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Roja, 2017.gada 1. martā. 

Sēdi vada:  Direktore Gundega Pole. 

Piedalās:  Sanita Graudiņa - priekšsēdētāja, Inese Indriksone, Dace Kirilova, Niveta Grīnīte, Guntis Gitendorfs, 

Gundega Žuravska, Nauris Graudiņš, Dace Karņevska, Kristīne Maslovska, Ainars Ābols, Kristīne Voldemāre. 

 

Protokolē:  Gundega Žuravska 

Sēdi sāk plkst.18.00 

[ Izskatāmo jautājumu būtība, norise, viedokļi, argumenti utt., nolēmumi, balsojumi utt., citas protokolējamā notikuma 

norises detaļas] 

1. Vecāki tika informēti par apstiprināto skolas budžetu 2017.gadam, iepazīstināti ar plānotajiem darbiem un 

vajadzībām.  

2. I.Maķinska informē par paveikto uzņēmējdarbības zināšanu un pasākumu jomā: nodibināti vairāki skolēnu 

mācību uzņēmumi (SMU) skolā, skola iesaistījusies “Junior Achievment Latvija” programmā, uz skolu ar 

jauniešiem aicināti tikties novada uzņēmējs Nauris Graudiņš, Latvijas bijušais politiķis un uzņēmējs Māris 

Gailis, apmeklēts jauno un topošo uzņēmēju skolēnu konference “Biznesa radars” Ventspilī, plānota SMU 

pārstāvniecība Latvijas SMU gadatirgū Rīgā 10.martā. 

3. Direktore G.Pole informē, ka ar pašvaldības atbalstu skolai 2016.gada decembrī iegādāti 5 robotikas 

komplekti un no 2017.gada janvāra nodrošināts interešu izglītības pulciņš “Robotika” 5.-9.klašu skolēniem, 

kuru vada skolotājs M.Šatats. 

4. Atbalstot skolotāja Egila Mūrnieka iniciatīvu, 2017.gada budžetā paredzēti līdzekļi inventāra iegādei skolēnu 

tehniskā jaunrades pulciņa izveidei. 

5. tiek apspriests jautājums par alternatīvās izglītības iespējām un ideju attīstīšanu šajā jomā Rojas vidusskolā. 

Vecāki ierosina alternatīvās izglītībai nepieciešamos mācību līdzekļus veidot “Skolas nakts” pasākumā aprīlī, 

pirms tam ar skolotāju atbalstu apzinot iespējas, vajadzības un nepieciešamos materiālus. 

6. Vecāki izsaka ierosinājums par skolas vārda, darbu un notikumu popularizēšanu sociālajos tīklos. Vecāki 

uzskata, ka aktuālai informācijai jātiek atspoguļotai skolas mājas lapā, kuru savukārt kopīgo sociālajos tīklos. 

Informāciju piedāvāt arī Talsu novada laikrakstam “Talsu vēstis”, ko uzticēt darīt skolas bibliotekārei 

A.Ozollapai. 

7. Kristīne Voldemāre piedāvā apzināt informāciju par iespējām piesaistīt brīvprātīgos skolotājus vai jauniešus 

no citām valstīm, kuri skolā “ienestu” informāciju par citas tautas kultūru, valodu, utml. 

8. Diskusija, ko darīt, lai šobrīd Rojā dzīvojošie jaunieši saglabātu piederības sajūtu Rojai un aizejot mācīties 

tālāk, vēlētos atgriezties vai vismaz iesaistīties un būt līdzatbildīgiem par jauniešu aktivitātēm un spēju 

līdzdarboties jauniešu ikdienas veidošanā. Vecāki atbalsta ideju iesaistīties IZM projektā „Atbalsts jaunatnes 

politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas 

dokumentiem” un K.Maslovska piedāvā direktorei savu praktisku atbalstu un līdzdarbošanos projekta 

sagatavošanā, lai to iesniegtu 6.martā. 

9. Tiek apspriesta nepieciešamība dibināt vecāku biedrību. 

10. Vecāki izsaka domas, ka novadā vērtīgi būtu bērniem un jauniešiem nodrošināt kādu no cīņas sporta veidiem.  

11. N.Graudiņš ierosina tikties 22.martā, lai izvirzītu un vienotos par skolas domes vīziju, mērķiem, prioritātēm 

un konkrētām rīcībām nākamajiem 3 gadiem. 

 

Nākamā tikšanās reize: 22.03.2017 plkst.18.00. 

 

Sēdi slēdz plkst. 20:30 

 

Paraksti: 

               Sēdes vadītājs ___________________   

 

               Protokolētājs ____________________ 

 



  

                                                                                                                                                                        


