
Rojas vidusskolas Skolas padomes sanāksmes protokols Nr.2 

         Rojā, 2022. gada 7.decembrī 

Sēdi vada: Kristīne Maslovska 

Piedalās: Jānis Porītis, Kristīne Voldemāre, Dina Kiršteine, Baiba Dāldere, Evita Āboliņa, Dace 

Praulīte, Ieva Zīverte, Kristīne Maslovska, Inga Sļepcova, Ieva Zemele, Dace Feldmane, 

Jolanta Doniņa, Egija Hazena, Aigita Sprince, Santa Veide, Dace Kirilova, Niveta Grīnīte, 

Agnese Dambiņa, Gaidis Riekstiņš – Maure. 

Piedalās: skatīt pielikumu. 

Protokolē: Kristīne Voldemāre 

Sēdi sāk plkst. 18.00 

Darba kārtībā:  

1. Priekšsēdētajas pārvēlēšana; 

2. Ziemassvētki skolā; 

3. Vecāku balvas piešķiršana un nominācija Zvaigžņu ballei; 

4. Informācija par plānoto Rojas vidusskolas pārveidi par pamatskolu; 

5. Vārds viesim; 

6. Citi jautājumi. 

Diskusijas un lēmumi: 

• Līdz ar stāšanos Rojas vidusskolas sociālā pedagoga amatā Kristīne Maslovska vairs 

nevar ieņemt Skolas Padomes priekšsēdētajas amatu, tad nepieciešams atkārtoti 

pārvēlēt padomes priekšsēdētaju. Līdzšinējā priekšsēdētajas vietniece K. Voldemāre 

atsakās uzņemties Padomes priekšsēdētajas pienākumus, bet piekrīt turpināt būt par 

vietnieci. Amatam tiek izvirzīta un klātesošie vienbalsīgi ievēl Daci Kirilovu par Rojas 

vidusskolas Padomes priekšsēdētaju.  

• K. Maslovska informē par sarežģījumiem, kas radušies Ziemassvētku pārsteiguma 

īstenošanā. Tā kā tam piemērotāki ir āra apstākļi, tad sapulce nolemj pārsteigumu 

pārcelt uz siltāku un saulaināku sezonu. 

• Padome nolemj piedalīties skolēnu apbalvošanā vecāku izraudzītā nominācijā – 

brīvprātīgais darbs. Kandidātu izvirzīšanai tiks uzrunāti skolotāji. Izvirzīšanas kritērijs – 

skolēns, kas patstāvīgi piedalās sabiedriskās aktivitātēs, bez īpašas mudināšanas palīdz 

darbos, iesaistās sabiedriskā labuma vai brīvprātīgo jauniešu organizācijās, utt. Balva 

20 eiro dāvanu karte aktīvās atpūtas uzņēmumā “Spura”. Finanses tam tiks iegūtas no 

Skolas Padomes vecāku brīvprātīgiem ziedojumiem 1 eiro apmērā.  

• S. Veide informē par Talsu novada domes priekšsēdētājas E. Kārkliņas vizīti Rojas 

vidusskolā un K. Maslovska informē par iedzīvotāju tikšanos ar deputāti E. Kārkliņu, 

kuru laikā apspriesta Talsu novada stratēģija par novada reģionu vidusskolu 

reorganizāciju par pamatskolām. Lai arī Rojas vidusskolas šī brīža rādītāji ir optimāli 

un visām prasībām atbilstoši, novada vadība plāno vidusskolas saglabāt tikai Talsu 

pilsētā, kā to paredz topošie MK noteikumi, kas ievērojami palielina nepieciešamo 

vidusskolēnu skaitu mācību iestādē. Skolas Padome pauž neapmierinātību par šādu 



notikumu virzību un izsaka vēlēšanos turpināt sarunas ar deputātiem pirms lēmuma 

pieņemšanas.  

• Skolas Padomē viesojas skolotājs Gaidis Riekstiņš – Maure un dalās pieredzē, kas gūta 

viesojoties projekta sadarbības partneru izglītības iestādēs Dānijā. Viena no dāņu pieredzes 

rūgtajām atziņām ir par nekontrolēti lietoto viedierīču postošo iedarbību uz izglītojamiem un 

viņu sekmēm skolā. Padome nolemj aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus, kas 

paredz, ka mobilos telefonus skolā no pl. 8:00 – 14:00 drīkst lietot tikai ar skolotāja atļauju. Lai 

šos noteikumus sekmīgāk izdotos īstenot dzīvē, nepieciešams par to informēt gan skolotājus, 

gan vecākus, gan skolēnus; lielāku uzmanību veltīt skaidrojošam darbam, un rūpēties par to, 

lai starpbrīžos būtu daudzveidīgi pozitīvi rosinošie stimuli (spēles, vieta, kur izkustēties utt.). 

Šī gada nogalē vēlams uzsākt informatīvo daļu, bet, uzsākot jauno semestri, pastiprinātu 

uzmanību veltīt pozitīvās uzvedības stimulēšanai.    

• Tiek apspriesta skolas adventes vainaga darināšanas tradīcija un tā gatavošana šogad. 

Diskusiju gaitā nonākam pie secinājuma, ka ir svarīgi izrunāt jauniešu un pieaugušo viedokļu 

atšķirības, un, uzticot pienākumu, mēs vienlaikus arī pieņemam, ka jaunietis drīkst likt lietā 

savu redzējumu par to, kā izskatīsies gala rezultāts. 

Sēdi slēdz plkst. 19:30 

Paraksti:  

Sēdes vadītāja: Kristīne Maslovska 

Protokolētāja: Kristīne Voldemāre  

 


