
 

Salaspils 1. vidusskola 

Skolas padomes sanāksme 

2022.gada 5. septembrī  

Protokols Nr.6 

 

 

Sanāksmi vada: direktore Vera Kalniņa un SP priekšsēdētāja Tatjana Hrističa 

Sanāksmes dalībnieku skaits: 26 

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. Mācību process 2022./2023.m.g. 

2. Par skolēnu transportu 

3. Par ēdināšanu 

4. Citi jautājumi. 

 

SANĀKSMES GAITA: 

• Mācību process 2022./2023.m.g. 

Direktore Vera Kalniņa informē: 

• par skolas pedagogu 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. Īpaši ir aktuāli bioloģijas, krievu valodas, sākumskolas, 

dabas zinību un datorikas(4.-6.klases) pasniedzēji. 

Gadījumā, ja vakances netiks aizpildītas, tiek apsvērta iespēja nodrošināt 

mācību norisi attālināti, apvienojot klases 

• Skola mācību ietvaros realizē programmas: 

o Valsts aizsardzības mācības 

o 12. klases “Programmēšana 2”  apgūšanu  ar “Datorium  skolas 

atbalstu “. 

• Remontdarbi skolas Lauku ielas ēkā norisinās divās kārtās: 

o Garderobes – plānots pabeigt līdz 19.09. 

o Otrās kārtas noslēgums ir paredzēts oktobra/novembra  mēneša 

laikā, kā rezultātā tiks reorganizēti arī kabineti un to izmantošanas 

mērķi. 

Remontdarbu laikā  bērni sporta nodarbībām izmantos Salaspils sporta nama 

stadionu un sliktu laika apstākļu gadījumā Lauku ielas korpusa gaiteņus. 

6.09. norisināsies Salaspils Domes Izglītības komisijas sēde, kuras ietvaros tiks 

informēts par iespēju izmantot pārģērbšanai un nodarbībām stadiona nojumi 

un ģērbtuvi , ja tāda nepieciešamība rodas. 

 

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


• Par skolēnu transportu  

Salaspils dome ir pieņēmusi lēmumu par skolēnu autobusa pakalpojuma atcelšanu, 

par to informējot sabiedrību 29.08. Šāda rīcība rada daudzus jautājumus un 

problēmas nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ uz mājām.  Līdz šim 

skolēnu autobusu izmantoja apmēram 120 bērniem.  

Tatjana Hrističa aicina vecākus piedalīties Salaspils domes organizētā sanāksmē par šo 

jautājumu 06.09. plkst. 18:00. 

 

• Par ēdināšanu 

Pusdienas maksā 2.00 EUR :  

1.-4. klases – valsts budžeta segums  

5.-12.klases – pašvaldības budžeta segums. 

Ēdienreizē tiek nodrošināta izvēlē zupa, otrais un auglis. 

No šī gada ēdiens no trešās klases būs pieejams izdales līnijas veidā, bet 1. un 2. klasēm 

ēdiens jau servēts uz galdiem. 

 

Pirmie novērojumi : 

• Lai ēdiens pietiktu visiem, ir nepieciešams pie līnijas dežurējošam skolotājam 

un klases audzinātājam norādīt, cik liela ir viena porcija un  ka jāņem viena 

porciju 

• 7.- 12. klasēm ēdināšana notiek raiti  

• 1. klasēm ir vēss ēdiens  - ziņa tiks nodota ēdinātajam 

• Ēdienkartē ir daudz makaronu - ziņa tiks nodota ēdinātajam. Ēdienkarte ir 

pieejama https://www.s1vsk.lv/kopgalds.html. Sekojam līdz. 

Ziņa no ēdinātāja – tiek mainīts virtuves aprīkojums, kas var ietekmēt ēdiena 

sortimenta daudzveidību. Neērtības maksimāli īsā laikā tiks novērstas. 

• Citi jautājumi: 

a. Skolotāju iespējamais streiks: arodbiedrības pārstāvis informē, ka skolā 

ir pieteikušies streikam 22 biedri. Detalizētāka info sekos atbilstoši 

situācijai.  

Ar ko rēķināties: nenotiks stundas un tās neaizvieto, nenotiks bērnu 

pieskatīšana. 

Arodbiedrība lūdz vecākus būt saprotošiem un atbalstīt skolotājus, jo tas 

ir kvalitatīvas izglītības virzīšanai un  bērnu interesēs.  

b. Riteņu novietne :  ir pārcelta Lauku ielas korpusa  riteņu novietne no 

Lauku ielas puses uz Ceru ielas pusi. Aicinām vecākus lūgt bērnus kārtīgi 

novietot un pieslēgts braucamos.  

c. Virzītās intereses:   

Skolā tiek realizēti sekojošie projekti  

• “Bērni māca bērnus” : 

12.a klases mamma atzinīgi vērtē šīs programmas esamību. 

Lūdzam vecāko klašu skolēnus pieteikties pie klases 

audzinātājām, ja vēlas dalīties ar savām zināšanām  

• MOT programma 

• Programma “Neklusē” pret mobingu 

 

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


Idejas , kuras varētu attīstīt – vecāku un skolotāju kopā 

pavadītais laiks. 

d. Bērnu sportiskā forma:  

Viens no padomes pārstāvjiem aicina nopietni pievērst uzmanību bērnu 

fiziskai formai, potenciāli nosakot katram bērnam obligātu dalību kādā 

sporta aktivitātē. 

Notiek diskusijas, un kopēji tiek panākta vienošanās: 

• Skolā tiek realizēta veselības mācība sporta stundās 

• Šim jautājumam ir jāpievēršas ģimenē, uz ko būtu jāmudina 

vecāki  

• Nav iespējams uzspiest ārpusskolas nodarbības  

• Sākam ar minimālo uzdevumu – lūdzam bērnus neizmantot 

starpbrīžos telefonus , bet pievērsties aktīvai atpūtai. 

Potenciāli varētu būt uzdevums, kura klases spēs katru 

starpbrīdī visilgāk neizmantot telefonus 

 

e. Rīgas piena kombināts 1. klasēm dāvina sieriņu  “Kārums”. 

 

 

Skolas direktore Vera Kalniņa informē vecākus par darbu tiesisko attiecību pārtraukšanu ar 

16.09.  

Vecāki izsaka milzīgu pateicību par Direktores ieguldījumu skolas attīstībā un novēl, lai jaunie 

izaicinājumi ir tikpat interesanti kā darbs skolā.  “Mums visiem ļoti trūks Jūs!” 

 

 

 

Sanāksme beidzās plkst.20:00  

05.09. 2022.         Tatjana Hrističa 


