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Ikšķiles vidusskolas 

Skolas padomes darba grupas sanāksme 08.02.2017. 

PROTOKOLS Nr. 2 

 

Sanāksmē piedalās:  skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

   skolas vadība: direktors Č.Batņa, dr.v. I.Bērziņa 

   skolas padomes darba grupas locekļi  

 

Sanāksmi vada:  skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

 

Darba kārtībā:  

1. Skolas padomes organizētās aktivitātes veselības nedēļas ietvaros  

2. Aktuālie jautājumi. S.Vanaga 

 

1. Par iespējamām aktivitātēm veselības nedēļas ietvaros informē I.Rūsiņa un M.Ēķis. 

Paredzētais skolas padomes realizēšanas laiks 24.-28. aprīlis, mērķauditorija - sākumskolas 

klases (kopā 18 klases). Pamatideja vecāku organizētajām aktivitātēm ir informēt bērnus par 

cukura kaitīgumu, tā daudzumu dažādos produktos un parādīt skolēniem, kur šī informācija ir 

atrodama, tāpat paredzama rīta vingrošanas novadīšana sākumskolas klasēs. Vingrošanu klasēs 

pirmo reizi varētu novadīt  skolēnu vecāki, kuriem iepriekš tiktu dota informācija, kādus 

vingrojumus nodemonstrēt, nākamajās nedēļas dienās rīta vingrošanu turpina no klases izvēlēts 

skolēns, kuram vingrošana iepriekšējā dienā padevās vislabāk. I.Rūsiņa apzinās vecākus 

sākumskolas klasēs, kuri šo rīta vingrošanu pirmajā reizē varētu novadīt. Līdz 1.aprīlim jābūt 

zināmam, kuri vecāki būtu gatavi to darīt.  

 Papildus paredzēts izvietot ilustratīvu stendu ēdamzālē, kas attēlos cukura daudzumu 

dažos produktos. Šo stendu sagatavos M.Ēķis. Sākumskolas klasēm tiks sagatavota prezentācija 

par cukura kaitīgumu, ko varētu demonstrēt klases stundā. Informatīvo materiālu prezentācijai 

nodrošina M.Prūsis, bet Powerpoint prezentāciju izstrādās S.Vanaga. Papildus prezentācijai 

I.Rūsiņa sagatavos plašāku informatīvo materiālu. Sākumskolas klasēm tiks dots uzdevums 

(21.04.2017.): katrai klasei būs jāsagatavo viens uzskatāms materiāls par cukura daudzumu kādā 

produktā. Skolēnu darbiņš vēlāk tiks vērtēts un rezultātā tiks noskaidrots galvenās balvas 

ieguvējs (uzvarētāja izvēlei kritēriji tiks vēl precizēti). Bez galvenās balvas, visām klasēm tiks 

izsniegti pateicības raksti (sagatavos I.Prūse). Varētu tikt organizēta aptauja klasēs par projekta 

ietvaros apgūto informāciju: I.Rūsiņa sagatavos jautājumus, ko varētu uzdot klasēs. I.Bērziņa 

iesaka gala apbalvošanas ceremonijā sniegt vispārīgu kopsavikumu par to, cik daudz skolēnu 
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piedalījušies, kādus projektus izstrādājuši. S.Vanaga apņemas nofotografēt darba procesu un šos 

materiālus varētu izmantot noslēguma prezentācijā. Sagatavotie darbi varētu tikt izstādīti lejas 

stāvā, tie būtu apskatāmi no 27.-28.04.2017. Apbalvošana paredzēta 28.aprīlī ap 09:40.  Uz 

19.04.2017. visiem projekta īstenošanai nepieciešamajiem materiāliem jābūt pilnībā 

sagatavotiem, lai nākošās nedēļas klases stundās varētu sākt darbošanos. 

 

2. S.Vanaga jautā, vai darba grupas pārstāvjiem ir jebkādi jautājumi skolas vadībai, vai skolas 

vadībai ir jautājumi skolas padomei; jautājumu nav.  

S.Vanaga informē, ka šogad vecāku balvas konkursam pieteikušies 66 bērni, kas 

vairākkārt pārsniedz pagājušā gada konkursantu dalībnieku skaitu. S.Vanaga piedāvā veikt 

aptauju par skolēnu pieteikšanās/nepieteikšanās iemesliem, lai iegūtu informāciju par to, kuri no 

visiem informācijas sniegšanas veidiem par konkursu bijuši visefektīvākie un ko varētu 

mainīt/uzlabot, lai atsaucība vecāku konkursam nākamgad būtu vēl lielāka.  I.Putene-Cīrule 

sagatavos anketas gan esošajiem konkursa dalībniekiem, gan tiem skolēniem, kuri šogad 

konkursā nepieteicās. Izveidotās anketas pirms publicēšanas tiks nosūtītas pārējiem darba grupas 

pārstāvjiem izvērtēšanai,  pēc 13.februāra anketas varētu publicēt aizpildīšanai. 

S.Vanaga informē par angļu valodas konkursa Hippo norisi. Konkursam ir pieteikušies ap 

60 bērnu, arī no Tīnūžu skolas. Domājot perspektīvā, ir problēmas ar konkursa dalības maksas 

(5EUR par dalībnieku) iemaksu situācijā, ja vecāki par sava bērna dalību konkursā maksā paši, 

jo atsevišķas privātpersonu iemaksas organizatori (Itālijā) nepieņem. Ja konkurss šogad tiks 

atzīts par nopietnu, kurā ir vērts piedalīties arī turpmāk, ir jārod iespēja, kā veikt šīs iemaksas, 

nodrošinot iespēju piedalīties konkursā ne tikai tiem bērniem, kuriem rezultāti angļu valodā jau 

šobrīd ir izcili, bet arī tiem skolēniem, kuri ir ceļā uz izcilību un, piedaloties konkursā, attīsta 

savas angļu valodas prasmes un iemaņas, kā arī spēju tikt galā ar stresu.  

Č.Batņa informē, ka šogad ir mainīta pieeja dalībnieku izvēlei olimpiādēm (vispirms 

klasēs un tad tālākā līmenī iet klašu uzvarētāji).  

Č.Batņa informē, ka skolā nostrādāja trauksmes signalizācija. Č.Batņa izteica atzinību, ka 

evakuācija notika ļoti efektīvi, pāris minūšu laikā bērni tika novirzīti uz pastu un kultūras namu, 

viss norisinājās ļoti organizēti un bez starpgadījumiem, kas pierāda, ka iepriekš organizētās 

mācības sniedz labu rezultātu. S.Vanaga jautā, vai noskaidrots iemesls, kāpēc trauksmes 

signalizācija ieslēdzās? Iemesls – sākotnēji tika domāts, ka trauksme ieslēdzās tehnisku 

problēmu dēļ, vēlāk, veicot sensoru pārbaudi, noskaidrojās, ka trauksme ieslēgusies, jo kāds 

skolēns bija nospiedis slēdzi.  

M.Prūsis ierosina, ka skolēnus varētu aizvest uz jauno Latvijas Universitātes 

Dabaszinātņu akadēmisko centru Torņakalnā. Č.Batņa ierosina, ka uz šo centru varētu aizvest 
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visus, kas pieteikušies vecāku balvas konkursam. I. Rūsiņa apņemas noskaidrot, cik bērni 

vienlaicīgi var tikt uzņemti apmeklējumam šajā centrā 26.maijā. Č.Batņa informē, ka pašreiz ir 

sadarbība ar RTU, kur jau 2 grupām paredzēts braukt un iepazīties ar augstskolu. Skolā plānots 

izveidots Zinātnes centru un biznesa inkubatoru, kur iesaistīsies sociālo zinātņu un ekonomikas 

skolotājs un E.Boitmanis, kā arī nākotnē tiks veidoti mācību uzņēmi.  

M.Prūsis informē par Zaļo tehnoloģiju inkubatoru LU (kontaktpersona M.Neimanis) 

Vecāku balle kā plānots notiks 21.aprīlī Ogres Kultūras centrā, līdz lielajai vecāku 

padomes sapulcei tiks pabeigta ielūgumu elektroniskā versija. 

Nākamo sapulču grafiks: lielā skolas padomes sapulce paredzēta 7.martā, nākošā darba 

grupas sapulce – 6.martā.  

 

 

Sapulces vadītāja:             (PARAKSTS)   S.Vanaga 

 

 

Sapulces protokoliste:  (PARAKSTS)             I.Putene-Cīrule 


