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Sēdes sākums plkst. 18.00 

Sēdi vada: Evita Mihaiļuka 

Sēdē piedalās: 

 vecāku pārstāvji: Dairis Lācis ( 1.b), Baiba Līduma ( 2.a, 9.b), Līga 

Āboltiņa ( 3.b), Laila Virse ( 4.a), Everita Romanovska ( 4.b), Sannija 

Kalniņa ( 5.a), Alise Zariņa ( 5.b), Ilze Ēķe ( 6.a), Ilona Šmite ( 8.a), Evija 

Ivanusa ( 8.a), Līga Čākure ( 8.a), Raivo Mazburšs ( 8.b), Daina Roze ( 

9.a), Aija Sproģe ( 10.), Antra Sloka ( 11.), Ilze Roķe ( 12.); 

 izglītojamo pārstāvji: Jēkabs Jostsons ( 7.b), Fēlikss Siliņš ( 8.a), Agate 

Krista Balode ( 8.a), Linards Irbe ( 9.a), Krista Āboltiņa ( 10.), Nika 

Patriks Ummers ( 11.), Kate Luīze Kaša ( 11.), Līva Evelīna Lūse ( 11.), 

Elisa Gaugere ( 12.); 

 pedagogu pārstāvji: Laine Vasiļjeva, Madara Grenovska, Vidars Zviedris, 

Nelda Jaunzeme, Dace Zāģere, Ligita Gaile, Silva Liepiņa, Ilga Penka, 

Evita Mihaiļuka, Ilze Lippe, Ina Plauka. 

Protokolē: Silva Liepiņa 

Darba kārtība: 

1. Direktora Vidara Zviedra uzruna. 

2. Skolas domes bijušās priekšsēdētājas Sannijas Kalniņas uzruna. 

3. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. 

4. Profesionāli orientētā mūzikas virziena aktualitātes.  

5. Skolas domes vēlēšanas. 
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mailto:rv@rujienasvidusskola.lv


1. Skolas direktora Vidara Zviedra uzruna. 

      Direktors apsveic visus klātesošos. Izsaka pateicību bijušajai Skolas domes priekšsēdētājai 

Sannijai Kalniņai par iepriekšējā periodā paveikto, realizēto. 

     Direktors informē klātesošos par: 

*Izglītojamo skaitu Rūjienas vidusskolā mācību gada sākumā 1.-3.kl., 4.-9.kl., 10.-12.kl. 

*Rūjienas vidusskolas vērtībām – Atbalsts. Līdzatbildība. Tolerance. Komunikācija. 

* Skolas vadības prioritātēm – atbalsts pedagogiem, izglītojamajiem. 

*Vērtēšanas kritērijiem. Vecāku informēšanu. 

*Lasītprasmes apguvi 1.-3.kl. 

*Atbalsta personālu. 

* Karjeras speciālistu. 

*Atbalstu 1.-3.klašu pedagogiem. 

*Skolas dalību projektos. 

*Izglītojamo dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos mācību 

stundu laikā. Aktualizē vecāku līdzatbildību. 

*Vides mācību ekspedīcijām. 

*Skolas mājas lapā pieejamiem Rūjienas vidusskolas pašvērtējuma ziņojumu, Rūjienas 

vidusskolas attīstības plāna projekts 2017./2018. – 2021./2022.m.g. 

*Transporta pakalpojumiem izglītojamajiem. 

*Interešu izglītības iespējām. 

*Par ēdināšanu. 

*Mācību ekskursijām. Vasaras “Zaļās prakses” apmeklējumu. 

*Cēsu pulka skolnieku rotas karoga glabāšanu Rūjienas vidusskolā. 

*Aktuālāko, gatavojoties aktivitātēm “Rūjienas vidusskolai – 100”. 

*Rūjienas sporta halli un notikumu izklāstu laikrakstā “Rūjienas vēstnesis” 27.oktobra 

numurā. 

2. Skolas domes bijušās priekšsēdētājas Sannijas Kalniņas uzruna. 

    S.Kalniņa uzsver, ka viņai joprojām rūp, kas notiek vidusskolā, tāpēc pārstāvēs sava bērna 

klases intereses arī šajā periodā. Uzsver, ka Skolas dome ir ar likumu noteikts instruments. 

Labs veids kā trim pusēm risināt jautājumus, kas rūp. Noplok Skolas domes atbildība un 

apmeklētība tieši no vecāku frakcijas puses. Aicina vecākus būt atbildīgiem. Ne tikai izcelt 

problēmas, bet piedāvāt arī to risinājumu. Uzteic labo sadarbību ar skolas administrāciju. 

3. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. 

 Par brīvstundām 10.klašu izglītojamajiem.  

Aija Sproģe: Vai nevar būt stundas no 8.10? 

Atbild direktora vietniece izglītības jomā Nelda Jaunzeme:  

     Stundu saraksts nav tuvu ideālajam. Skolā strādā 45 pedagogi. No tiem 11 pedagogi strādā 

arī citās mācību iestādēs, tāpēc ir ierobežotu dienu skaitu Rūjienas vidusskolā. Vairāk kā 10 

pedagogiem ir darbs abās skolas ēkās. Lai nodrošinātu ritmisku darbu, padziļinātai mūzikas 

apguvei jābūt noteiktās dienās. Jāņem vērā, ka 10.klašu izglītojamajiem ir arī izvēles 

priekšmetu stundas, līdz ar to citiem tajā laikā tad ir brīvstundas. Uzsver, ka pedagogu 

pārslodzes rezultātā arī rodas garās dienas izglītojamajiem. Rosina Skolas domi palīdzēt risināt 

pedagogu jautājumu vēstures un angļu valodas apmācībai. 

 Par Rūjienas sporta halles jumtu.  

Raivo Mazburšs: Tika atceltas basketbola spēles sakarā ar jumta pilēšanu, tāpēc ieinteresējos 

par šo jautājumu. Kāpēc būvnieks nav to novērsis? Tika uzrakstītas vēstules iestādēm. Esmu 

apmierināts ar savu darbību, rezultātu. 

Atbild direktors Vidars Zviedris: 

      Ar problēmas vēsturi un notikumu secību var iepazīties laikraksta “Rūjienas vēstnesis” 

27.oktobra numurā. Secinājums: sporta hallei veicama jumta seguma nomaiņa. 



 Par zēnu mājturības kabineta ventilāciju. 

Uldis Žīgurs: Kā tiek risināta ventilācijas problēma zēnu mājturības kabinetā? Šo jautājumu 

uzdodu jau no 2005.gada. Jāvada mājturības stundas no pl.8.10. Telpā viens logs, vienas 

durvis, mākslīgais apgaismojums, zemi griesti. 

Atbild direktors Vidars Zviedris: 

     Skolas būvnormatīvi ir spēkā no 1964.gada. Nepieciešams apsekot pašreizējo situāciju, lai 

jaunajā peldbaseina projektā tiktu iestrādāta attiecīgā ventilācijas sistēma. Nākošā gada laikā 

netiks ierīkota ventilācija. Skolās tiks veikta gaisa kvalitātes apsekošana klašu telpās. Būvējot 

peldbaseinu, tiks risināts jautājums arī par ventilācijas ierīkošanu. Risinājums varētu būt arī 

izmantot Jeru ēkas telpas mājturības stundām, kurās notiek slīpēšanas, pulēšanas darbi. 

      Direktora vietniece izglītības jomā Nelda Jaunzeme izsakās par 4.klases stundu “Dizains 

un tehnoloģijas” iespēju vadīt fizikas kabinetā, jo darbs ar konstruktoriem. Tāpat pedagogs var 

izvēlēties mācību programmas un standartiem atbilstošu prasmju apguvi, kuras  nerada 

veselībai bīstamas situācijas. 

Aija Sproģe: Cietēji vienalga būs bērni, Neko nevaram atrisināt?  

Nolemj:  

1)Apsekot pašreizējo situāciju zēnu mājturības kabinetā, lai jaunajā peldbaseina projektā tiktu 

iestrādāta attiecīgā ventilācijas sistēma. 

2) 2018.gada skolas budžetā iedalīt līdzekļus mācību virtuves un ventilācijas sistēmas 

ierīkošanai zēnu mājturības kabinetā. 

 Par tautas tērpiem un to uzturēšanu. 

Direktors Vidars Zviedris: Jautājums aktualizējās pavasarī telpu trūkuma dēļ. 

Ilze Lippe: Mazsalacas pieredze ir vislabākā. 

Sannija Kalniņa: Priekšlikums bija sekot Mazsalacas piemēram. Pašvaldības kultūras un 

izglītības komitejas deputāti uzskata, ka tautas tērpu uzturēšana ir skolas kompetence, ar 

vecāku līdzatbildību. Nepieciešams atrast normālu, labu telpu. Ierosina: Izveidot komiteju 3 

cilvēku sastāvā tautas tērpu uzglabāšanas jautājuma risināšanai, apzinot un piesaistot 

ieinteresētas personas.  

Balsošanas rezultāti: “par” – 31, “atturas”- 1. 

Nolemj: 

Izveidot komiteju 3 cilvēku sastāvā : Ilze Lippe, Baiba Līduma, Aija Sproģe. Komitejas 

vadītāja Aija Sproģe. Komiteja izstrādā projektu, kā risināt tautas tērpu glabāšanu Rūjienas 

vidusskolā. Projektu iesniedz  Rūjienas novada domē.  

 Pusdienu kvalitāte. 

Evita Mihaiļuka: SIA “Artavs” pārstāvis nevarēja ierasties uz Skolas domes sēdi, taču atzina, 

ka oficiāli iesniegumi vai ierosinājumi par pusdienu kvalitāti nav saņemti. 

Raivo Mazburšs: Situācija, ka komplekso / brīvpusdienu ēdienkartē netiek piedāvātas kotletes, 

vistu šķiņķīši, karbonādes, zivis nav normāla. Kompleksās pusdienas ēd 2 skolēni no 8.b 

klases. Uzņēmējs ir ieinteresēts, lai pirktu izvēles pusdienas.  

Sannija Kalniņa: Subsidētām pusdienām vajadzētu būt līdzvērtīgām izvēles pusdienām. 

Kate Luīze Kaša: Tīri individuāli katram skolēnam – garšo vai negaršo. Aicina R.Mazburšu 

ierasties skolā un apsekot situāciju. 

Līga Čākure: Vai jūs esat bijis personīgi kā vecāks un pārliecinājies? Kompleksās pusdienas 

var arī nopirkt. Skola ir atvērta vecākiem. Ierosina: Sadarboties ar Skolēnu pašpārvaldi, ar 

ēdināšanas uzņēmuma pārstāvjiem.  

Nolemj: 

1) Risināt jautājumu sadarbības ceļā. 

2) Skolēnu pašpārvaldei veikt aptauju par pusdienu kvalitāti.  

 Par skolēnu dalību sporta sacensībās un vecāku informēšanu. 



Līga Čākure: Kā vecāks ātrāk varētu uzzināt, kad un kur viņa bērnam jāpiedalās? Par sporta 

skolotāja līdzatbildību, izziņojot dalībniekus pasākumam.  

Atbild direktors Vidars Zviedris: 

Uzņemos pilnīgu atbildību, ka pēdējā brīdī parakstu iesniegumus. Iesniegums direktoram 

jāiesniedz 1 nedēļu pirms pasākuma, aktivitātes. Pedagogiem tas zināms, taču pedagoģiskās 

padomes sēdē atkal jāpārrunā.  

Nelda Jaunzeme: Paliks gadījumi, kad vecākiem jāiesaistās, pieņemot lēmumu, jo dažreiz 

aktivitātes pārklājas. 

Evita Mihaiļuka: Rūjienas vidusskolas mājas lapā iespējams iepazīties ar mēneša plānojumu. 

Madara Grenovska: Lietvedībā iesniedzot iesniegumu laicīgi, iespējams informēt vecākus e-

klasē. 

Nolemj: 

1) Direktoram atkārtoti pārrunāt ar pedagogiem par iesniegumu rakstīšanas kārtību. 

2) Skolas administrācijai rast risinājumu, kā informēt vecākus par bērna dalību mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos.  

4. Profesionāli orientētā mūzikas virziena aktualitātes.  

Gvido Brenčevs: Pirmajās klasēs mūzikas instrumenta spēle ir attīstoša, ja vecāks līdzi 

darbojas. Vecāki neizprata jauno tendenci apgūt instrumenta spēli no 1.-4.klasei. Satraukums 

par pūtēju orķestra nākotni. Vecāku, kolēģu līdzatbildības aktualizēšana šobrīd svarīga. 

Direktors Vidars Zviedris: Skola dod iespēju mūziku izmantot savai attīstībai. Situācija, 

risinājumi pārrunāti ar pedagogiem rudens brīvlaikā. Domājot par nākošo mācību gadu, 

pārrunāts ar mūzikas pedagogiem un Pedagoģiskās padomes sēdē tiks pieņemts lēmums, 

informējot pašvaldību, ka ar 2017./2018.mācību gadu “a” klasē mācās izglītojamie ar 

padziļinātu mūzikas apguvi.  

Dace Zāģere: Kā nākamā pirmklasnieka mammai izvēlēties? 

Līga Čākure: Sadarbojoties mūzikas pedagogiem un PII “Vārpiņa” pedagogiem. 

Antra Sloka: Mēs, kā vecāki, esam galvenie motivētāji. 

Līga Čākure: Var apvienot sportošanu un mūzikas instrumenta spēles apguvi sadarbojoties 

tikai vecākiem – pedagogiem. 

Ina Plauka: Vecāki nevēlas nākt uz sarunu, ja turpmāk neapgūst instrumenta spēli. Vieglāk  

uzrakstīt iesniegumu. 

     Tiek diskutēts par vairāku koru nepieciešamību, par kolektīvu vadītāju individuālo pieeju 

katram kolektīva dalībniekam, par sabiedrības uzskatu – var nedarīt, kāpēc darīt? 

Nolemj: 

Sadarboties mūzikas pedagogiem un PII “Vārpiņa” pedagogiem, iesakot vecākiem izvēlēties 

bērnam skolā apgūt profesionāli orientētu mūzikas virzienu.  

       

5. Skolas domes vēlēšanas. 

Sanāksmes laikā notika Skolas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, protokolista 

vēlēšanas.  

Priekšlikums: balsot aizklāti. 

Nolemj: Balsot aizklāti.  

Priekšlikums izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā. No vecāku pārstāvjiem – 

Ilona Šmite, no izglītojamo pārstāvjiem – Kate Luīze Kaša,  no pedagogu pārstāvjiem – Silva 

Liepiņa. 

Nolemj: Izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: Ilona Šmite, Kate Luīze Kaša, 

Silva Liepiņa. 

Priekšlikums: izvirzīt kandidatūras Skolas domes sanāksmju protokolista pienākumu 

veikšanai. 

Priekšlikums: par Skolas domes sanāksmju protokolisti izvirzīt Silvu Liepiņu. 



Nolemj: par Skolas domes sanāksmju protokolisti ievēlēt Silvu Liepiņu. 

Priekšlikums: izvirzīt kandidatūras Skolas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka 

amatiem. 

Priekšlikumi: Aija Sproģe, Dairis Lācis, Sannija Kalniņa, Raivo Mazburšs. 

Klausās: Izvirzītās kandidatūras iepazīstina klātesošos ar sevi.  

Ņemot vērā iepriekš  minēto, Skolas domes balsstiesīgie pārstāvji aizklātā balsošanā nolemj: 

1)par Skolas domes priekšsēdētāju ievēlēt – Aiju Sproģi ( 13 balsis); 

2)par Skolas domes priekšsēdētāja vietnieku – Dairi Lāci ( 8 balsis). 

 

 

Sanāksme beidzas : pl. 21.30 

Sanāksmi vadīja:                                      Evita Mihaiļuka 

                                                    Protokolēja :                                     Silva Liepiņa 

 


