
 

Salaspils 1. vidusskola 

Skolas padomes sanāksme 

2022. gada 9. novembrī  

Protokols Nr.7 

 

 

Sanāksmi vada: Tatjana Hrističa  

Sanāksmes dalībnieku skaits: 31 

Sanāksme sākas plkst. 18.30 

Sanāksmi protokolē: Tatjana Hrističa  

 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1. Iepazīšanās ar Salaspils 1.vidusskolas direktori Inesi Paideri  

2. Ēdināšana – atvērtie jautājumi  

3. Citi jautājumi  

 

SANĀKSMES GAITA: 

• Iepazīšanās ar Salaspils 1.vidusskolas direktori Inesi Paideri  

Direktore Inese Paidere iepazīstina ar sevi.  

Skolas padome no sirds novēl direktorei veiksmi un panākumus šajā skolā! 

 

Svarīgākais paveiktais pa šo īso darba laiku ir  

• interešu izglītības pulciņu būtisks klāsta papildinājums: 

o Rīta pasaku lasīšanas laiks 

o Animācijas pulciņš  

o Jaunsardzes pulciņš 

o Karjeras izglītība 9.kl.skolēniem 

o Novadpētniecības pulciņš  

Lūdzam sekot jaunākai informācijai e-klasē un skolas mājas lapā 

• Skolas personāla papildināšana  

 

• Ēdināšana 

Vecāku padomes pārstāvis Tatjana Hrističa ar skolas administrācijas atļauju divas dienas apmeklēja 

pusdienas pārtraukumus. 

Galvenie secinājumi  

Ēdiens vienkāršs, bet sātīgs. Uz galda katrai klasei ir pieejams ūdens un maize. Trīs reizes nedēļā ir zupas, 

kas tiek pasniegtas katlos uz katras klases galda. Otrā ēdiena izdale notiek pie līnijas – bērni paši liek 

piedevas (parasti divu veidu izvēle) un salātus. Gaļas ēdienus dala virtuves darbinieki,  pienākas tikai viena 

porcija katram bērnam. 

Ceru ielas korpuss – nav novērotas būtiskas problēmas.  

Lauku ielas korpuss – otrais ēdiens uz šķīvjiem ātri atdziest, jo telpās bija auksts (nebija apkure). 

Zupu ēd maz bērnu. Daudzi, ienākot ēdnīcā, uzreiz dodas bufetes virzienā un iegādājas bulciņas un 

sulas.  

 Porcijas uzlikšanai tiek izmantotas lielas karotes, kas ir neērtas bērniem, un viņi  ne vienmēr no 

pirmās reizes spēj uzlikt attiecīgu porcijas apjomu.  

 Trūkst kvalitatīva un laipna atbalsta no virtuves darbiniekiem.  

Ir bērni, kas uzliek porciju un, nemaz nepagaršojot, atgriež ēdienu virtuvē. 



 Otro porciju pārsvarā dala ar skolotājas atbalstu (skolotāja lūdz uzlikt), bet  tas ir pārsvarā 1.klasēm 

un dežūrskolotājiem. 

Ieteikumi, kas varētu uzlabot situāciju:  

o Mācīt bērniem izgaršot ēdienu,  kas pēc izskata nav viņiem pievilcīgs.  

o Ja vajadzīga palīdzība, lūgt to skolotājiem (piemēram, gribas papildporciju piedevām vai 

salātiem). 

o Izvērtēt iespēju palielināt dežūrskolotāju skaitu. 

Ēdinātāja solījumi: 

o Piedevām un salātiem nepamatoti neatteikt otro porciju.  

o Tirgot bufetē iespēju robežās arī veselīgos gardumu (ābolus, banānus utt.). 

o Izrunāt ar darbiniekiem komunikāciju. 

Lai uzlabotu attieksmi pret virtuves darbu un cieņu pret ēdienu, klašu pārstāvjiem jāapkopo viedoklis par  

bērnu dežūrām ēdnīcā un pieļaujamiem nosacījumiem (piem., atbrīvošana no x stundām) līdz nākamai 

padomes sēdei.  

 

• Programma “Skolas piens”  -  ir bērni, kas izmanto pienu laistīšanai garderobē, pagalmā un stāvvietā.  

Lūdzam vecākiem pārrunāt cieņpilnu attieksmi pret ēdienu. 

 

• Skolas forma – veicot apgaitas skolā, ir konstatēts, ka jaunāko klašu starpā tikai vidēji 3-5 skolēni ir 

skolas formā.  

Skolas padome lemj atteikties no skolas formām esošajā izpildījumā. 

Uzdot skolēnu padomei veikt aptaujas un nākt ar priekšlikumiem par piederības izteikšanas veidu un stilu 

Salaspils 1. vidusskolā.  

 

• Mobilo ierīču lietošana skolā  

Mobilo telefonu lietošana skolā ir ļoti izplatīta un lielākoties bērni spēlē spēles, kas samazina 

savstarpējo kvalitatīvo  komunikāciju un spēju atpūsties starp stundām. Šādam atzinumam piekrīt gan 

skolotāji, gan skolēnu padome. Līdz ar to ir plānotas skolēnu padomes apgaitas jaunāko klašu korpusā 

ar aicinājumu pavadīt laiku jautrāk, kā arī akcijas “diena bez telefona”. 

 

Skolas padomes klašu pārstāvjiem aptaujāt klases vecākus, vai tiek atbalstīta “Mobilo ierīču kastītes” 1.-6. 

klasēs. 

Vacākiem atgādināt un izrunāt ar bērniem, ka skolā mobilām ierīces ir jābūt novietotām skolas somā, un 

stundu laikā ir jābūt izslēgtai gan skaņai, gan vibrācijas zvanam. 

 

• “Žetonu vakars” – skolas direktore nāk ar priekšlikumu atjaunināt Žetonu pasākumu kā atsevišķu 

pasākumu, kas iepriekš dēļ COVID-19 tika apvienots vai arī atcelts. Žetonus skola pasniegtu svinīgos 

apstākļos, tos iegādājoties no budžeta līdzekļiem.   

Skolas padome lemj par labu Žetona pasākuma tradīcijas atjaunošanai. 

Ir priekšlikums noteikt Žetona dienas norisi – 100 dienas pirms pirmā eksāmena (nākamajā gadā). 

 

• Atstarojošas vestes vai atstarotāji visiem bērniem  – tiek izskatīts priekšlikums lūgt atbalstu 

pašvaldībai iegādāties bērniem atstarojošo vesti vai labi saredzamu atstarotāju. 



Skolas padome lemj, ka šāda aktivitāte nav nepieciešama, jo katrs vecāks ir atbildīgs par ceļu satiksmes 

noteikumu ievērošanu un to iemācīšanu bērnam. 

 

 

• Ziemassvētki  - šis ir īpašs laiks ar savu vēsturi un iespēju runāt par dažādām lietām savādākā gaismā – 

labestības un piedošanas gaismā. Tāpēc tiek piedāvāts aicināt divu konfesiju pārstāvjus uz nelielu 

“sarunu par Adventa laika nozīmi”.  Pasākumu plānots apmeklēt uz brīvprātības principa.  

Skolas padome atbalsta šādu pasākumu, ja tiek definēta sarunas tēma.  

 

 

Sanāksme beidzās plkst.21:30  

09.11. 2022.         Tatjana Hrističa 


