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Sēdes sākums plkst. 18.00 

Sēdi vada: Aija Sproģe 

Sēdē piedalās: 

 vecāku pārstāvji: Kārlis Zemītis ( 2.a), Dairis Lācis ( 2.b), Jānis Roze ( 
3.b), Zane Zumente ( 4.b), Ivars Alksnis ( 5.a), Everita Romanovska ( 5.b), 
Sannija Kalniņa ( 6.a), Ilze Ēķe ( 7.a), Antra Krumholce ( 7.b), Margita 
Kaliksone ( 8.a), Maija Jostsone ( 8.b), Dita Balode ( 9.a), Raivo Mazburšs  
( 9.b), Daina Roze ( 10.), Aija Sproģe ( 11.), Diāna Glušonoka ( 12.) ; 

 izglītojamo pārstāvji: Jēkabs Jostsons ( 8.b), Anete Ance Tomsone ( 12.); 
 pedagogu pārstāvji: Laine Vasiļjeva, Zane Švēde, Vidars Zviedris, Nelda 

Jaunzeme, Ilga Penka, Silva Liepiņa. 

 

Protokolē: Silva Liepiņa 

Darba kārtība: 

1. Nelda Jaunzeme par projektu “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcijas 
kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā”.  

2. Ģērbtuves, skapīši “Darba grupa”. 
3. Projekta “Pumpurs” prezentācija. 
4. Rūķu konvertu nodošana. 
5. Idejas “7 Rūķi” izklāsts. 
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1. Nelda Jaunzeme par projektu “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcijas kā mācību 
pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā”.  

      N.Jaunzeme iepazīstina klātesošos par to, ka atklātajā projektu konkursā “Globālās 
izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu 
instrumenta projektu atlasē” apstiprināts Rūjienas vidusskolas pieteikums projektā “No lokālā 
uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā 
skolā”. Projektu Rūjienas vidusskola īsteno sadarbībā ar Izglītības attīstības centru no 
06.11.2018. – 31.05.2019. Projekta mērķis ir 
- sekmēt izglītojamo izpratni par lokālās rīcības nozīmīgumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanā; 
- stiprināt pedagogu profesionālo kompetenci globālās izglītības integrēšanā mācību un 
audzināšanas darbā atbilstoši lietpratībā balstīta izglītības satura reformas nostādnēm. 
Projekta aktivitātes: 

- Apmācību kursa pedagogiem par globālo izglītību izstrāde, īstenošana – īsteno IAC; 
- Mācību līdzekļa globālajā izglītībā izstrāde, aprobācija un izdošana – īsteno RV; 
- Praktiskas meistarklases – ekspedīcijas izglītojamajiem globālajā izglītībā – īsteno RV. 

S. Kalniņa: Kad skolotāji veiks šo darbu? 
N. Jaunzeme: Skolotāji šos darbus veiks ārpus darba laika, pēc stundām, savā brīvajā laikā.  
    2. Ģērbtuves, skapīši “Darba grupa”.  
     S. Kalniņa informē klātesošos, ka darba grupa vērsusies ar iesniegumu RV direktoram, kurā 
minēti ieteikumi skolas administrācijai, lai sakārtotu ieilgušo problemātisko situāciju ar 
garderobju apgrūtināto izmantošanu un mantu glabāšanu.  
Ieteikums: Rūjienas vidusskolas administrācijai pārdomāt sistēmu, lai sākotnēji nodrošinātu 
skapīšus mobilo telefonu glabāšanai.   
3. Projekta “Pumpurs” prezentācija “Darba grupa”.  
S.Kalniņa informē Skolas domes pārstāvjus par paveikto projekta “Pumpurs” konkursa 
realizācijā. Projektā tiek iekļauti bērni ar mācību pamešanas riskiem. Sadarbībā ar skolēnu 
pašpārvaldes pārstāvjiem tika iesniegts pieteikums projekta konkursam un apstiprināts 
finansējums.  
J.Jostsons iepazīstina ar skolēnu pašpārvaldes idejām, kā veiksmīgāk realizēt minēto projektu: 
- skolas vides labiekārtošana ( ar vizualizācijas elementiem); 
- pieredzes apmaiņas brauciens @ pieredzes seminārs ( saliedēšanās u.c. radošās darbnīcas); 
- aktivitāte sadarbojoties ar Skolas domi ( izglītojošu un sporta aktivitāšu diena). 
R. Mazburšs: Jautājums par “Pumpura” bērnu iekļaušanu “Darba grupā”. 
D.Roze : “Pumpura” bērni jau būs iesaistījušies sagatavošanas procesā. 
Nolemj: “Darba grupā” 31.maija aktivitātēm iekļaut Skolas domes vecāku frakcijas pārstāvjus 
S. Kalniņu, Z. Zumenti, J. Rozi, K. Vintēnu, R. Mazburšu, D. Glušonoku. 
Direktors V.Zviedris: Radās iespēja projektā “Pumpurs” iesaistīt skolotāju Helgu Karuli kā 
ķīmijas skolotāju. Ķīmijā papildus stundas tiek nodrošinātas otrdienās, ceturtdienās. Skolas 
domes pārstāvis K. Zemītis lūdza rast iespēju privātajām stundām ķīmijā skolas telpās vienu 
reizi nedēļā. Kā izglītības iestādes vadītājs uzklausu skolēnu vajadzības, jo jārīkojas skolēnu 
interesēs, uzklausu vecāku privāto iniciatīvu.   
Direktors V. Zviedris informē par ēdināšanu. Skolā viesojās PVD pārstāvji un konstatēja 
pārkāpumus. Skolas medmāsa iesniegusi skolas direktoram informāciju par esošo situāciju 
ēdināšanā. Uzrakstīts iesniegums Rūjienas novada pašvaldībai. 
M.Jostsone informē, ka apkopojusi 8.b klases viedokli par ēdināšanu iesniegšanai Skolas 
domei. 
Nolemj: Klašu kolektīvos veikt aptauju un apkopoto informāciju par ēdināšanas kvalitāti 
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iesniegt Skolas domei. 
4. Rūķu konvertu nodošana. 
 
A.Sproģe aicina klašu vecāku pārstāvjus apmainīties ar “Rūķu konvertiem” pēc iepriekšējās 
Skolas domes sēdē veiktās izlozes. Atgādina, ka Ziemassvētku pārsteigums bērniem būs 
atkarīgs tikai un vienīgi no pārsteiguma gatavotāja. 
5. Idejas “7 Rūķi” izklāsts. 
 

A. Sproģe informē par ideju 19. un 20.decembra Ziemassvētku pasākumos skolēnus 
pārsteigt ar “7 Rūķu” ierašanos. Rūķu lomās iejutīsies vecāku pārstāvji. Ideja tiek 
pozitīvi novērtēta. 

 

Sēde beidzas : pl. 19.40 

                                                 Sēdi vadīja:                                      Aija Sproģe  

   

                                                    Protokolēja :                                     Silva Liepiņa 

 

 


