
 

Salaspils 1. vidusskola 

Skolas padomes sanāksme 

2023.gada 18. janvārī 

Protokols Nr.8 

 

 

Sanāksmi vada: Tatjana Hrističa  

Sanāksmes dalībnieku skaits: 28 

Sanāksme sākas plkst. 18.30 

Sanāksmi protokolē: Tatjana Hrističa  

 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1. Aktualitātes – Direktore Inese Paidere 

a. Vakanču aizpildījums 

b. Skolas aktualitātes 

c. Skolas iekšējie normatīvie akti: grozījumi un plānotais darbs 

2. Skolas Padomes reglaments  - Tatjana Hrističa 

3. Skolas vecāku biedrības dibināšana - Tatjana Hrističa 

4. Iesūtīto jautājumu izskatīšana 

5. Nākamo aktivitāšu plānošana 

 

SANĀKSMES GAITA: 

 

• Aktualitātes  -  ziņo  direktore Inese Paidere  

▪ Par skolas personāla komplektēšanu: 

o Aizpildītas 5 pedagogu vakances 

o Apstiprināta jaunā sociālā pedagoga vakance 1.-6.kl. posmā 

o Skolā darbu uzsāks 3 pedagoga palīgi 

Pedagogu piesaistei ir izveidota atbalsta programma sadarbībā ar pašvaldību: algas 

paaugstināšana, studiju atmaksa, īres maksas segšana un citi nosacījumi. 

▪ Skolā būs papildus interešu izglītības programmas – jāseko līdz informācijai skolas mājas lapā un 

skolas informatīvos stendos. 

▪ Nodota ekspluatācijā sporta zāle.  

▪ Ir akceptēts budžets videokameru ierīkošanai skolas publiskās telpās. Tālāk sekos iepirkums,  visi 

ar ierīkošanu saistītie darbi un skolas normatīvās vides veidošana attiecībā uz videonovērošanu. 

▪ Skolā notika hakatons, sešu skolēnu komandas prezentēja skolas vides labiekārtošanas 

projektus. Vinnēja komanda ar ideju veidot skolas atpūtas mēbeles no paletēm. 

▪ Tiek nodrošinātas fakultatīvās nodarbības “Programmēšana 12.klasei”, lai sagatavotu skolēnus 

padziļinātā programmēšanas eksāmena kārtošanai. 

▪ Tika izstrādāti un izteikti jaunā redakcijā sekojoši iekšējie normatīvie akti: 

o Saziņas kārtība ar vecākiem  

o Kārtība, kādā Salaspils 1.vidusskolā uzturas vecāki un citas personas 

o Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziskā vai emocionālā vardarbība 

Svarīgākās atziņas no aktiem:  

Skolotājus netraucējam ārpus tam paredzētā laika, kas ir no 8:00 līdz 18:00.  

Ieeja skolā vecākiem un citām personām būs atļauta tikai no galvenās ieejas no 7:00 līdz 19:00  

Iepazīties detalizēti ar iekšējiem normatīvajiem aktiem iespējams skolas mājas lapā. 

Nākamie pārskatāmie normatīvie akti: vērtēšanas kārtība; iekšējās kārtības noteikumi. 

 

 



• Skolas Padomes reglaments   - ziņo Tatjana Hrističa 

Skolas Padomei tiek sniegta informācija par sagatavotajām izmaiņām skolas padomes reglamentā, kas skolas 

padomes locekļiem tika izsūtīts pirms padomes sēdes izskatīšanai. 

Padomes balsojums nevar notikt, jo nav pietiekams padomes dalībnieku skaits. Tāpēc tiek lemts par 

elektronisko balsojumu.  Skolas Padomes reglaments tiks ievietots skolas mājas lapā atbilstoši balsojuma 

rezultātiem. 

 

• Skolas vecāku biedrības dibināšana – ziņo Tatjana Hrističa 

Notiek diskusijas par skolas Biedrības nepieciešamību. Ar savu pieredzi dalās Salaspils pensionāru biedrības 

pārstāve un ilggadējā skolotāja Anita Voras.  

Skolēnu padomes pārstāvis vērš uzmanību par līdzīgas biedrības eksistēšanu pirms vairākiem gadiem.  

Tiek lemts par darba grupas izveidi, kura sagatavos biedrības mērķus un noskaidros situāciju attiecībā uz 

agrāk reģistrēto biedrību. Jautājums tālāk tiks skatīts nākamajā padomes sēdē. 

• Skolēnu padomes aktualitātes – ziņo Daniils Zemīts 

Skolēnu padome ir veikusi aptaujas: 

 Par skolas piederības elementiem: 

o Puse respondentu ir atbalstījuši skolas simbolikas lietošanu ikdienā.  

o Skolēni vēlas redzēt skolas simboliku uz pārbaudes lapām, kā arī ūdens pudelēm, džemperiem ar 

kapuci un  rakstāmpiederumiem. 

o 42% no respondentiem  būtu gatavi iegādāties attiecīgās lietas ar skolas simboliku. 

 

Par profesiju pārstāvju konsultācijām padziļināta interese ir par:   

o Uzņēmumu vadību 

o Medicīnu  

o Ražošanas industriju 

o IT sektoru 

 

• Iesūtīto jautājumu – ziņo Tatjana Hrističa 

Ņemot vērā satiksmes organizācijas izmaiņas, padomes vecāku pārstāvji ir ievērojuši sastrēgumu 

veidošanos Ceru ielā posmā gar stadionu dēļ novietotajām automašīnām. Priekšlikums liegt iespēju 

apstāties šajā posmā tika noraidīts, 

 

bet tiek atbalstīta nepieciešamība uzsākt diskusijas ar pašvaldību par nepieciešamību  pārdomāt 

stāvēšanas un apstāšanās vietas ne tikai skolas, bet arī jaunā bērnu dārza kontekstā.  

 

 



 

• Nākamo aktivitāšu plānošana 

o Nodrošināt elektronisko balsošanu par skolas padomes reglamenta grozījumiem (Tatjana) 

o Nodrošināt skolas biedrības mērķu izveidi grupā (dalībnieki piesakās pie Tatjanas). 

o Nodrošināt vizītes pieteikšanu un uzsākt diskusijas ar pašvaldību par satiksmes organizāciju un 

stāvēšanas iespējām skolas apkārtnē (Tatjana). 

o Vecāki/ uzņēmumu pārstāvji, kas var atbalstīt ar konsultācijām un iespēju apmeklēt uzņēmumus ar 

mērķi atbalstīt karjeras izpratni, aicinām pieteikties pie Tatjanas un/vai direktores. 

o Ja kādam ir iespējas atbalstīt skolēnu padomi attiecībā uz simbolikas izveidi/apdruku, lūdzu 

sniedzam informāciju Tatjanai. 

 

Sanāksme beidzās plkst.21:00  


