
 

Ikšķiles vidusskolas 

Skolas padomes sanāksme 19.02.2018. 

PROTOKOLS Nr. 3 

Sanāksmē piedalās:  skolas padomes priekšsēdētāja K.Briede 

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 

reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles novada nodaļas priekšnieks 

 G. Dzenis 

Sanāksmi vada:   skolas padomes priekšsēdētāja K. Briede 

Darba kārtība: 

1. Reģionālās pašvaldības policijas informācija 

2. Pašvaldības informācija 

3. Skolas attīstības plāns 

4. Skolas aktualitātes. Atbildes uz jautājumiem. Diskusijas. Ierosinājumi 

 

1. G. Dzenis informē par lēmumu pieņemt stingrākas normas kārtības un drošības nodrošināšanai 

skolā un tās apkārtnē. Uzsver vecāku līdzatbildību problēmsituāciju ar bērniem, kas jaunāki par 18 

gadiem, risināšanā. Galvenie pārkāpumi: klaiņošana stundu laikā, smēķēšana, necenzētu vārdu 

lietošana, apzināta skolas īpašuma bojāšana, sabiedriskās kārtības traucēšana. Liela daļa no šiem 

pārkāpumiem tiek klasificēti kā sīkais huligānisms par iestādes darbības traucēšanu.  

Līdzšinējā prakse, kad ar pārkāpējiem tikušas vestas pārrunas, nav attaisnojusies. Par 

pārkāpumiem turpmāk tiks sastādīti protokoli un, tos izskatot, tiks pieaicināts sociālais dienests veikt 

apsekošanu dzīvesvietā un ģimenes ārsts- sniegt atzinumu. Protokolus izskata Ikšķiles novada 

administratīvā komisija. Administratīvā pārkāpuma gadījumā tiek atcelti Ikšķiles novada pašvaldības 

noteiktie atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim uz nākamo gadu. 

Ir informācija par gadījumiem, kad skolēni ir ‘pīpējuši zālīti’, ir bijuši mēģinājumi arī to izplatīt. Pie 

pirmajām aizdomām par šādiem gadījumiem, skola informēs pašvaldības policiju un, informējot 

vecākus, jaunieši tiks vesti uz pārbaudēm.  

Sākoties aukstajam laikam, tiks  veiktas pārbaudes vai pie  skolas pirms tās darba laika (skola veras 

vaļā 7.15) netiek izlaisti un atstāti bērni. Šādi gadījumi tiks klasificēti kā bērna atstāšana 

bezpalīdzīgā stāvoklī un bērna vecāku pienākuma nepildīšana. Ģimenēm ir jāatrod risinājums šai 

situācijai.  

G. Dzenis dalās ar savu kontaktinformāciju (gundars.dzenis@pp.gov.lv, +29671723) idejām, 

priekšlikumiem, jautājumiem. 

 

2. Č. Batņa informē par ēdināšanas iepirkumu, kas ir noslēdzies un pašreiz notiek izvērtēšanas 

process. Uz Ikšķiles vidusskolas ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu pieteikušies trīs 

pretendenti. Iepirkuma rezultātā cenas ēdināšanai samazināsies. Pāreja uz jauno ēdināšanas 

pakalpojumu notiks marta brīvlaika nedēļā.  
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3. G. Liepiņa iepazīstina ar galvenajiem Ikšķiles vidusskolas attīstības plāna punktiem. Tiek 

prezentēti skolas izaicinājumi. Sīkāka šī plāna prezentācija notiks skolas vecāku kopsapulcē, kas 

notiks 6. martā 19.00 Ikšķiles tautas namā. Šajā sapulcē tiks prezentēts arī skolēnu veiktais 

pētījums, pamatojums un līdzšinējā pieredze 7.klašu dalīšanai novirzienos. 

Pašreiz kopā ar atsevišķiem vecākiem tiek strādāts pie projekta īstenošanas par skolotāja palīgu 

nodrošināšanu pirmo klašu skolotājiem. 

Apspriežot skolēnu piesaisti vidusskolai, tiek atgādināts par stipendijām vidusskolēniem un par 

naudas balvām 9. un 12. klašu absolventiem (izvērtējot sekmes un sasniegumus). Katra gada 

beigās tiek izsniegtas naudas balvas par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, skatēs, konkursos.  

 

4. Jautājums par skolas atvēršanas laiku. Vecāku viedokļi atšķiras, daļa vēlas, lai mācību process 

sāktos 8.30, līdz ar to arī skola tiktu atvērta vēlāk. Pašreiz skolu atver dežurante 7.15. Dežurante 

sāk darbu 7.00, bet līdz 7.15 viņa veic savus tiešos darba pienākumus skolā un nevar atrasties 

dežurantes postenī pie durvīm, tikmēr skola nevar būt vaļā. Aktuāls bērnu drošības jautājums.  

Jautājums par iespēju bērniem skolas ēdnīcā iegādāties papildu saldā ēdiena porcijas. Tāda iespēja 

ir, bet vispirms tiek nodrošināts katrs ar vienu porciju un pēc tam, izstāvot rindu otrreiz, var 

iegādāties arī papildu porcijas. Tāda kārtība noteikta, lai nodrošinātu, ka ikvienam pietiktu porcijas. 

Sūdzības par medmāsas pieejamību skolā. Skolas hallē pie stacionārā telefona pie sienas ir 

medmāsas telefona numurs. 

Jautājums par būtiskām izmaiņām stundu sarakstā un skolotāju rotāciju, kas atspoguļota ekrānā 

skolas hallē. Tas izskaidrojams ar skolotāju slimošanu un piedalīšanos skolēnu olimpiādēs. 

Tiek apspriests jautājums par 7.D klases pārdalīšanu šī mācību gada laikā. Tas tiek izskaidrots ar 

to, ka pēc pirmā mācību semestra uz šo klasi pārnāca vēl divi skolēni, līdz ar to klasē bija 32 skolēni. 

Ikšķiles skolā nav iespējams nodrošināt mācību procesu tik lielai klasei, tāpēc tika pieņemts lēmums 

šo klasi sadalīt uz pusēm. 7.D klase jau no mācību gada sākuma vairākus mācību priekšmetus 

apguva grupās, līdz ar to pāreja uz divām klasēm notika bez būtiskām problēmām.  

 

5.-9. marts 9.00-15.00 makulatūras vākšana skolas iekšpagalmā. Notiks klašu sacensība. 

Tiek atzīmēti skolas bērnu sasniegumi konkursos, sacensībās un panākumi olimpiādēs.  

Sakarā ar S. Vanagas un L. Kreiles atsaukšanu no skolas padomes darba grupas, tiek ievēlēti 

(vienam balsotājam atturoties) divi jauni darba grupas locekļi- Egīls Boitmanis un 

Rikarda Damroze-Sprunce.  

6. martā 19.00 Ikšķiles vidusskolas vecāku sapulce. Skolas direktore prezentēs skolas attīstības 

plānu, vidusskolas klašu vīziju, 7. klašu sadalījumu novirzienos. 

Vecāku balle notiks sestdien 21. aprīlī 19.00 Tīnūžu tautas namā. Tēma- ziedu balle. Dalības maksa 

10 EUR. Līdz nākamai nedēļai tiks sagatavots ielūgums. Reģistrācija un dalības naudas iemaksa 

līdz 11. martam.  

Nākamā skolas padomes sēde 4. jūnijā 19.00. 

 

A. Doveiks dalās ar savām idejām un ierosinājumiem: 

http://www.ikskilesvidusskola.lv/pic_dokumentacijafails/104/534df13d87d83b5932a1b1204f4b19df5a818c9101d3b4.48799210.pdf


 

-Ierosina izskatīt iespēju skolā ieviest iespēju mācības skolēniem apgūt ne tikai sēžot, nodrošinot 

vismaz dažus pārvietojamus paliktņus, ko uzvietot uz galdiem, lai varētu mācīties kājās stāvot. 

-Ņemot vērā atšķirības puišu un meiteņu attīstībā atsevišķos vecumposmos un līdz ar to arī 

atšķirības mācību apguves tempā un veidā, ierosinājums eksperimenta pēc kādu no klasēm, dalot 

grupās, ņemt vērā dalījumu pēc dzimupiederības. Varbūt izveidot divas eksperimentālās pirmās 

klases, kurās ir šāds dalījums. 

-Ieteikums, komunicējot telefona lietošanas noteikumus, skaidrot bērniem par iespējamiem 

veselības riskiem, kas draud ilgstoši nēsājot telefonu kabatās. 

-Ilgtermiņa mērķis pedagogiem- audzināt skolēnus tā, lai viņi pieaugot vēlētos savus bērnus nodot 

izglītošanai šiem pašiem skolotājiem.  

-No skolas kā kopienas būtu jānāk iniciatīvai par alkohola izplatīšanas ierobežojumiem. 

 

A. Jankuna atgādina par pieejamo semināru Ikšķiles novada vecākiem “Par bērnu un pusaudžu 

atkarību izraisošu vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un 

palīdzības iespējām”, kas norisināsies 23.martā veselības veicināšanas centrā.  

 

 

 

 

 

Sapulces vadītāja:  (PARAKSTS)    K. Briede 

 

 

Sapulces protokoliste: (PARAKSTS)    D. Jurcēna 
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