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Ikšķiles vidusskolas 

Skolas padomes sanāksme 11.12.2017. 

PROTOKOLS Nr. 2 

Sanāksmē piedalās:  skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

skolas vadība: direktore G.Liepiņa, dr.v. A.Avišāne, I.Bērziņa, 

I.Putene-Cīrule, S.Zirne 

    skolas padomes locekļi, vecāku pārstāvji 

pašvaldības pārstāvji: Č.Batņa, A.Jankuna, D.Vārslavāne, 

L.Šmite 

skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 

Sanāksmi vada:   skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

Darba kārtība: 

1. Skolas aktualitātes 

2. Pašvaldības informācija 

3. Skolas padomes aktualitātes 

4. Skolēnu pašpārvaldes aktualitātes 

 

1. Skolas direktore G.Liepiņa. 

Viena no galvenajām prioritātēm - kompetenču izglītības ieviešana, kas cieši saistīta ar 

interešu izglītību un tās iepludināšanu mācību saturā, kā arī ar karjeras izglītību. Uzsvars 

uz eksaktajiem priekšmetiem.  

Aicināti iesaistīties vecāki - karjeras nedēļas ietvaros, atbalsts skolēnu mācību 

uzņēmuma realizācijā ar profesionālo padomu, palīdzību (mārketings, menedžments). 

Apstiprināts, ka skolēnu mācību uzņēmumi tiek pielīdzināti zinātniski pētnieciskajam 

darbam (ZPD), skolēnam 10.klasē iespēja izvēlēties starp šiem abiem.  

ZPD nolikums pašreiz tiek pielāgots jaunajiem noteikumiem un no janvāra ar to varēs 

iepazīties skolas mājas lapā. Skolēnu mācību uzņēmumu metodiskā bāze pieejama 

Junior Achievement lapā. 

 

S.Zirne. Atbildes uz vecāku jautājumiem. 

1.B klases jautājums par pagarinātās grupas organizēšanu vienā klasē. Ikšķiles 

vidusskolā pagarinātā grupa ir bezmaksas pakalpojums, kas tiek piedāvāts visai 

sākumskolai. Nodrošināt kārtību, ka katru dienu pagarinātā grupa notiek vienā telpā ir 

neiespējami, jo bērniem stundas beidzas atšķirīgos laikos, līdz pagarinātās grupas 

beigām, tajā paliek neliels skolēnu skaits, tāpēc grupas vakarā tiek apvienotas. 1.B klasei 

skolotāja ir atteikusies vadīt pagarināto grupu, tāpēc šai klasei jāpievienojas citām klasēm 

un sanāk vairāk mainīt telpas.   

http://www.jal.lv/SMU
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Jautājums par iešanu ārā mācību procesa un pagarināto grupu laikā. Lai pirmklasniekus 

vestu ārā, nepieciešams piesaistīt otru pedagogu, kas ne vienmēr ir iespējams. Lielākās 

sākumskolas klases iet ārā. Atkarīgs arī no citiem organizatoriskiem jautājumiem (drēbju 

žāvēšana, laikapstākļi). 

 

Pašlaik skolas halles telefons, ko lieto arī bērni, ir remontā. Tikmēr telefons pēc 

pieprasījuma pieejams pie dežurantes. Lūgums nelietot skolas telefonu, zvanot vecākiem 

uz ārzemēm. Ir bijis precedents. 

 

A.Avišāne. Atbildes uz vecāku jautājumiem. 

Skolas sporta zālē vienlaicīgi sporta stundas notiek vairākām klasēm. Tikai vienu stundu 

nedēļā vienlaicīgi tas ir trim klasēm, pārsvarā divām. Pie patreizējā sporta telpu apjoma 

un klašu skaita nav iespējams izvairīties no šādas situācijas.  

Vairāki jautājumi par skolotāju darbu, nekonkretizējot pedagogus. Lūgums vecākiem 

runāt ar skolu par konkrētajiem pedagogiem, lai skola var šos jautājumus sekmīgi risināt. 

Vēlreiz atgādinājums par jautājumu risināšanas kārtību (skatīt šī m.g. oktobra protokolu). 

Tāpat lūgums informēt skolu par problēmām, tiklīdz tās konstatētas, negaidot kārtējo 

skolas padomes sēdi.  

Skola apņemas vēlreiz aktualizēt e-klases lietošanas noteikumus pedagogiem.  

Jautājums par privātstundām skolas telpās. Skolai nav šādas informācijas. Lūgums 

vecākus  konkrētu informāciju sniegt skolas vadībai.  

 

I.Bērziņa. Aktualitātes decembrī. 

Gada nogales labdarības akcija apciemojot bijušos pedagogus. Aicinājums ģimenes 

sarūpēt dāvaniņas, ko šiem pedagogiem nogādāt. Liels lūgums dāvaniņām pievienot 

vēstulītes, kas sirdis priecēs līdz pat nākamajam gadam. Lūgums dāvanas nogādāt 

skolas bibliotēkā līdz 20.decembrim.  

Daudzi no Jums jau septembrī atsaucās aicinājumam palīdzēt Evelīnai. Evelīnu skolas 

pārstāvji apciemos un visus laba vēlējumus vai vēstulītes viņai nogādās. Aicinājums 

uzmundrināt un atbalstīt! 

Ar skolas kārtību saistīti jautājumi. Skolā ļoti daudz atstātu skolēnu privāto mantu. Lūdzu, 

pārbaudiet vai arī Jūsu bērna lietas tur nav. 

Svarīgi!! 7.-12. klašu skolēniem pēdējā skolas dienā 22.decembrī skapīši jāizkrāmē un 

jāatstāj tukši (novācot arī bildes, kas pie tiem piestiprinātas), lai tos var iztīrīt un 

izdezinficēt. 

Lūgums vēlreiz apspriest ar bērniem higiēnas un kārtības jautājumu tualetēs.  

22.decembrī tautas namā pieņemšana pie direktores. Izcilnieki saņems zelta liecības. 

Atzinības saņems arī aktīvie un centīgie bērni. Pateicības vecākiem. 

8.janvārī 8.00 Ikšķiles luterāņu baznīcā brīvprātīgs pasākums 5.-12.kl. jaunā gada 

ieskaņai. 

http://ikskilesvidusskola.lv/pic_dokumentacijafails/99/f4edd0add6138190a243a22273a73a1459e4830d857075.90823873.pdf
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Skola organizēs makulatūras vākšanu martā, bet, ja kādam svarīgi no tās atbrīvoties 

ātrāk, dodiet ziņu, tiks organizēts. 

Aicinājums vecākiem organizēt dienu tā, lai bērniem nav jāstāv pie skolas pirms tā tiek 

atvērta. Skola ir vaļā no 7.15.  

Ar pašvaldības atbalstu no decembra Jauniešu centrā (pasta ēkas 2.st.) ir atklāta 

jauniešu telpa, kur bērniem (visu vecumu) iespējams pavadīt laiku 12.00-20.00. 

 

 

2. Č.Batņa, domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Ikšķiles vidusskolas jaunās piebūves korpuss tiks nodots līdz 2018. gada maijam. 

Mācības tajā tiks uzsāktas ar 2018.gada 1. septembri. 

Ar nākamo mācību gadu skapīši skolā tiks nodrošināti pilnīgi visiem skolēniem. Tas 

zināmā mērā atrisinās smago somu jautājumu. 

Ēdināšanas maksa: 

 Sākot ar 2018. gada janvāri maksa par ēdināšanu būs 2017. gada septembra cenu 

līmenī līdz iepirkuma par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai izglītības 

iestādēs. Līdz decembra beigām vēl tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana 5.- 

9.klasei, kas šobrīd tiek finansēta no uzkrātajiem brīvpusdienu mērķdotāciju 

līdzekļiem. Sākumskolā no 1.-4.klasei tiks nodrošinātas brīvpusdienas.  

 Pielikumā domes lēmums par ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu.  

 Pašvaldība ir aprēķinājusi, cik liels finansējums būtu nepieciešams, lai nodrošinātu 

brīvpusdienas visiem novada bērniem, tas ir 670 000 Eur/gadā. Tomēr, lai 

nodrošinātu pašvaldības pamatfunkcijas atbilstošā apmērā, šobrīd finansējums 

tiks ieguldīts izglītības infrastruktūras attīstībā.  Sporta skolas izveide plānota 

aptuveni divu gadu laikā Lupīnu ielā. Pie skolas nav iespējams celt sportam 

papildu telpas, jo apbūves blīvums to neatļauj. 

Pielikumā skatīt arī pašvaldības sagatavotu informāciju par atbalstu bērniem un 

jauniešiem un atbalstu daudzbērnu ģimenēm.  

 Novembrī apstiprināti saistošie noteikumi par atbalstu pabalstu daudzbērnu 

ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs. Turpmāk 

nosakot, ka pabalsts ēdināšanas maksas segšanai būs 15 euro apmērā mēnesī 

par katru bērnu, kurš apmeklē pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādi, ja 

attiecīgajā izglītības iestādē netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Lai 

saņemtu pabalstu, daudzbērnu ģimenēm turpmāk jāvēršas Sociālajā dienestā. 

Detalizēta informācija sekos arī sociālajos tiklos un pašvaldības mājaslapā. 

Visi interesenti tiek aicināti 19.decembrī uz tikšanos plkst. 18.00 pašvaldības 3.st. domes 

sēžu zālē, kur notiks sapulce par sporta attīstību novadā. Vairāk informācija šeit. 

Iepazīšanās: ar 27.novembri Ikšķiles novada pašvaldībā darbu uzsākusi jauna izglītības 

darba speciāliste - Liene Šmite. 

Ar 2018.g.maiju stājas spēkā jauna regula par fizisko datu aizsardzību, kura paredz 

daudz izmaiņu, kas attiecas arī uz pašvaldības iestādēm. Tas skar arī filmēšanu, 

http://ikskile.lv/index.php/vairak-rakstu-jaunumi/78-joomla/pasvaldiba/6278-atbalsts-daudzbernu-gimenem-ikskiles-novada
http://ikskile.lv/index.php/vairak-rakstu-jaunumi/78-joomla/pasvaldiba/6294-aptauja-par-ikskiles-novada-sporta-attistibu
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fotografēšanu un šīs informācijas izvietošanu sociālajos tīklos. Pašlaik tiek veidoti 

pašvaldības normatīvie dokumenti. 

D.Vāslavāne, Iepirkumu komisijas vadītāja 

Informē par jauno ēdināšanas pakalpojuma kārtību, kas tiks nodrošināts kā 

ārpakalpojums. Iepirkumu plānots izsludināt decembrī, lai martā ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzējs varētu uzsākt darbu skolā. Lēmums par ārpakalpojumu pieņemts, 

jo: 

aprīlī beidzas pašreizējais pārtikas produktu iepirkums; 

Konkurences padome norāda, ka pašvaldību nepamatota iesaiste 

uzņēmējdarbībā, ja preces un pakalpojumus nodrošina privātais sektors, nav 

pieļaujama.  

ārpakalpojumi parasti ir lētāki nekā pašvaldības organizēti pakalpojumi. 

 

Pēc aprēķina iespējamā maksimālā komplekso pusdienu cena būtu apmēram 2 Eur. 

Uzņēmējs piedāvās arī izvēles ēdienkarti. 

Šobrīd pārtikas tehnologs ir sagatavojis sezonālās ēdienkartes, saskaņā ar kurām 

pakalpojuma sniedzējam būs jānodrošina ēdināšana.  

 

Nemainīgi paliks tas, ka: 

līdz 4.klasei bērni ēd bez maksas; 

tiek saglabāts ēdienu piedāvājums skolēniem ar īpašām pārtikas vajadzībām; 

skolas personāla nodrošināta pārtikas kvalitātes kontrole; 

ēdiens tiks pasniegts pēc iespējas pielīdzinātā veidā kā šobrīd (piemēram, 

sākumskolā ēdiens uz galdiem servējamos traukos); 

norēķināšanās notiks ar kartēm. 

 

Tiks veikta virkne ar pasākumiem, lai kontrolētu un  nodrošinātu kvalitāti.  

Vecāki iesaka jau tagad veikt skolēnu un vecāku aptauju par apmierinātību ar ēdināšanu, 

lai vēlāk šos datus varētu salīdzināt ar ārpakalpojuma novērtējumu.  

 

3. K.Briede, skolas padomes priekšsēdētāja vietniece. 

Skolas padomes atbalsts vakanto pedagogu vietu aizpildīšanai. 

 

S.Vanaga 

Izsludināts vecāku balvas konkurss. Aicinājums pamudināt savus un savas klases bērnus 

piedalīties. Sekos vēl viens atgādinājums skolēniem e-klasē.  

Sākumskolā veselības nedēļas ietvaros plānota izvingrošanās diena (-as). Atbildīgais 

Mārtiņš Ēķis. 

Kārtība skolā. Kārtības un higiēnas jautājums tualetēs. Meiteņu tualetēs regulāri norauti 

krampīši. Zēnu tualetēs aizspundētas durvis. 
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Pēc četru gadu ilgas skolas padomes vadīšanas, S.Vanaga ir nolēmusi pārtraukt 

darbošanos skolas padomes priekšsēdētājas amatā. Kā nākamo kandidātu S.Vanaga 

izvirza K.Briedi. Citas kandidatūras netiek izvirzītas. Par skolas padomes priekšsēdētāju 

vienbalsīgi tiek ievēlēta K.Briede.  

Informācija skolas direktorei G.Liepiņai par senāku skolas vadības vienošanos ar 

vecākiem par Montessori kabineta izveidi skolā, kad tiks pabeigta jaunajā korpusa 

būvniecība. Ieteikums nākamajā vecāku aptaujā iekļaut jautājumus par mācību 

priekšmetiem/virzieniem skolas mācību procesā, par kuriem vecāki vēlētos, lai tie skolā 

būtu „spēcīgāki”. 

 

4. U.Zirne, aktuālie projekti 

-Rotaļu grāmatas izveide 1.-4.klasēm 

-Labo emociju diena 

-Ziemsvētku pasts 

-15.dec. 8.-12.kl. Ziemsvētku balle (8.kl. skolēniem, jaunākiem par 16 gadiem ierašanās 

ar vecāku aizpildītām piekrišanām) 

-Identitātes formu ieviešana.  

 

Sapulces vadītāja:       S.Vanaga 

 

 

Sapulces protokoliste:      D.Jurcēna 


