
       Salaspils novada pašvaldības iestāde 

Salaspils 1. vidusskola 

Skolas padomes sanāksme 

2022.gada 2. februārī 

Protokols Nr.3 

 

Sanāksmi vada Tatjana Hrističa 

Sanāksmes dalībnieku skaits: 30  

Sanāksme sākas plkst. 18.00 

Sanāksme notiek attālināti MS TEAM 
 

Uzdevumi: 

Skolas padomes galvenie uzdevumi ir priekšlikumu izvirzīšana un ar skolas darbību 

saistītu jautājumu izskatīšana. 

 

Sanāksmi protokolē: Dzintra Tripane 

 

Darba kārtība: 

1. Aptaujas rezultāti par ēdināšanu skolā.  

Aptauju sagatavoja un apkopoja  skolas padomes priekšsēdētāja Tatjana Hrističa. 

Sarunā piedalīties ir uzaicināts SIA ŽAKS-2 pārstāvis. 

2. Citi jautājumi. 

 
1. Aptaujas rezultāti par ēdināšanu skolā.  

Piedalās SIA “Žaks 2” Administratīvais vadītājs Jānis Meija.  

Tatjana Hrističa informē par aptaujas mērķi un rezultātiem. 

Aptaujā piedalījās 444 skolnieki, lielākais īpatsvars vecākajās klasēs. 

Kopsavilkums: 

- 1.-3.klasēs. Ēdiens ir labs. Iespējams ir jāparedz papildporcijas. Jādomā par ēdiena 

siltuma nodrošināšanu. 

- 4.-6.klasēs. Ēdiens ir ēdams. Iespējams ir jāparedz papildporcijas. Nopietni jādomā par 

ēdiena siltuma nodrošināšanu. 

- 7.-12.klasēs. Ēdiens ir ēdams. Ir jāparedz papildporcijas. 

- Ēdienā par maz garšvielu, par maz sāls, par daudz taukvielu… 

- Vislabāk garšo makaroni, plovs, soļanka… 

- Visvairāk negaršo griķi, kartupeļi, makaroni, plovs... 

- Bērni gribētu ēst vairāk gaļu, bulciņas, pankūkas, karbonādi… 

Jānis Meija komentē aptaujas rezultātus: 

Par “Nopietni jādomā par ēdiena siltuma nodrošināšanu” 

Jau agri rudenī, iestājoties vēsākam laikam, bija indikācijas, ka ēdiens ļoti ātri atdziest. Skolai 

tika piegādāti 50 katliņi, kuros ēdiens tika likts uz galda. Tagad epidemioloģiskās drošības pēc 



ēdiens atkal tiek likts katram bērnam šķīvī, tāpēc varētu būt, ka ēdiens ir vēsāks. Kad varēs, 

atkal izmantos katliņus. Domā par termosiem. 

Par “Iespējams ir jāparedz papildporcijas”. 

Jautājums ir sarežģītāks. Risinājums būs ilgtermiņā. Ja izdosies vinnēt nākamo konkursu, jo 

līgums drīz beigsies, tad ir plānots pāriet uz zviedru līniju, tad sortiments būtu lielāks – divu 

veidu piedevas un trīs veidu salāti. Skolnieks tad varētu pats izvēlēties, ko un cik daudz grib 

ēst, un varēs arī saņemt papildporciju. 

Par “Par maz garšvielu, par maz sāls” 

MK noteikumos ir noteiktas normas, cik daudz garšvielu var izmantot, it īpaši sāls. Un šīs 

normas ir ļoti zemas.  

Citi ieteikumi.. 

Šobrīd  Covid-19 laikā darbojas pagaidu regulējums, ka drīkst būt tikai zupa + bulciņa vai tikai 

otrais ēdiens. Kad stabilizēsies situācija, atgriezīsimies pie normālā režīma ar diviem ēdieniem. 

Pats smagākais jautājums ir gaļas nepietiekamība. 

Valsts līmenī ir noteikta cena 1,42 euro par vienu porciju. Šī norma nav pārskatīta ap 10 

gadiem. Šajā cenā ēdienkartē nevar ietvert tik gaļas, cik gribētos. Šo normu vajadzētu valsts 

līmenī pārskatīt. Kamēr normas nepārskata, nav paredzams, ka būs iespēja ēdienkartē iekļaut 

karbonādi.  

Vecāku jautājumi un priekšlikumi J.Meijas komentārs 

Ieviest sāls trauciņus uz galda Izvērtēs, vai to pieļauj tiesību akti. 

Divas zupas dienas, nevis vienu Ja vecāki tā lems, tad ēdinātājs var to 

nodrošināt. 

Nākotnē iespēja nopirkt labo pārtiku 

(banāns, ābols) uz vietas ēdnīcā, lai bērniem 

nav jāskrien uz veikalu 

Plānots nākotnē. 

Izrunāt kvalitātes nodrošināšanu ar 

pavāriem ( piem. mats?) 

Tiks pārrunāts kolektīvā. Aicina bērnus 

reaģēt, teikt skolotājam, pavāram uzreiz tai 

brīdī, ja ir kādas problēmas ar ēdiena 

kvalitāti. 

Aicina pievērst uzmanību ēdiena izskatam Izskatīs priekšlikumu. 

Ja izsniedz augli, tad tas būtu jādara visām 

klašu grupām, nevis kādai daļai 

Izskatīs priekšlikumu. 

Mēģināt aizstāt griķus ar kādiem citiem 

graudaugiem 

Izskatīs priekšlikumu. 

Aicina pašiem pavāriem novērtēt, kuri 

ēdieni tiek vissliktāk apēsti, tad tos 

vajadzētu aizstāt ar citiem. 

Tehnologs regulāri uzrauga situāciju  ar 

atlikumiem. 

 



Aicina periodiski izvietot ēdnīcā aptauju ar 

smaidiņiem, lai bērni uzreiz var novērtēt, 

vai garšoja ēdiens 

Plāno tādu ieviest. 

 

Vai ir iespēja nodrošināt speciālo ēdienkarti, 

ja bērnam ir ārsta nozīmēta cita diēta? 

Tiek nodrošināts, bet tikai tad, ja ārsta 

norādījumi ir iesniegti medmāsai. 

Vai var ieviest iespēju nopirkt papildu 

ēdienu plašākā izvēlē? 

Nē, šobrīd tas nav iespējams 

epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. 

Kad atkal būs piens? 

 

Piena ražotājs atteicās piegādāt pienu par 

esošo iepirkuma cenu, bet jautājums ir 

valdībā jau izskatīts un nākamnedēļ piens 

jau atgriezīsies. 

Ja ir piens, vai dzēriens nepienākas? Atbildēs vēlāk. 

Ūdeni nodrošināt visiem uz galda Izvērtēs nepieciešamību, jo skolā ir ūdens 

pieejas punkti. 

 

J.Meija sola nākamajā nedēļā sagatavot rakstisku informāciju, par pieņemtajiem lēmumiem un 

piedāvātajiem risinājumiem. 

 

2. Citi jautājumi. 

Par sarunu ar to skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir piešķirts atbalsts mācību procesā 

16. decembrī notika tiešsaistes saruna ar to skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir piešķirts atbalsts 

mācību procesā. Sarunu vadīja vecāku padomes pārstāve Laura Hrisanfova. Sanāksmē bija 

aicināti vecāki, kuru bērniem ir nozīmēti atbalsta pasākumi. Grūtības mācību procesā un 

atbalsts ir nepieciešams 10% bērnu. Sarunas apkopojums ir pieejams skolas mājas lapā 

https://s1vsk.lv/atbalsts.html.   

Ieteikumi vecākiem: 

- sekot līdzi bērnu e-klasēm; 

- sekot, vai bērns izmanto atbalsta pasākumus, kas ir nodrošināti; 

- runāt ar skolotāju, tiklīdz rodas kādas grūtības konkrētā priekšmetā; 

- izmantot iespēju runāt ar psihologu. 

 

Ierosinājums par vēstuli vecākiem 

Laura Hrisanfova ierosina aicināt vecākus cienīt vienam otru, sekot līdzi bērnu veselībai, 

godprātīgi veikt testus, būt pacietīgiem, necelt paniku klases vecāku čatā. Iespējams, ir vērts 

atteikties no klases vecāku WhatsApp grupām. Uzticēties skolas lēmumiem, medmāsas ziņām, 

nemēģināt izdomāt savus risinājumus. 

Vera Kalniņa komentē, ka, piemēram, skolai vairs nav jāziņo par kontaktpersonām, tāpēc daudz 

lielāka atbildība uz skolotājiem un medmāsu, lai lemtu par tālāko rīcību un nodrošinātu 

https://s1vsk.lv/atbalsts.html


stabilitāti skolā. Skola ļoti uzticas un paļaujas uz vecākiem, ka AG paštesti tiek veikti godprātīgi 

un rezultāti iesūtīti laikā.  

Jānis Upenieks pauž viedokli, ka WhatsApp vecāku grupas tomēr ir atbalstāmas, ja 

komunikācija norit konstruktīvi, lai tomēr nodrošinātu raitu informācijas apriti. 

Telefonu lietošana skolā  

Vecāki ierosina:  

- stingri aizliegt telefonu lietošanu starpbrīžos un iekļaut skolas noteikumos; 

- ja stundā plānots izmantot viedierīci, skolotājs to ieraksta e-klasē pie attiecīgās 

stundas; 

- organizēt lekcijas par viedierīču pārmērīgas lietošanas negatīvo ietekmi. 

1.-3. klases skolotāja informē, ka šajā klašu grupā starpbrīžos  telefonu nedrīkst lietot un tas 

tiek ievērots. 

Direktore piekrīt bažām par telefonu lietošanu. Ikdienā bērni tiek mudināti garajos starpbrīžos 

iet svaigā gaisā. Nepieciešams skolas un vecāku abpusēja sadarbība, mazinot telefonu lietošanu 

un veicinot bērnu savstarpēju komunikāciju. 

Komunikācija 

Jāuzlabo komunikācija, piemēram, aptauja par ēdināšanu daudzos gadījumos netika aizpildīta, 

jo vecāki nepamanīja, ka tāda aptauja ir, bet bērni noignorēja šo ziņu. 

Turpmāk būtu vērts ziņas, kas tiek sūtītas no skolas padomes, nodublēt arī skolas padomes 

pārstāvjiem, lai var izplatīt klasēs informāciju. 

Dabaszinību diagnosticējošais darbs 

Vecāki interesējas, kā tiks risināta situācija, ka ilgu laiku nebija dabaszinību skolotājs. Tagad 

ir atrasts, bet ir baža, vai bērni būs sagatavoti diagnosticējošajam darbam? 

Direktore skaidro, ka informācija vecākiem par šo tiek gatavota, turklāt diagnosticējošajā darbā 

būs iespēja neatbildēt uz jautājumiem par tēmām, kas klasei nav pasniegtas. 

 

Sanāksme beidzās plkst. 20.00. 

 

02.02.2022.                                                                    Dzintra Tripane 

 

 
 


