
 

Riebiņu vidusskola, 2020./2021. 

Riebiņu vidusskolas padomes sastāvs   

(Izveidots saskaņā ar Riebiņu vidusskolas 07.10.2010. padomes 

reglamentu, grozījumi 05.11.2012.  ) 

  

Edgars Upenieks – vecāku pārstāvis (no 2018./2019.m.g.) tālr.26135860 

Rolands Naglis - vecāku pārstāvis – padomes priekšsēdētājs (ievēlēts    

05.11.2012. pamatojoties uz skolas padomes sanāksmes protokolu Nr.1) tālr.26173310 

Sandris Volonts - vecāku pārstāvis (no 2018./2019.m.g.)  tālr. 28359697 

Raimonds Cimdiņš - vecāku pārstāvis (no 2016./2017./m/g.) tālr.28444099 

Valdis Meluškāns – vecāku pārstāvis (no 2016./2017./m/g.) tālr.26163332  

Valērijs Jurkāns - vecāku pārstāvis (no 2015./2016.m.g.) tālr.26364435 

Jānis Pauniņš - vecāku pārstāvis (no 2015./2016.m.g.) tālr.29168761 

Imants Kokins - vecāku pārstāvis tālr.26462155 

Ainārs Silkāns - vecāku pārstāvis (no 2020./2021.m.g.) tālr.22487427 

Vjačeslavs Litvjakovs – skolēnu pārstāvis (no 2020./2021./m/g. ) 

Viktorija Pauniņa - skolēnu pārstāvis (no 2019./2020./m/g.) 

Āris Elsts – pašvaldības pārstāvis tālr.26162288 

Natālija Smukša – skolotāju pārstāvis (02.09.2019.gada pedagoģiskās 

padomes sēdes lēmums) 

Ārija Pudule – skolotāju pārstāvis (02.09.2019.gada pedagoģiskās padomes 

sēdes lēmums) 

Juris Čižiks – skolas direktora vietnieks 

Ineta Anspoka – skolas direktore 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riebiņu vidusskola, 2020./2021. 

Riebiņu vidusskolas skolas padomes  

DARBA PLĀNS 2020./2021. mācību gadam 

Laiks Saturs, atbildīgie 

12.10.2020.  • Ieskats skolas darba aktualitātēs 2020./2021.m.g. 

• Skolas padomes darba plāns 2020./2021.m.g. 

• 2020.gada budžetā piešķirtā finansējuma izlietojums atbilstoši 

apstiprinātajam rīcības plānam un ikdienas vajadzībām.  

• Priekšlikumi 2021.gada budžetam, prioritātes   

• Pasākumu organizēšanas ierosinājumi un priekšlikumi 

• Vecāku aptauja. Skolas vajadzību noteikšana skolas attīstības plānam 

2020./2021.-2022./2023. 

• Citi jautājumi 

 

Novembris • Atbalsts Ierindas skates organizēšanā 

Februāris  •  Atbalsts dalībai Zinātniski Pētniecisko Darbu konferencēs  

Maijs  • Skolas mācību darba rezultāti 2020./2021.  

• Atbalsta personāla darba sistēma skolā, sadarbība ar vecākiem 

• Labvēlīgu nosacījumu veidošana mācīšanas pieejas maiņai skolā 

•  Ieteikumi skolas darba uzlabošanai 

• Piedalīšanās skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā 

Regulāri • Atgriezeniskā saite: skola-mājas. Regulāra informācijas apmaiņa; e-

klase, skolas mājas lapa, avīze „Varavīksne”,  individuālas tikšanās 

• Informatīvie stendi - pārskats par skolas līdzdalību EKO un UNESCO 

skolu projektā, „Skolas auglis” un „Skolas piens” programmā 

• Iesaistīšanās tematisko nedēļu -  e-prasmju nedēļa, bibliotēku nedēļa, 

projektu nedēļa, Tēvzemes nedēļa, Labo darbu nedēļa, karjeras nedēļa, 

UNESCO nedēļa - norisēs 

  

Izskatīts skolas padomes sanāksmē 2020.gada 12.oktobrī 

 

Skolas padomes priekšsēdētājs    Rolands Naglis  

   

 

 

 

 

  


