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Rūjienas vidusskola
Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240, tālr. 64268136, www.rujienasvidusskola.lv,
e-pasts: rv@rujienasvidusskola.lv
Rūjienas vidusskolas
Skolas domes sēdes
PROTOKOLS
Rūjienā
2019.gada 6.martā

Nr. 2018./2019. – 3

Sēdes sākums plkst. 18.00
Sēdi vada: Aija Sproģe
Sēdē piedalās:





vecāku pārstāvji: Linda Kalve ( 1.a), Vineta Mūze ( 1.b), Dairis Lācis ( 2.b),
Vineta Mūze ( 3.a), Jānis Roze ( 3.b), Zane Zumente ( 4.b), Everita
Romanovska ( 5.b), Sannija Kalniņa ( 6.a), Alise Zariņa ( 6.b), Antra
Krumholce ( 7.b), Aija Sproģe ( 11.) ;
izglītojamo pārstāvji: Jēkabs Jostsons ( 8.b), Jānis Ivo Landrāts;
pedagogu pārstāvji: Laine Vasiļjeva, Zane Švēde, Vidars Zviedris, Ligita
Gaile, Ilga Penka, Silva Liepiņa, Inguna Kūķe.

Protokolē: Silva Liepiņa
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktualitātes skolā – V.Zviedris.
Ēdināšana.
Karjera – tālākās profesijas izvēle 8.,9.,10.,11.,12.klasēm – Inguna Kūķe.
“Ko tu” – J.Jostsons.
Vecāku diena.

Skolas domes priekšsēdētāja Aija Sproģe izsaka pateicību par Ziemassvētku
pasākumu organizēšanu, īpašu paldies veltot Rūķiem.
1. Aktualitātes skolā
Skolas direktors Vidars Zviedris informē klātesošos par aktualitātēm skolas dzīvē:
- Par 9. un 12.klašu skolēnu izlaidumiem;
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-

Sekmju izrakstiem pirms skolēnu pavasara brīvlaika;
Konsultācijas skolēnu pavasara brīvlaikā;
Lai uzlabotu vērtēšanas kārtību, apspriežot metodisko komisiju ( MK) sēdē, pieņemtas
jaunas izmaiņas vērtēšanas kārtībā, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus šādos punktos
– 6.4.1.; 9.1.1.; 9.1.2.
Izsakās I.Penka: Samazinājušies nepietiekamie vērtējumi, rakstot pārbaudes darbus pirmo reizi.
Turpina V.Zviedris: Veiktas arī izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos punktos : 5.1.;
8.5.; 8.5.1. Katrā klasē izvietota informācija par veiktajām izmaiņām.
Izsakās Z.Švēde: Izstrādāta “Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība” ( meklēt
skolas mājas lapā sadaļā “Dokumenti”). Vecākiem tiek lūgts ierobežot interneta, spēļu, WI-FI
lietošanas laiku.
V.Zviedris tālāk izsakās par kārtību skolā un skolas garderobēs:
- 4.-12.kl. garderobes tiek slēgtas ( drošības apsvērumu dēļ).
- 1.-3.kl. par kārtību, kādā tiek atstāta skolas garderobe pēc mācību stundām.
Izsakās L.Kalve par 1.klases skolēna pēkšņi pazudušajiem apaviem. Neskaidrs, kāpēc apavi
jāliek maisiņos pēc stundām.
V.Zviedris: Lai apkopēja varētu veikt ikdienas uzkopšanu.
Direktors V.Zviedris informē:
- Apstiprināts skolas budžets. Daudzas lietas “gaidīšanas” režīmā, saistībā ar peldbaseina
celtniecību.
- Mājturības kulinārijas klases izveide pārcelta uz septembri.
- Apstiprināta sporta halles sadalošā tīkla iegāde.
- Tiks iegādāti un uzstādīti desmit vērtslietu uzglabāšanas skapīši. Tie tiks izvietoti pie
sporta halles.
- Apstiprināti arī ārzemju apmaiņas braucienu izdevumi uz Vāciju, Baltkrieviju, Japānu.
- Iedalīti līdzekļi šoferu apmācībai, mācību ekspedīcijām, skolas salidojumam, skolas
gadagrāmatas izdošanai.
- Nav iedalīti līdzekļi peldētapmācībai.
2. Ēdināšana.
Skolas direktors V.Zviedris informē, ka ēdināšanas pakalpojumus sniedz firma “Artavs”.
Izsakās S.Kalniņa: Jaunieši, kā garšo pusdienas?
Izsakās J.Jostsons: Viss kārtībā.
Izsakās S.Kalniņa: Ja nepieciešams, varam rakstīt iesniegumu, lai piemaksātu brīvpusdienu
porciju cenām ( kompleksajām pusdienām).
3. Karjeras izglītība Rūjienas vidusskolā.
Skolas karjeras izglītības konsultante, skolotāja I.Kūķe iepazīstina klātesošos par
iesaistīšanos projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Informē
par galvenajiem uzdevumiem karjeras izglītības īstenošanā:
- Mācību satura apguve;
- Interešu izglītība;
- Padziļināta mūzikas apguve;
- Iesaistīšanās projektos;
- Vides ekspedīcijas,;
- Ekskursijas;
- Karjeras izglītības nodarbības;
- Dažādi pasākumi – karjeras nedēļas, Ēnu dienas, “Skola – 2019”u.c.
Izsakās L.Kalve: Vai var vadīt stundu, nebūdams pedagogs?
I.Kūķe: Lieliska ideja. Iespēja vadīt kopīgas stundas, sasaistē ar mācību priekšmetu un profesiju.
Izsakās V.Mūze: 1.-3.klašu skolēniem bija noorganizēta lieliska tikšanās ar biškopi
Gaidamoviču.
Jautā J.Roze:Kāda apmeklētība Ēnu dienā?
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I.Kūķe: Bija karantīnu laiks un tika saņemti atteikumi. Pieteicās 66 skolēni.
V.Zviedris atzinīgi novērtē, ka Rūjienas vidusskolā ir karjeras konsultants, jo, projekta ietvaros,
katram skolēnam jānodrošina pasākumi, aktivitātes 8,50 EUR apmērā. Tāpat katrai klasei tiek
iedalīti līdzekļi 200,00 EUR apmērā mācību ekskursijām ( vienam gadam).
I.Kūķe : Labprāt gaidīšu uzaicinājumus uz klases vecāku sapulcēm.
4. “KO TU?”
Skolēnu domes pārstāvis J.Jostsons informē par izveidoto spēli “KO TU?” Pirmo reizi tā
tika spēlēta uz Latvijas simtgadi. Tā ir erudīta, digitāla, atjautīga. Notikušas 4 spēles. Plānotas
vēl divas. Skolēnu pašpārvalde aicina piedalīties šajā spēlē arī vecākus, skolotājus, skolēnus,
veidojot vienotas komandas.
Z.Švēde: Skolas mājas lapā tiks ievietota elektroniskā pieteikuma veidlapa.
J.Roze: Kā veicas ar “Izlaušanās istabas” izvedi?
J.Jostsons: Noticis seminārs ar pārstāvi, kā pareizi veidot šādu istabu. Esam telpas iekārtošanas
stadijā. Tiek meklētas dažādas mantas, piederumi, piem., “Ķīmijas laboratorijas” izveidei.
S.Kalniņa: Aicina vecākus iesaistīties, palīdzot veidot “Vides labiekārtošanas” telpas ar augiem,
šaha figūrām, labām grāmatām u.c.
Z.Švēde: Kā notiek tautas tērpu uzglabāšanas telpas izveide?
D.Lācis: Varam uzsākt projektēšanu. Ātrāk par septembri būvniecības darbus kultūras namā
neuzsāks.
5. Vecāku diena.
A.Sproģe aicina klašu pārstāvjus informēt, ja nepieciešama kāda palīdzība pasākuma
organizēšanā.

Sēde beidzas : pl. 20.05.
Sēdi vadīja:

Aija Sproģe

Protokolēja :

Silva Liepiņa

