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Ikšķiles vidusskolas 

Skolas padomes sanāksme 07.03.2017. (2016./2017.m.g.) 

PROTOKOLS Nr. 3 

 

Sanāksmē piedalās:  skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

   skolas vadība: direktors Č.Batņa, dr.v. S.Zirne, un A.Avišāne 

Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvji I.Trapiņš, D.Kļaviņa, A.Jankuna, 

S.Ķempele 

skolas padomes locekļi un vecāku pārstāvji 

Sanāksmi vada:  skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

Darba kārtībā:  

1. Pašvaldības ziņojums.  

2. Skolas vecāku aktuālie jautājumi.  

3. Skolas padomes aktualitātes.  

 

1. 1. Ikšķiles novada pašvaldības vadītājs I.Trapiņš savā uzrunā informē par Ikšķiles novada 

pašvaldības budžetu 2017.gadam, tostarp Ikšķiles vidusskolas budžetu, kas pašreiz sastāda 34% 

no pašvaldības kopējā budžeta, un kopā ar mērķdotācijām ir vairāk kā 12 miljoni eiro. Šogad 

Ikšķiles vidusskolas jaunā korpusa būvniecībā tiek ieguldīti 3 miljoni, bet kopējās jaunās 

piebūves būvniecības un skolas rekonstrukcijas izmaksas ir 4,2 miljoni, no kuriem 1,96 miljonus 

paredzēts segt no Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem, bet pārējo summu no Valsts kases 

aizdevuma līdzekļiem ar aizdevuma procentu likmi 0%. Taču, lai saņemtu ES līdzekļus, skolai ir 

uzdevums izpildīt noteiktas prasības, t.sk. vidusskolas skolēnu skaita ziņā. Papildus valsts un ES 

finansējumam tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi mēbeļu un aprīkojuma iegādei, apmēram 70 

tūkst. eiro apmērā. Saskaņā ar projektu skolas rekonstrukcijai ir jābūt pabeigtai līdz šī gada 

beigām, taču jārēķinās ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem un to, ka termiņš varētu arī 

pagarināties. Tomēr jau šī gada vasarā tiks veikta skolas vecā korpusa ventilācijas un apkures 

sistēmu pilnīga rekonstrukcija, ēkas fasādes daļas logu nomaiņa un vērienīga ēdamzāles pārbūve. 

Projekta īstenošanas laikā skola iegūs jaunu kvalitatīvu izskatu un vidi. Budžetā iekļauti arī citi 

skolas izdevumi. Darba burtnīcu un mācību grāmatu jautājums skolā ir atrisināts, pašvaldībai 

papildus valsts budžeta mērķdotācijai novirzot papildus līdzekļus, apmēram 11 tūkstoši eiro. 

Joprojām aktuāls ir drošības jautājums no rītiem, kad bērni ierodas skolā, taču nākotnē 

automašīnu kustība no skolas priekšas tiks aizvirzīta prom, īstenojot centra laukuma projektu. 

Taču tas jau būs nākošās pašvaldības uzdevums turpināt šo projektu.  



 2 no 5 

 

Turpinājumā D.Kļaviņa informē par ēdināšanas finansējumu izglītības iestādēs. Tiek 

skaidrots, ka vecāki un skolas darbinieki faktiski maksā tikai par pārtikas produktiem, jo 

pašvaldība sedz pārējās izmaksas: par energoresursiem, personālu utt. Kopumā šī dotācija 

sastāda ap 45,5%. Pašvaldība organizē produktu iepirkumus, savukārt skola plāno nepieciešamos 

apjomus. Ir pieejamas kompleksās pusdienas (par ko vecākiem nav jāmaksā) un launagi 1.-4. 

klasēm: kompleksās pusdienas izmaksā 2,10 EUR, launags 1,03 EUR ; valsts dotācija 1,42 EUR 

pusdienām un 0,47 EUR launagam; pašvaldība piemaksā starpību. Tāpat ir pieejami pusdienu 

izvēles ēdieni 5.-12.klasēm, kā arī pedagogiem un pārējiem skolas darbiniekiem, kur, kā jau 

minēts, pašvaldība sedz daļu izmaksu. Daudzbērnu ģimeņu bērniem ir pieejama kompensācija 

0.71 EUR dienā, bērniem, kam piešķirtas brīvpusdienas: 1,42 EUR dienā. Atzinīgi tiek novērtēta 

e-karšu ieviešana: apmaksas veikšanai nepieciešamais laiks ir saīsinājies, kas sekojoši 

samazinājis rindās stāvēšanas laiku. Kopumā var uzskatīt, ka šis pilotprojekts ir bijis veiksmīgs.  

Jaunums pašvaldības budžetā ir arī pašvaldības finansējums skolotāju algām. Jaunā 

skolotāju algu reforma mūsu pašvaldībai ir radījusi tikai zaudējumus, īpaši apjomīgs finansējuma 

samazinājums ir Tīnūžu pamatskolai. Lai nepieļautu algu samazinājumu, pašvaldība no sava 

budžeta piešķīrusi Ikšķiles vidusskolas budžetā 60,7 tūkstošus eiro gadā. Tā ir ievērojama naudas 

summa, kas citos apstākļos varēja tikt novirzīta citiem skolai vajadzīgiem mērķiem. 

Www.tvnet.lv ir publicēts pētījums par algu salīdzinājumu Latvijas skolās. Ikšķiles vidusskola ir 

ierindota 4.vietā starp 20 labāk apmaksātākajām skolām Latvijā. Č.Batņa iebilst, ka pētījumā 

izmantotās salīdzināšanas metodes nav korektas un tas ir zinātniskais mārketings. 

(Avots: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/650701-vislielaka_pedagogu_videja_alga_marupe_mazaka_raunas_novada ) 

Ikšķiles vidusskolas pedagogiem algas likme par 30 stundu darba nedēļu ir 830 eiro mēnesī, tas 

ir par 40 stundu nedēļas slodzi – 1106 eiro mēnesī, papildus pašvaldība piešķir finansējumu 130 

eiro par katru pedagogu mēnesī, ko skolas direktors pēc saviem kritērijiem izmanto motivācijas 

piemaksām. 

Par interešu izglītību: D.Kļaviņa izsaka pateicību vecākiem par priekšlikumiem par 

skolas pulciņiem; šobrīd ir paplašināts piedāvāto pulciņu klāsts, ir pieejama robotika un biznesa 

angļu valoda. Tradicionāli skolā interešu izglītības pulciņu programmu izstrādā pedagogs, 

saskaņo ar direktoru un pašvaldību. Pašvaldības komisija programmas vērtē pēc vairākiem 

kritērijiem un šogad pirmo gadu tiek parādīts pašvaldības komisijas viedoklis ar visu vērtējumu. 

Šobrīd ir daudz pulciņu kultūrizglītības jomā, bet gribētos vairāk eksaktajā jomā.  

No 1.marta ir iespējams atgūt attaisnotos izdevumus 23 % arī par bērnu interešu izglītību, 

pašvaldība ir iesniegusi sarakstus VID, kā arī attiecīgi licencēto iestāžu un organizāciju saraksts 

būs pieejams pašvaldības mājas lapā. Informācija tiks nosūtīta vecākiem arī e-klasē. 

Ar jauno gadu Ikšķiles novada pašvaldībā izveidota Izglītības,  sporta  un  jaunatnes  lietu  

pārvalde, kurā turpmāk darbosies izglītības darba speciālisti, sporta pasākumu organizators,    

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/650701-vislielaka_pedagogu_videja_alga_marupe_mazaka_raunas_novada
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karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciāliste Agnese  Jankuna,  kas  apstiprināta  par jaunās 

nodaļas vadītāju. A.Jankuna informē, ka pašreiz nodaļa strādā  izzināšanas un  testēšanas režīmā, 

lai apzinātu situāciju un optimāli varētu sadalīt funkcijas, taču nākotnē tiks aktīvi strādāts pie 

finansējuma piesaistes dažādiem projektiem. 2017. gadā jau sagatavoti un iesniegti 2 projektu 

pieteikumi, februārī Erasmus+_Jauniešu apmaiņas mobilitāte), martā Valsts programmas 

ietvaros, šobrīd jau noris darbs pie Ikšķiles vidusskolas Eiropas brīvprātīgā darba akreditācijas 

pieteikuma sagatavošanas, lai jau aprīlī startētu projektu konkursā, tāpat atjaunota regulāras 

tikšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem un mācību spēkiem. No februāra Ikšķiles novada 

pašvaldībā darbu uzsākusi karjeras konsultante Santa Ķempele, kas līdzdarbosies karjeras 

atbalsta pasākumu sniegšanā un nodrošināšanā Ikšķiles vidusskolas skolēniem. S.Ķempele 

skaidro, ka karjeras konsultanta viens no galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt skolēniem 

nodarboties ar savu resursu vadīšanas prasmju uzlabošanu, skolēnu un darba devēju tuvināšanu. 

Šobrīd noris aktīvs darbs pie Vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas, savukārt aprīlī 

paredzēts karjeras mēnesis.    

 

2. Č.Batņa pievēršas vecāku uzdotajiem jautājumiem. Č.Batņa skaidro, ka lēmuma pareizību par 

sadalījumu virzienos reāli varēs novērtēt tikai pēc pāris gadiem, kad tas dos reālus rezultātus, 

taču jau tagad skolotāji ir atzinuši, ka izmaiņas ir pozitīvas, jo tiek strādāts ar līdzīga līmeņa 

skolēniem, kas ļauj piemeklēt piemērotu mācību materiālu.  

Ir aktualizējies jautājums par emocionālo un fizisko vardarbību 1.klasēs. Č.Batņa atzīst, 

ka šogad ir ļoti aktīvi bērni. Č.Batņa to skaidro ar to, ka šie bērni dzimuši laikā, kad Latvijā 

sākās ekonomiskā krīze.  Skolu ir apmeklējuši Bērnu aizsardzības inspekcijas pārstāvji un 

atzinuši, ka līdz šim veiktais viss ir pareizi un pārkāpumu nav, tāpat viņi solīja rast ieteikumus, 

kādus papildus pasākumus ieviest skolā. Iesaistītie bērni ir apmeklējuši nodarbības Dienas 

centrā, S.Zirne informē, ka klasē ir noteikts darbības plāns, uz stundām iet sociālais pedagogs un 

arī direktora vietniece mācību darbā, ar bērniem strādā psihologs, paredzamas nodarbības 

”Dardedzē”, pie iespējas notiks piedalīšanās “Džimbas drošības skolā”. S.Zirne pauž viedokli, ka 

pārspīlēt ar preventīvajām aktivitātēm nevajag. Č.Batņa informē - ja vecāki uzskata, ka tiek 

darīts pārāk maz situācijas risināšanā, lai vecāki vēršas pie direktora personīgi. Pašvaldības 

pārstāve D.Kļaviņa informē, ka, ja vien situācijas risināšanai vai preventīvajām aktivitātēm 

nepieciešams finansējums, pašvaldība ir gatava to segt.   

Pedagogi ir informēti par spēles “Zilais Valis” izplatīšanos Latvijā, Bērnu aizsardzības 

birojs ir ieteicis, ka jāizskata katrs atsevišķs gadījums, lai neradītu papildus interesi par šo spēli. 

Vecāki interesējas, kā var zināt, ka ir šādas problēmas klasē, skolas pārstāvji skaidro, ka par 

šādiem gadījumiem iesaistītos bērnu vecākus informē psihologs.  
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Jautājums par pieeju mācību grāmatu saturam attālināti. Tiek skaidrots, ka grāmatas 

skenēt nedrīkst, jo tiktu pārkāptas autortiesības. Ir bijis ierosinājums izmantot e-grāmatas, taču 

šobrīd šādu izmantojamo grāmatu skaits ir ierobežots, pie tam mainīsies mācību saturs pēc 

kompetenču izglītības ieviešanas, tāpēc šis jautājums pagaidām ir atlikts. Vecāki iesaka, pērkot 

somas bērniem, pievērst uzmanību to svaram. Būs vieglāk arī tad, kad jaunajā korpusā mazajiem 

būs skapīši, kur atstāt grāmatas. Kā šī brīža risinājumu Č.Batņa piedāvā vecākiem iegādāties otru 

mācību grāmatu komplektu.  

Ikšķiles vidusskola nav ieguvusi tiesības startēt „pilotprojektā” par kompetenču pieeju 

mācību saturā, tāpēc mūsu skolā šī pieeja tiks ieviesta pakāpeniski 4 gados, vispirms 1., 5., 10. 

klasēs.  

Tiek aktualizēts jautājums par tīrību tualetēs un tualetes papīra pieejamību kabīnēs. 

Skolas vadība sola risināt šo jautājumu, nodrošinot tualetes papīra pieejamību kabīņu iekšpusē, 

kā arī dežurējošā apkopēja tiks lūgta vairāk sekot līdzi tualešu telpu tīrībai. 

Jautājums par krievu valodu: lūgums no vecāku puses – mācību stundās akcentēt tieši 

sarunvalodu, taču skolas vadība skaidro, ka skolotājiem jāstrādā saskaņā ar izglītības 

standartiem. Kā risinājumu S.Vanaga ierosina piedāvāt skolēniem krievu valodas sarunvalodas 

pulciņu, pirms tam veicot vecāku aptauju, lai būtu saprotams, vai pulciņu apmeklēs pietiekošs 

skaits skolēnu. A.Avišāne pauž viedokli, ka šādu pulciņu būtu iespējams piedāvāt sākot no 

nākamā mācību gada.  

Skolotāja S.Avota informē par saviem novērojumiem, strādājot ar 7. klasēm. Vecāki 

iesaka organizēt vasaras nometni matemātikā. 

Ir atsevišķi jautājumi par pedagogu komunikāciju stundās, direktors sola šo jautājumu 

izskatīt metodiskajā komisijā. Tiek izteikts lūgums primāri runāt ar pedagogiem un mēģināt 

izrunāt problēmas uzreiz, neiesaistot skolas vadību.  

Par telefonu lietošanu skolā: direktors informē, ka šis noteikums skolā netiks atcelts, 

telefonu lietošana skolā ir samazinājusies apmēram par 60-70% un tas ir vērtējams pozitīvi. Ir 

lūgums arī vecākiem atrodoties skolā censties nelietot telefonus.  

Ir piedāvājums sadarbībai no organizācijas Mot.lv (motivācijas programma jauniešiem), 

vecākiem tiks sniegta informācija skolas mājas lapā.  

Olimpiskās vienības kapelāns ir piedāvājis novadīt lekciju par motivāciju (bez reliģiskām 

ievirzēm) vidusskolas klasēm, vecāki piekrīt šādas lekcijas organizēšanai skolā.  

 

3. S.Vanaga informē, ka ņemot vērā sapulces ilgo norisi, par vecāku balli, veselības nedēļu un 

citiem organizatoriskiem jautājumiem informācija no Skolas padomes tiks nosūtīta e-klasē. Tiek 

lūgts padomē esošajiem vecākiem pārsūtīt tālāk visu aktuālo informāciju klašu vecākiem.   
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Sapulces vadītāja:    S.Vanaga 

 

Sapulces protokoliste:    I.Putene-Cīrule 


