
 

Salaspils 1. vidusskola 

Skolas padomes sanāksme 

2022.gada 20. jūlijā  

Protokols Nr.5 

 

 

Sanāksmi vada: direktore Vera Kalniņa  

Sanāksmes dalībnieku skaits: 15 

Sanāksme sākas plkst. 18.30 

Sanāksme notiek attālināti MS TEAM  

 

Uzdevumi: Skolas padomes galvenie uzdevumi ir priekšlikumu izvirzīšana un ar skolas darbību 

saistītu jautājumu izskatīšana.  

 

Sanāksmi protokolē: Tatjana Hrističa  

 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1. Informācija par aktualitātēm  

2. Nodrošināt pārstāvja izvirzīšanu dalībai Salaspils Domes izveidotajā Amatu konkursa 

komisijā 

 

SANĀKSMES GAITA: 

1. Informācija par aktualitātēm  

Direktore Vera Kalniņa informē: 

• par skolas štatu vietu vakancēm un to aizpildīšanas gaitu. Trūkstošie mācību 

spēki tiek aicināti pievienoties Salaspils 1. vidusskolas kolektīvam, izmantojot 

skolas mājas lapas sadaļu “Vakances” ,  skolas sociālās tīmekļa vietnes un 

pedagogu uzrunāšanu, un vienotā skolu vakanču kartē, kas atrodama vietnē  

“esiskolotajs.lv” 

• 10.klašu uzņemšanā šogad tika piemēroti jauni noteikumi, kas paredzēja 

iespēju uzņemt Salaspils novada skolu skolēnus, kam vidējā atzīme ir virs 8 

ballēm bez papildus pārbaudījumiem. Citi skoēni lika iestāšanās eksāmenu. 

Rezultātā  tika uzņemti 59 skolēni mācībām 10.klasē : 29 radošā un sociālo 

zinību virzienā un 30 tehnoloģiskā mācību virzienā. 

• Skola pieteica dalību sekojošās programmās: 

o Valsts aizsardzības mācības 

o 12. klases programmēšana II apgūšanu  ar “Datorium”  skolas atbalstu  

• 2022./2023. mācību gadam skola uzņēma 136 pirmklasniekus  

• Skolas Lauku ielas ēkā garderobes korpusā notiek remontdarbi, kas 

norisināsies divās kārtās: 

o Pirmās kārtās noslēgums ir paredzēts augusta mēneša noslēgumā 

(26.08) 

o Otrās kārtas noslēgums ir paredzēts oktobra mēneša laikā  

Remontdarbu laikā  bērni sporta nodarbībām izmantos Salaspils sporta nama 

telpas un stadionu. 

2. Nodrošināt pārstāvja izvirzīšanu dalībai Salaspils Domes izveidotajā Amatu 

konkursa komisijā 

https://www.s1vsk.lv/vakances.html


Direktore Vera Kalniņa informē, ka 11.07. Salaspils Domes administrācijā viņa 

iesniedza iesniegumu par Darba tiesisko attiecību patraukšanu. Kā rezultātā 14. jūlijā 

Domes sēdē tika pieņemts lēmums par Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādes 

“Salaspils 1. vidusskola” direktora amata konkursa komisijas izveidošanu. Komisijas 

sastāvs: 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Silvija Puriņa 

Komisijas locekļi :     Vera Kalniņa 

Inga Elksne 

Vecāku padomes pārstāvis 

Elvis Ābeltiņš 

 

Balstoties uz šo lēmumu, Direktore aicina pieteiksies vecāku padomes pārstāvi, kas 

varētu iesaistīties komisijas darbā, kas paredzēts līdz 26.08.  

 

No vecāku padomes dalībniekiem,  izvērtējot savu pieejamību minētā laikā, piesakās 

divi kandidāti: Santa Felkere un Tatjana Hrističa. Balsošanas procesā vairākums (12 

dalībnieki) izvirzīja dalībai komisijā Tatjanu Hrističu. 

 

 

 

Sanāksme beidzās plkst.19:00  

20.07. 2022.         Tatjana Hrističa 

 

 

 

 


