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Rūjienas vidusskola 

Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240, tālr. 64268136, www.rujienasvidusskola.lv,  

e-pasts: rv@rujienasvidusskola.lv 

Rūjienas vidusskolas 

Skolas domes sēdes 

PROTOKOLS 

Rūjienā 

2019.gada 15.oktobrī                                                             Nr. 2019./2020. – 1 

 

Sēdes sākums plkst. 18.00 

Sēdi vada: Vidars Zviedris 

Sēdē piedalās: 

 vecāku pārstāvji: Agnese Ripīte ( 1.a), Linda Kalve ( 2.a), Genovefa 

Galauliņa – Šmite ( 2.b), Ieva Dreimane ( 3.b ), Jānis Roze ( 4.kl.), Aiga 

Caune ( 5.a), Zane Zumente ( 5.b), Ivars Alksnis ( 6.a), Everita 

Romanovska ( 6.b), Kristīne Kivleniece ( 7.a), Sannija Kalniņa ( 7.a), 

Ingrīda Kovita ( 7.b kl),  Ilze Ēķe ( 8.a), Sandra Krastiņa ( 8.a), Ilze Ērgle ( 

8.b), Maija Jostsone ( 9.b),  Linda Zaķe ( 10.kl.), Daina Roze ( 11.), Aija 

Sproģe ( 12.kl.); 

 izglītojamo pārstāvji: Jānis Ivo Landrāts ( 11.kl.), Jēkabs Jostsons ( 9.b), 

Agate Krista Balode ( 10.kl.), Krista Āboltiņa; 

 pedagogu pārstāvji: Dace Zāģere, Ilga Penka, Nelda Jaunzeme, Silva 

Liepiņa, Vidars Zviedris. 

 

Protokolē: Silva Liepiņa 

Darba kārtība: 

1. Direktora Vidara Zviedra uzruna. Skolas redzējums 2019./2020.m.g. 

2. Balsojums par Ziemassvētku paciņām. 

3. Balsojums par pasākumu “Viens solis līdz Brīvlaikam”.  

4. Skolas domes priekšsēdētājas Aijas Sproģes uzruna. 

5. D. Rozes informācija. 

6. Skolas domes vēlēšanas. 

 

1. Skolas direktora Vidara Zviedra uzruna. 

      Direktors apsveic visus klātesošos. Izsaka pateicību iepriekšējam Skolas domes sastāvam 

par idejām. Skolēnu pašpārvaldei – ka iesaistījās Skolas domes ideju īstenošanā.  

http://www.rujienasvidusskola.lv/
mailto:rv@rujienasvidusskola.lv
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     Direktors informē klātesošos: 

* Izglītojamo skaits Rūjienas vidusskolā mācību gada sākumā – 426 skolēni. No tiem 

1.klasēs – 40 skolēni. Skolā strādā 56 pedagogi, 20 tehniskie darbinieki. No 10.septembra 

skolas psihologa vakance. 

* Mācību procesā – viens solis līdz jaunā mācību standarta ieviešanai. No 2020.gada 

1.septembra jaunais standarts tiks ieviests 1.,4.,7. un 10.klasēs. 3 gadu laikā tiks ieviests visās 

klasēs. Prezentējam un iepazīstam pieredzes. Daudzas lietas ir kā vērtības skolotāju pieredzē. 

* Mācību ekspedīcijas šajā rudenī, ugunsdzēsības noteikumu dēļ, netika organizētas. 

* Realizēti vairāki projekti –“Erasmus+”, “Mācīties būt!”. Projekta “No lokālā uz globālo” 

ietvaros apkopoti mācību ekspedīciju materiāli. Turpinās sadraudzība ar Higašikavu, 

Šteinhāgenu. 

* Budžets. 2.semestrī sāks darbu mācību virtuve. Pie Skolas ielas 24 izveidoti celiņi. 

Peldbaseinam valsts aizdevums netika saņemts. Strādājam pie 2020.gada budžeta. Mūzikas 

virzienam finansējums jāpierāda ar sasniegumiem, ka mūzikas virziens darbojas.  

* 2021.gada pavasarī Rūjienas vidusskolas akreditācija. Prioritāte – vērot mācību procesu 

stundās.  

* 2.semestrī 9.klašu skolēni, vecāki tiks iepazīstināti, kādas jomas varēs apgūt vidusskolā.  

* 16.10. tikšanās IZM ar Rūjienas novada izglītības iestāžu vadītājiem. 

* Ēdināšana. Par 1.-4.klašu skolēnu brīvpusdienām ar 2020.gada janvāri, pagaidām nekas 

nav zināms. 

* Skolēnu mācību ekskursiju bonuss no pašvaldības 200,00 EUR apmērā arī šajā mācību 

gadā.  

* Interešu izglītība. Nākošais gads ir  Skolēnu dziesmu un deju svētku gads. 

Nobeigumā novēl visiem darboties vienā virzienā, lai nebūtu kā tai fabulā par ratiem… 

 

2. Balsojums par Ziemassvētku paciņām. 

    Izsakās S.Kalniņa: Ir dažādi izpildījumi Ziemassvētku paciņām. Priekšlikums – atgriezties 

katram pie savas klases.  

A.Sproģe: Prasīsim padomu bērniem. 

J.Jostsons: Ja ir, tad ir forši. 

K.Āboltiņa: Vidusskolēni saņēma paciņas un sarīkoja klases ballīti. 

I.Ērgle: Bija, kas teica “Paldies!”. Viena daļa neatnāca pēc paciņām. Bija jāmeklē.  

J.Roze: Nepieciešams vecāku atbalsts, atsaucība. 

A Sproģe: Balsojam! 

       Balsošanas rezultāti: “PAR”- 25, “PRET”- 1, “ATTURAS”- 2.  

Nolemj: Ziemassvētku pasākumam paši savām klasēm gatavojam paciņas, pārsteigumu. 

 

3. Balsojums par pasākumu “Viens solis līdz Brīvlaikam”.  

 A.Sproģe: Paldies Jēkabam par idejām, darbošanos. Sannijai par palīdzību projekta 

realizēšanā, naudas līdzekļu piesaistē. Pasākums bija grandiozs, aktīvs. Pievīla laika apstākļi.  

J.Roze: Paldies, kuri organizēja. Stāstot citiem vecākiem par mūsu aktivitāti, lepojos. Ar 

datumu maiņu, pasākums varēja nobrukt. 

A.Sproģe: Datums, kurš tiks nolemts Skolas domes sēdē, netiks mainīts. 

V.Zviedris: Paldies par šiem 2 pasākumiem. Paldies par uzņēmumu, iestāžu piesaistīšanu. 

Skolas vide ir elastīga. 

S.Kalniņa: Abi pasākumi nāca grūti. Kam tad to īsti vajag? 

A.Sproģe aicina vecākus izteikt savas domas par šo pasākumu. 

- 8.a klasē 2 atturējās, pārējie – par. 

S.Kalniņa: Ieteikums – balsojums skolēniem par šo pasākumu. 

J.Roze: Veikt anketēšanu klašu vecāku sapulcēs. 

J.Jostsons: Pēc pasākuma tika veikta aptauja. Aptaujā piedalījās 68 dalībnieki. No kuriem 

36% skolēni, 25% - vecāki, pedagogi. Aptaujā ieteikums par cita datuma izvēli. 

Nolemj: Klašu vecāku sapulcēs veikt anketēšanu par pasākumu “Viens solis līdz 

Brīvlaikam”.  
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4. Dainas Rozes informācija. 

D.Roze informē: Aprīlī jaunieši vecumā no 12 – 13 gadiem piedalījās pasākumā Turcijā.  

2020.gada marta mēnesī pie mums ciemosies jaunieši no Turcijas. Tāpēc aicinu atsaukties 

tos vecākus, kuriem ir interese uzņemt viesu bērnus no Turcijas uz vienu nedēļu.  

     Pirmo reizi notiek balsojums nominācijā “Rūjienas novada gada jaunietis 2019”. Aicina 

nepalikt vienaldzīgiem un nobalsot. 

 

5. Skolas domes priekšsēdētājas Aijas Sproģes uzruna. 

A.Sproģe: Biju apmulsusi, lielā neziņā, uztraukusies, uzsākot veikt Skolas domes 

priekšsēdētajas amatu. Uzdevu sev jautājumu – Kas būtu vajadzīgs bērnam, lai skolā justos 

labi? Vajadzīga sirsnība, drošība, pārvarēt bailes. Tāpēc 1.solis bija – lai katrs būtu novērtēts. 

2.solis – kopīgi pasākumi. 3.solis – 7 rūķi ( vecāki var piedalīties, būt kopā ar bērniem, 

uzdrīkstēties). Paldies par stingro roku Jānim. Sannijai  - ka sapurināja. Jēkaba komandai par 

idejām. Vecākiem – laimīgi, ka varam realizēt jūsu idejas. Sasaukums bija gatavs darboties 

skolēnu, skolas labā. Cilvēcība, smaidi, atbalsts ir tie, kuri mūs iedrošina. Mainīsim to tagad 

un šeit! 

 

6. Skolas domes vēlēšanas. 

Sanāksmes laikā notika Skolas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, protokolista 

vēlēšanas.  

Priekšlikums: balsot aizklāti. 

Nolemj: Balsot aizklāti.  

Priekšlikums:  izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā. No vecāku pārstāvjiem – 

Kristīne Kivleniece, no izglītojamo pārstāvjiem – Krista Āboltiņa,  no pedagogu pārstāvjiem 

– Ilga Penka. 

Nolemj: Izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: Kristīne Kivleniece, Krista 

Āboltiņa, Ilga Penka.. 

Priekšlikums: izvirzīt kandidatūras Skolas domes sanāksmju protokolista pienākumu 

veikšanai. 

Priekšlikums: par Skolas domes sanāksmju protokolisti izvirzīt Zani Zumenti. 

Nolemj: par Skolas domes sanāksmju protokolisti ievēlēt Zani Zumenti. 

Priekšlikums: izvirzīt kandidatūras Skolas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka 

amatiem. 

Priekšlikumi: Aija Sproģe, Jānis Roze, Sandra Krastiņa, Sannija Kalniņa, Kristīne 

Kivleniece. 

Klausās: Izvirzītās kandidatūras iepazīstina klātesošos ar sevi.  

Ņemot vērā iepriekš  minēto, Skolas domes balsstiesīgie pārstāvji aizklātā balsošanā nolemj: 

1)par Skolas domes priekšsēdētāju ievēlēt – Aiju Sproģi ( 17 balsis); 

2)par Skolas domes priekšsēdētāja vietnieci – Kristīni Kivlenieci ( 6 balsis). 

 

 

Sēde beidzas : pl. 19.30 

Sēdi vadīja:                                      Vidars Zviedris 

                                                    Protokolēja :                                     Silva Liepiņa 

 


