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Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 

Skolas padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr.3 

Lēmumu izraksts 

           

Sēdes datums: 2017.gada 15.maijs 

Sēde sākas: plkst. 18.00 

Norises vieta: Rīga, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 19.kabinetā 

Sēdi atklāj un vada: Skolas padomes priekšsēdētāja A.Ziedone 

Piedalās: Skolas padomes pārstāvji (skat. pielikumā), Rīgas Centra humanitārās 

vidusskolas direktore I.Rudzīte, skolēnu dome pārstāvji - Monta Matisāne, 

Alise Linka un Laura Jurova, RCHV AB1 pārstāvji 

Protokolē: A.Ziedone 

Skolas padome nolemj: 

1. Aicināt vecākus apkopot profesiju/amatu “iespēju grozu” (iespējas ēnot, doties mācību 

ekskursijā, piedāvāt apmācību, semināru, utt.) un iesniegt šo informāciju klases audzinātājam. 

2. Klašu vecāku sapulcēs pārrunāt neattaisnoto kavējumu problemātiku un motivēt kopīgam 

situācijas risinājumam.  

3. Skolas padomes valdē ievēlēt sākumskolas pārstāvjus: Ivetu Rozenfeldi, Andri Tauriņu, 

pamatskolas pārstāvjus: Ilzi Aksenoku, Agitu Ziedoni.  Vidusskolas pārstāvjus izvirzīt un ievēlēt 

2017./2018. mācību gada pirmajā Skolas padomes sapulcē. 

4. Atbalstīt regulāros skolas pasākumus/projektus, kuri tiek organizēti par RCHV AB ziedojumiem: 

Skolotāja stipendiju, Darba svētkus, Valsts svētkus, Mācību gada noslēguma svētkus, 

ziemassvētku egļu iegādi un uzstādīšanu skolā, RCHV AB uzturēšanas izdevumus. Aptuvenās 

plānotās izmaksas mācību gadā - 3000 EUR. 

5. Atbalstīt ierosinātā ūdens filtrēšanas iekārtas uzstādīšanas projekta realizāciju uz 3 gadiem lielajā 

skolas ēkā. Uzdot A.Grants aicināt “EcoFinn” pārstāvjiem sazināties ar Skolas direktori un 

noorganizēt testēšanas iekārtas uzstādīšanu lielajā skolas ēkā uz pēdējām divām mācību gada 

nedēļām. 

6. Atbalstīt jaunos ierosinātos projektus (detalizēts apraksts pielikumā), kuru realizācija notiktu 

minētājā prioritārajā secībā pamatojoties uz līdzekļu pieejamību RCHV AB kontā. 

7. Noskaidrot vecāku domas un sniegt atbildi nākamā mācību gada pirmajā padomes sapulcē par 

apavu plauktiem lielās skolas garderobē un Vecāku gada balles rīkošanas nepieciešamību. 

8. Lai sekmētu un atbalstītu skolas attīstību un veiksmīgi realizētu apstiprinātos projektus un 

pasākumus, aicināt skolēnu vecākus brīvprātīgi veikt ziedojumus RCHV AB kontā līdz  2018.gada 

1.martam. 

9. Klašu vecāku sapulcēs informēt par skolas padomē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem 

lēmumiem. 

 

 

 

                                                           
1 Biedrība “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība”. 


