, savukārt Vecāku padomei – uz e-

pastu r64vskvecakupadome@inbox.lv. 

A. Petere un Skolas Atbalsta fonda valdes priekšsēdētāja Dace Baltgalve atgādināja, ka fonds 

ir nodibinājums, kuru 2011. gadā izveidoja paši vecāki. Fondam ir šādi mērķi: 

– atbalstīt kvalitatīvas izglītības iegūšanu skolā;  

– atbalstīt talantīgus skolēnus no trūcīgām ģimenēm;  

– atbalstīt skolēnu jaunradi;  

                                                 

1 https://www.skola2030.lv/apspriesana  
2 Skolas padomes reglaments: http://www.r64vsk.lv/par_skolu/Skolas_pad_reglaments.PDF  

Vecāku padomes reglaments: http://www.r64vsk.lv/par_skolu/Vec_pad_reglaments.pdf  

 

https://pasts.riga.lv/owa/redir.aspx?SURL=uAcil_xFGdofPbbOYP7nGQzEX2QogivUJlPDLR6DCXLLBH2ip9vSCG0AYQBpAGwAdABvADoAcgA2ADQAdgBzAGsALgBzAGsAbwBsAGEAcwBwAGEAZABvAG0AZQBAAGkAbgBiAG8AeAAuAGwAdgA.&URL=mailto%3ar64vsk.skolaspadome%40inbox.lv
mailto:r64vskvecakupadome@inbox.lv
https://www.skola2030.lv/apspriesana
http://www.r64vsk.lv/par_skolu/Skolas_pad_reglaments.PDF
http://www.r64vsk.lv/par_skolu/Vec_pad_reglaments.pdf
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– 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. Nākošā VP priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšana 

Kristīne Kuprijanova kā iepriekšējā mācību gadā izveidotās skolas padomes priekšsēdētājas 

vietniece ierosināja par jauno priekšsēdētāju Vecāku padomei ievēlēt Agnesi Peteri, kurai ir 

pieredze Vecāku padomes darba organizēšanā un kura arī ikdienā daudz palīdz skolai. A. Petere 

piekrita izvirzīšanai. Par Vecāku padomes priekšsēdētāja vietnieci pieteicās Laura Cemena. Citi 

kandidāti nav pieteikušies. 

Balsojums par Agnesi Peteri kā Vecāku padomes priekšsēdētāju: par – 35 (visi klātesošie). 

Balsojums par Lauru Cemenu kā Vecāku padomes priekšsēdētāja vietnieci: par – 35 (visi). 

 

Jautājums no 3.a klases pārstāvja: neskaidra funkciju sadalīšana starp priekšsēdētāju un 

vietnieku. 

Atbild K.Kuprijanova: Priekšsēdētājs organizē un vada padomes darbu, savukārt vietnieks 

palīdz priekšsēdētājam un aizvieto viņu tad, kad priekšsēdētājs prombūtnes vai cita iemesla dēļ 

nevar piedalīties padomes sēdē. 

 

3. Šī mācību gadā nepieciešamo finanšu ieguldījumu izklāsts un balsošana 

A. Petere prezentēja aktuālos projektus, kuriem ir nepieciešams Atbalsta fonda finansējums: 

 

Projekts “Junior Achievement” 

E. Sviklis informēja par skolas iespēju turpināt piedalīties Biznesa izglītības biedrības Junior 

Achievement3 aktivitātēs. Šim mācību gadam dalības maksa ir 290.40 EUR, slēdzot līgumu uz 3 

gadiem (citādi maksa būtu lielāka). Junior Achievement aktivitātēs varēs piedalīties visas klases. 

Informācija par Junior Achievement aktivitātēm būs pieejama pie klases audzinātāja. 

Jautājums no 5.d klases pārstāvja: kas būs, ja nākošgad Vecāku padome neatbalstīs 

finansējumu šim projektam? 

Atbild E. Sviklis: tad skola mēģinās rast tam finansējumu no skolas budžeta, kur finansējums 

šādam mērķim nav paredzēts. 

Balsojums: par – 35 (visi). 

Jautājums no 1.c klases pārstāvja: vai Atbalsta fondā ir atlikums šobrīd, no kura varētu piešķirt 

finansējumu, vai arī finansējums vēl ir jāsavāc? 

Atbild Dace Baltgalve: pašlaik fondā ir pieejams ap 2062 EUR. Fonds piesaista finansējumu 

no vecākiem. 

Viens no Vecāku padomes pārstāvjiem ierosina apsvērt skolas dalību arī letonika.lv. 

 

Projekts “Skolas autobuss” 

Rīgas Dome skolai ir piešķīrusi autobusu ar 20 sēdvietām un 14 stāvvietām. Autobuss tiks 

izmantots tikai skolas vajadzībām. Kad tas netiks izmantots, stāvēs Rīgas Domes autoparkā, jo 

regulāri jāveic tehniskā apkope. 

A.Petere piedāvā dekorēt autobusu ar speciālām līmplēvēm, no kurām bērni var izgriezt 

dažādas formas. Tādejādi bērni būs iesaistīti procesā un autobusam būs īpašs izskats ar skolas 

reklāmu. Orientējošās izmaksas ap 200-250 EUR par plēvēm. 

                                                 

3 http://www.jal.lv/pievienojies  

http://www.r64fonds.lv/
http://www.jal.lv/pievienojies


 

 

 

 3  

I.Naumanis vērš uzmanību, ka var rasties konfliktsituācija ar to, kura klases brauks ar 

autobusu, ja notiek kāds liels pasākums, kur jābrauc vairākām klasēm. Tādēļ ierosina par 

ziedojumiem šim projektam piešķirt ziedotāju klasēm tiesības izmantot autobusu prioritārā kārtībā.  

Lita Meļķe (9.c): Var piedāvāt līmplēves, kuras var izmantot autobusa aplīmēšanai. 

 

Projekts “Drukas iekārtu tehniskais atbalsts” 

E.Sviklis pastāstīja, ka ir pieejams koplietošanas printeris, kas atradīsies Ūnijas ielas skolas 

bibliotēkā. Ir nepieciešams tikai regulāri pirkt kārtridžus un papīru.  

Nepieciešamais finansējums gadā ir aptuveni 300 EUR. 

Komentārs no 5.a klases pārstāvja: atbalsta finansējuma piešķiršanu šim mērķim, jo ne visiem 

mājās ir printeris, bet drukāt darbus sanāk regulāri. 

Balsojums: par – 35 (visi). 

 

Projekts “Sporta zāles tīkls” 

E.Sviklis informē, ka Burtnieku ēkas renovācijas plānā bija sporta zāli sadalošais tīkls, lai 

sporta stundu laikā varētu uz pusēm sadalīt telpu divu klašu neatkarīgām nodarbībām. Bet reāli tas 

nav izdarīts. Rīgas Dome iesaka rakstīt pieteikumu, kuru īstenos tikai pēc pāris gadiem rindas 

kārtībā. Bet sadalošo tīklu skolas sporta zālē vajag jau tagad. Orientējošās izmaksas ir ap 2000 EUR. 

Tīkls nepieciešams uz “sliedēm”, lai var bīdīt. 

Piedāvājums no 3.a klases pārstāvja: var šonedēļ noskaidrot tīkla cenu. 

A.Peteres secinājums pēc kopējās apspriedes: konceptuāli tīklu skolai vajag, bet pašlaik vēl 

nebalsojam, jo nav skaidras iespējamās izmaksas. 

 

Projekts “Pakaramie Dzērvenītei” 

A.Petere: skolas deju kolektīvs “Dzērvenīte” lūdz palīdzību finansēt 60 koka pakaramos 

kolektīva deju tērpu karināšanai. Orientējošās izmaksas ir ap 200 EUR. 

Jautājums no 3.a klases pārstāvja: kurā ēkā glabāsies? 

Atbilde no skolas saimniecības daļas vadītāja: līdz 4.klasei Burtnieku ielā, pārējie – Ūnijas 

ielā. 

Balsojums: par – 34; pret – 1. 

 

Projekts “Atbalsts skolēnu aktivitātēm” 

D.Baltgalve: skolēni ir sagatavojuši Skolēnu padomes aktivitāšu grafiku visam mācību 

gadam, kas ir saskaņots ar skolas administrāciju un kopējo skolas pasākumu kalendāru. Tomēr 

skolēniem ir nepieciešams finansiāls atbalsts šo pasākumu īstenošanai. Summas katram pasākumam 

nav lielas, savukārt pasākumi ir ļoti daudzveidīgi un tiek plaši atspoguļoti gan Skolēnu padomes 

mājaslapā4, gan tās Facebook kontā. Kopējais nepieciešamais finansējums skolēnu aktivitātēm ir ap 

500 EUR. 

Balsojums: par – 35 (visi). 

 

Projekts “Skolotāju diena” 

A.Petere: 29.septembrī notiks Skolotāju dienas pasākums Burtnieku ielas ēkā. Ir piedāvājums 

uzklāt galdu, ko nodrošinās skolas ēdnīca. Pasākums paredzēts 100 pedagogiem. Plānotās izmaksas 

ir ap 250 EUR. 

Balsojums: par – 35 (visi). 

 

4. Vecāku interešu grupiņas 

A.Petere. Lai nodrošinātu vecākiem iespēju līdzdarboties skolas darbības pilnveidošanai, kā 

arī, lai nodrošinātu operatīvu sadarbību skolai, vecākiem un skolēniem svarīgu jautājumu risināšanā 

                                                 

4 https://r64vsk.wordpress.com  

https://r64vsk.wordpress.com/
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skolā, iepriekšējā mācību gadā ir iesākta tradīcija veidot vecāku interešu (darba) grupas. Šobrīd 

ierosina veidot šādas darba grupas (nepieciešamības gadījumā tiks veidotas arī citas): 

Grupas 

nosaukums 

Grupas mērķis Grupas koordinators 

Izlaiduma gads Organizēt tradicionālos pasākumus, kas 

saistīti ar izlaiduma klasēm skolā 

(piemēram, žetonu vakars, pēdējais zvans, 

izlaidums, absolventu dāvana skolai) 

Imants Naumanis 

Garšīgi paēdis Palīdzēt risināt ar ēdināšanu skolā saistītos 

jautājumus 

Agnese Petere 

Ceļš uz skolu Palīdzēt risināt jautājumus, kas saistīti ar 

drošību ceļā no vienas skolas ēkas uz otru.  

Kristīne Kuprijanova 

Konkurētspējīgā 

izglītība 

Veicināt konkurētspējīgas izglītības 

iegūšanu skolā. 

Jānis Paksis 

A. Petere aicina ikvienu vecāku nepalikt malā un iesaistīties šādās darba grupās, lai palīdzētu 

skolai ātri attīstīties. Tas ir mūsu pašu bērnu interesēs un labā. Tādēļ lūgums ikvienam no Vecāku 

padomes sastāva izdomāt, kurā grupiņā piedalīsies, un atsūtīt informāciju uz Vecāku padomes e-

pastu: r64vskvecakupadome@inbox.lv. Grupiņās var piedalīties arī citi aktīvi vecāki, ne tikai 

Vecāku padomes dalībnieki.  

 

5. Nākamās VP sēdes 

A. Petere informē par plānotajām Vecāku padomes sanāksmēm  šajā mācību gadā un aicina 

Vecāku padomes dalībniekus ieplānot šos datumus savos kalendāros (ja zina, ka netiks uz sanāksmi, 

deleģēt vēl vienu klases pārstāvi, kas varētu konkrētajā sanāksmē piedalīties): 

2017. gada 29.novembrī 18:00 

2018. gada 24.janvārī 18:00 

2018. gada 28.martā 18:00 

Sanāksmes vieta un darba kārtība tiks izziņota vismaz trīs dienas pirms sanāksmes. 

 

6. Vecāku pārstāvju izvirzīšana dalībai Skolas padomē 

Dalībai skolas Padomē izvirzīti 13 vecāki: Kristīne Kuprijanova, Agnese Petere, Iveta Sproģe, 

Konstantīns Skaredovs, Laura Cemena, Dace Baltgalve, Diāna Žvīgure, Inga Liepiņa, Gints Majors, 

Gints Alvateris, Ričards Batarags, Imants Naumanis, Edmunds Paeglis, Jānis Paksis. 

 

7. Jautājumi skolas vadībai 

Jautājums no 10.b un 7. b klases pārstāvjiem: vai visas sēdes būs Burtnieku ielas ēkā? 

Atbild E.Sviklis: nē, būs gan vienā, gan otrā ēkā. 

 

8. Citi jautājumi 

E.Sviklis atgādināja, ka, ja ir jebkādas problēmas skolā ar attieksmi starp skolniekiem, uzreiz 

jāgriežas pie klases audzinātājas. Bet tam skolā arī ir sociālais pedagogs un psihologs. 

1.c klases pārstāvis informē par klases vecāku sapulcē izskanējušo pretenziju saistībā ar 

komerciālā rakstura paziņojumu izplatīšanu bērniem skolā. Skolēns ir saņēmis komercpiedāvājumu 

par robotikas pulciņu, kura dēļ izcēlušās domstarpības ar vecākiem. Tādēļ 1.c klases vecāki aicina 

skolas vadību šādus piedāvājumus izplatīt nevis skolēniem, bet viņu vecākiem. 

E.Sviklis informē, ka skola ņems vērā šo ierosinājumu. 

 

 

Sanāksmē pieņemtie lēmumi: 

1. Par Vecāku padomes priekšsēdētāju ievēlēta Agnese Petere. 

2. Par Vecāku padomes priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Laura Cemena. 

mailto:r64vskvecakupadome@inbox.lv
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3. Piešķirt finansējumu no Skolas Atbalsta fonda 290.40 EUR apmērā projektam “Junior 

Achievement”. 

4. Piešķirt finansējumu no Skolas Atbalsta fonda 300 EUR apmērā projektam “Drukas iekārtu 

tehniskais atbalsts”. 

5. Piešķirt finansējumu no Skolas Atbalsta fonda 200 EUR apmērā projektam “Pakaramie 

Dzērvenītei”. 

6. Piešķirt finansējumu no Skolas Atbalsta fonda 500 EUR apmērā projektam “Atbalsts 

skolēnu aktivitātēm”. 

7. Piešķirt finansējumu no Skolas Atbalsta fonda 250 EUR apmērā projektam “Skolotāju 

diena”. 

8. Noskaidrot sporta zāles tīkla cenu. 

9. Nākošās VP sēdes notiks 2017.gada 29.novembrī 18:00; 2018.gada 24.janvārī 18:00 un 

2018.gada 28.martā 18:00. 

 

 

Sanāksmes vadītāja    _____________________  A. Petere 

  (personiskais paraksts) 

 

Sanāksmes protokolists _____________________ K. Skaredovs 

  (personiskais paraksts) 
 

 


