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Sēdi vada: Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole 

 

Sēdē piedalās: Gundega Pole, Ingrīda Maķinska, Māris Maķinskis, Inese Indroksone, Gundega 

Žurovska, Dace Karņevsks, Zane Vaivode, Sanita Graudiņa, Dace Kirilova, Niveta Grīnīte, Guntis 

Gitendorfs 

 

Sēdi protokolē: Inese Indriksone 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00 

 

Izskatāmie jautājumi, nolēmumi, argumenti, balsojumi 

 

1. Skolas direktore Gundega Pole iepazīstina vecākus ar Skolas padomes darbu, galvenajiem 

risināmiem jautājumiem, paveikto divos iepriekšējos gados. 

Galvenie paveiktie darbi: 

 Jauns skolas pasākums “Skolas nakts”, kur darbojas kopā vecāki ar bērniem dažādās radošajās 

darbnīcās. 2016.gada pavasarī “Skolas naktī” veidojām kopīgi dāvanas skolas 50 gadu 

jubilejai, putnu būrus, kas tika izvietoti skolas āra teritorijā, izveidojām izzinošus dizaina 

elementus – spēles, reizrēķinu pie kāpnēm, lai skolas vidi darītu skolēniem izzinošu, 

draudzīgu skolēniem.  

 Skolas padomes vecāki piedalījās skolas vērtēšanas kārtības un iekšējo kārtības noteikumu 

izstrādē. 

 Ar Skolas padomes vecāku un skolēnu vecāku atbalstu ir ierobežota mobilo tālruņu lietošana 

skolā. 

 Izveidota sadarbība ar Dundagas vidusskolas skolas padomes vecākiem. Apmeklēts Dundagas 

vidusskolas vecāku organizētais koncerts bērniem. 

 Dalība skolas dzimšanas dienas svinībās 27.maijā. 

 Kopīgi izskatīti skolas akreditācijas dokumenti. 

 Izveidota sistēma skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanas stimulēšanai. 

 Risināti dažādi jautājumi, lai veidotu pozitīvu skolas (pedagogu) un vecāku sadarbību, 

veicinātu vecāku izpratni par skolas darbu. 

2. Direktore G. Pole iepazīstina ar skolas budžetu, ar plānu prioritārajiem veicamajiem darbiem skolas 

vides uzlabošanai un remontdarbiem. 

Galvenās prioritātes 2017. gadā: 

 Ēdamzāles virtuves telpu remonts. 

 Zēnu mājturības kabineta remonts. 

 Robotikas un uzņēmējdarbības, jaunrades jomas attīstības veicināšana. 

 

3. Jaunās Skolas padomes vēlēšanas. Skolas padomes vecāki iepazīstina ar sevi. 

 



4. Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Inese Indriksone atsauc savu kandidatūru. Par Skolas 

padomes vecāku priekšsēdētāju tiek izvirzīta Sanitas Graudiņas kandidatūra. 

 

Lēmums: Vienbalsīgi (10 balsis “PAR”, 0 - “PRET”, 1- “Atturas”) par skolas domes 

priekšsēdētāju tiek ievēlēta Sanita Graudiņa. 

 

5. Tiek apspriests Skolas padomes darba plāns. 

Galvenie veicamie uzdevumi: 

 Palīdzēt direktores vietniecei I. Maķinskai veidot atbalstu skolēnu mācību uzņēmumu 

veidošanai (www.jal.lv). Veidot sadarbību ar Salaspils vidusskolas skolēniem. 

 Organizēt aprīlī “Skolas nakts” pasākumu, kurā dažādās darbnīcas praktiski realizēt 

alternatīvo mācību materiālu izveidi.. 

 Organizēt skolas dzimšanas dienas pasākumu, veidojot to kā tradīciju katru gadu mācību gada 

noslēgumā. 

 

Skolas padomes vecāku ieteikumi: 

 

1. Guntis Gitendorfs iesaka: Lai veicinātu skolēnu izpratni un pareizu praktisko darbošanos (metodiku) 

par dažādām sporta spēlēm, atļaut klašu sporta stundās, kad tiek spēlētas komandu sporta spēles, 

filmēt klasi, lai pēc tam kopīgi ar skolotāju varētu spēli skatīties un analizēt. Vizuāli vērojot savu 

spēli, skolēniem radīsies izpratne par spēles noteikumiem. 

 

2. Zane Vaivode iesaka organizēt tikšanās ar studentiem vai jauniešiem, kuri jau uzsākuši darba 

attiecības, lai stāstītu skolas skolēniem par nepieciešamību mācīties, kā arī par apgūto mācību 

priekšmetu nozīmi studiju vai profesionālajā dzīvē. 

 

3. Skolas direktore G. Pole informē par problēmu, kas  rodas no rītiem laukumā pie skolas ieejas, kad 

vecāki cenšas pievest ar mašīnu bērnu pie skolas durvīm. Daudzo mašīnu dēļ tiek apdraudēta bērnu 

drošība. Direktore iesaka vecākiem bērnus no automašīnām izlaist autobusa pieturā. 

Lēmums: Klašu audzinātājiem rakstiski informēt bērnu vecākus par ieteikumu bērnus no 

rītiem vedot uz skolu izlaist autobusa pieturā, nevis nogādāt līdz skolas durvīm, tādā veidā radot 

automašīnu drūzmēšanos, kas apdraud bērnu drošību. 

 

Sēdi slēdz pulksten 20:20. 

 

Paraksti:   

 

          Sēdes vadītājs: ________________ 

 

          Protokolētājs:  _________________ 

 

 

 

 

 



 

 


