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Sēdi vada: Uldis Plūmīte 

Sēdi protokolē: Indra Lintiņa – Lučka 

Piedalās: U. Plūmīte, A. Račkovska, A. Apsīte, Z. Freija, I. Lintiņa – 

Lučka, H. Puriņš, Ilze Āboliņa, Inese Akmentiņa, Linda Romanovska 

Sapulce notiek attālināti, MS Teams platformā. 

Darba kārtība: 

1. Aktualitātes skolas darba organizācijā (Astrīda Račkovska) 

2. Aktualitātes un izmaiņas skolas ēdināšanā (Astrīda Račkovska) 

3. Covid-19 ierobežojumi un saistītie jautājumi (Astrīda Račkovska) 

4. Debates. 

 

Pieņemtie lēmumi: 

 

• Sakarā ar skolas renovāciju un remontu, deviņas skolas telpas 

Ozolciema ielas 26 skolas ēkā uz doto brīdi pazūd no ikdienas darba 

(septembrī, oktobrī). Ikdienas mācību process bez izmaiņām noritēs no 

1. – 4. klasei Īslīces ielas skolas ēkā un Ozolciema ielas skolas ēkā, kā 

arī netiks dalītas klases grupās angļu valodā, dizains un tehnoloģijā, 

datorikā. Sporta stundas notiks ārā, vadoties pēc laika apstākļiem. 



Vecākās klases no 7. – 12. klasei mācīsies gan klātienē, gan attālināti 

(bloka stundas). Atsevišķās 7. – 12. klasei uz skolu nāks vēlāk.  

Klātienes stundas prioritāri 9. klasēm un 12. klasei. 

 

• Ēdināšana RZV septembrī bez izmaiņām, ēd visi. 

Oktobrī no 1. – 4. klasei brīvpusdienas. No 5. klases par pusdienām 

dalītais maksājums. Vecākiem jāpiemaksā par pusdienām 1,15 euro. 

Katrs vecāks slēgs Līgumu ar ēdinātāju un tikai tad bērns saņem 

pusdienas, nenoslēdzot Līgumu – bērns netiks ēdināts. Tikai bezskaidras 

naudas norēķini. Tiks meklēti risinājumi kā atšķirt sociālo pazīmju 

bērnus no bērniem ar līdzmaksājumu. Skolas direktore A. Račkovska 

informēs par skolas Lēmumiem. 

 

• Ierobežojumus Covid – 19 saslimstības gadījumos skolā noteiks skolas 

Direktore, ņemot vērā saslimušo skaitu. 

Līdz 12 gadu vecumam skola maskas nodrošinās. Ir iepirkti paštesti. 

Nav noteikta obligāta prasība par vakcināciju un kolektīvo karantīnu, 

tikai kā individuāla norma. 

Arī turpmāk tiks saglabāta norma, ka vecāki skolas telpās neienāk bez 

iepriekšējas saskaņošanas. Skolā ienāk tikai 1. klases vecāki 1. nedēļu 

klases audzinātājas vadībā, lai iepazīstinātu ar skolas telpām. 

Distancēšanās un dezinfekcija nav atcelti. 

 

 

Protokolēja: I. Lintiņa - Lučka 


