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Ikšķiles vidusskolas 

Skolas padomes sanāksme 03.10.2017. 

PROTOKOLS Nr. 1 

 

Sanāksmē piedalās:  skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

    skolas vadība: dr.v. A.Avišāne, I.Bērziņa, I.Putene-Cīrule, 

S.Zirne 

skolas padomes locekļi, vecāku pārstāvji, skolotāju pārstāvji 

pašvaldības pārstāvji: J.Saratovs, A.Jankuna 

skolēnu pašpārvades pārstāvji 

Sanāksmi vada:   skolas padomes priekšsēdētāja S.Vanaga 

Darba kārtība: 

1. Skolas padomes sastāva aktualizēšana 

2. Skolas padomes aktualitātes 

3. Pašvaldības pārstāvju ziņojums par aktualitātēm 

4. Skolas vadības ziņojums par aktualitātēm  

5. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju ziņojums par aktualitātēm 

6. Skolas vadības atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem 

 

1. Tiek aktualizēts skolas padomes balstiesīgo pārstāvju saraksts 2017./2018.m.g. Sanāksmē 

piedalās 36 balstiesīgi dalībnieki. Vienbalsīgi tiek apstiprināts: 

 skolas padomes sastāvs; 

 skolas padomes protokolists - Dace Jurcēna, protokolista vietnieks- Ilze 

Baltruka;  

 skolas padomes darba grupa: Kristīne Briede, Dace Jurcēna, Laura 

Kreile, Laura Priedīte, llze Rūsiņa, Sintija Vanaga; 

 skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks (uzsvars uz sākumskolas 

jautājumiem) - Kristīne Briede.   

Dace Vanaga informē, ka turpmāk neuzturēs skolas pasomes Facebook profilu. 

Sintija Vanaga sniedz informāciju jaunajiem skolas padomes pārstāvjiem. Skolas 

padomes pārstāvis nodrošina komunikāciju starp pārstāvēto klasi, skolu un skolas padomi. 

Jautājumus/problēmas, ko neizdodas atrisināt, ejot oficiālo ceļu (tos risinot ar skolotājiem, 

klašu adzinātājiem, direktora vietniekiem, direktoru),  jāiesniedz rakstiski  (eklases pasts) 

skolas padomes priekšsēdētājai pirms sanāksmēm, lai atbildīgās personas var sagatavot 

atbildes.  

Skolas padomes sapulces parasti notiek četras reizes gadā. Nākamās sapulces - decembra 

sākumā, marta sākumā, jūnija sākumā. Iespējama ārpuskārtas sapulce novembra sākumā, lai 

iepazīstinātu ar jauno Ikšķiles vidusskolas direktori.  
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Pēc katras sapulces tās protokols tiek publicēts Ikšķiles vidusskolas mājas lapā un ir 

pieejams visiem interesentiem. 

 

2. Sintija Vanaga. Skolas padomes priekšsēdētāja.  

Atskaite par nozīmīgākajām aktivitātēm pagājušajā mācību gadā: 

 konkurss „Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās 2016./2017.m.g.” Ja 

skola piekrītīs, tiks organizēts arī šajā mācību gadā; 

 Skolēnu svešvalodas apguves un skolas starptautiskās sadarbības veicināšana 

(dalība starptautiskos valodu konkursos). Ja angļu valodas skolotājiem būs 

nepieciešams atbalsts no skolas padomes puses, tad padome šo konkursu 

organizēšanā iesaistīsies arī šajā mācību gadā; 

 vecāku balle. Plānots arī šajā mācību gadā; 

 projekts sākumskolām veselības nedēļas ietvaros. Iespējams tiks rīkots arī 

šogad, bet savādākā formātā, lai nebūtu papildus darbs skolotājiem; 

 Sadarbība ar Segeja Jēgera labdarības fondu. Grāmatu dāvinājums, labdarības 

loterija S. Jēgera fonda atbalstam. Vienošanās par bērnu nometnes rīkošanu 

Ikšķiles novadā (2018. g. 25. jūnijs). Gleznu dāvinājums Ikšķiles vdusskolai no 

fonda. 

Diskusija par informācijas izplatīšanas standartiem labdarības un palīdzības akciju 

gadījumā. Ar vienbalsīgu balsojumu tiek izteikts skolas padomes atbalsts šādas informācijas 

izplatīšanai skolas un skolas padomes Facebook profilos, e-klasē.  

 

3. Pašvaldības pārstāvis J.Saratovs informē par rezultātiem konkursā uz Ikšķiles 

vidusskolas direktora amatu. Konkurss tika izsludināts divas reizes. No kopā iesniegtajiem 

35 pieteikumiem tika noklausīti desmit kandidāti. Komisija ir izvēlējusies nākamo Ikšķiles 

vidusskolas direktori - Gintu Liepiņu. Iepriekšējā darba pieredze Rīgas Teikas vidusskolā. 

Darbu Ikšķiles vidusskolā uzsāks 23. oktobrī, kad tiks noslēgtas darba tiesiskās attiecības ar 

pārbaudes laiku - 3 mēneši.  

Konkursa kārtībā izvēlēti arī vadītāji Veselības un sociālo lietu pārvaldei un 

pašvaldības PII “Čiekuriņš”.   

Nākamajā gadā notiks Ikšķiles un Tīnūžu skolas reorganizācija, kas sevī ietver Tīnūžu 

skolas pievienošanu Ikšķiles vidusskolai, Tīnūžos paliek sākumskola (1.-6.klases). 

Atbrīvojušās telpas Tīnūžu skolā varētu tikt izmantotas pirmsskolas grupām, tādejādi kopā ar 

pašvaldības PII “Čiekuriņš” tiktu atrisināta bērnu uzņemšanas rindas problēma novadā.   

Izmaiņas Ikšķiles novada izglītības iestāžu ēdināšanā. Patreiz ēdināšanu nodrošina 

pašvaldība, jaunajā gadā plānots ēdināšanu organizēt kā ārpakalpojumu. Uz šādu 

nepeciešamību norādijusi gan Valsts kontrole, gan Konkurences padome. Notiek darbs pie 

nolikuma. Būs strikta kontroles sistēma, lai nodrošinātu kvalitāti. Kompleksajām pusdienām 

būs noteikta konkrēta cenas amplitūda. Pašvaldība sagalabās atlaides ēdināšanai visiem tiem 

sociālajiem slāņiem, kuriem tās bijušas līdz šim: maznodrošinātie, trūcīgie un daudzbērnu 

ģimenes. Norēķinu sistēma paliks tāda pati, kā līdz šim (ar skolēnu kartēm). Ārpakalpojumu 

sniedzējam tiks izīrētas gan telpas, gan tehnika. Ikšķiles skolā ēdnīcas un kafejnīcas telpas tiks 

nodotas vienam uzņēmumam, lai nodrošinātu kvalitātes kontroli. Jau šobrīd Ikšķiles 

vidusskolas ēdnīcā ir ieviesta sistēma, ka kompleksās porcijas netiek servētas uz šķīvjiem, bet 

http://ikskilesvidusskola.lv/menu/162/12/protokoli
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tiek pasniegtas uz galdiem servējamos, siltumuzturošos traukos, tā ļaujot katram bērnam 

uzlikt sev nepieciešamo ēdiena apjomu un samazinot ēdiena izmešanu.   

Ieteikums no skolas vadības: lai arī bērni norēķinās ar kartēm, ieteicams, ka bērnam 

rezervē līdzi ir neliela naudas summa. Tas ir gadījumiem, ja nestrādā internets. Līdz šim gan 

visas šīs situācijas ir veiksmīgi atrisinātas, sadarbojoties gan bērniem, gan skolotajiem, gan 

ēdnīcas personālam.  

Pašvaldības pāstāve A.Jankuna informē par aktuālajiem, ar izglītību saistītajiem 

projektiem.    

Valsts izglītības sakaru centra projekts SAM 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamiem 

individuālo kompetenču attīstībai”. Kopā startē abas novada skolas. Piesaistīti gandrīz 76 000 

EUR, kas jāapgūst līdz 2019. gada 31. maijam. Mērķis - celt katra skolēna individuālos 

sasniegumus. Tiks īstenotas mācību satura un ārpusskolas aktivitātes, 40% uzsvars uz STEM 

jomu.   

Ikšķiles vidusskola 2017. gadā akreditēta, lai uzņemtu Eiropas brīvprātīgos jauniešus 

un šajā mācību gadā skola uzņems Eiropas brīvprātīgo jaunieti no Vācijas, kas tiks iesaistīta 

dažādās skolas aktivitātēs un projektos. 

 

4.  Anita Avišāne. Direktora vietniece izglītības jomā 5.-12.klasēm.  

Neskatoties uz to, ka Ikšķiles vidusskola nav to 100 skolu vidū, kas jau aprobē 

kompetenču izglītību, kompetenču izglītības ieviešana skolā tiek uzsākta. Tāpēc skolā ir 

izveidotas jaunas metodiskās komisijas, kas izveidotas atbilstoši kompetenču pamatjomām: 

 sākumskolas m. k. vadītāja - Z.Āboliņa; 

 dabaszinību un inženierzinātņu m. k. vadītāja - M.Miltoviča; 

 matemātikas un datorzinību m. k. vadītāja - L.Briede; 

 valodu m. k. vadītāja - S.Erinovska; 

 sociālās un pilsoniskās audzināšanas m. k. vadīāja - R.Dišereite; 

 kultūras un sporta m. k. vadītājs - I.Nazarovs.  

Latvijas Universiātes starpnozaru izglītības inovāciju centra realizēts pētījums, kurā no 

Ikšķiles skolas piedalās trīs otrās un divas septītās klases. Šī pētījuma ietvaros eksperti no šī 

centra piedalās stundās un izvērtē tās.   

MOT projekts. Motivācijas programma patreizējām septītajām klasēm trīs gadu 

garumā. Projektu realizē trīs treneri. Trīs šī projekta pamatlietas: drosme dzīvot, drosme 

rūpēties, drosme pateikt nē.  

Brīvprātīgā jauniete no Vācijas - Frederike. Pašlaik iepazīšanās periods. Tiks iesaitīta 

dažādos skolas projektos un aktivitātēs - mūzika, valodu apguve, kultūras aktivitātes.  

Ikšķiles vidusskolā šogad ir trīs viesskolnieces. 

Skolā šogad ir divi psihologi, no kuriem viens jau strādā uz pilnu slodzi, kurš pārsvarā 

nodarbojas ar sākumskolas posmu.  

Junior achievment projekta dalībskola. Paredzēts vidusskolniekiem. 
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Skolas vadība vēlreiz prezentē ar skolu saistītu problēmu risināšanas kārtību. Lūgums 

vecākus šo kārtību ievērot. Nevilcināties un uzreiz sasāpējušos jautājumus izrunāt un kopīgi 

risināt. Lūgums ar jautājumiem, kurus var atrisināt skola, uzreiz neiet pie skolas padomes.  

Skolotājs 

↓ 

Klases audzinātājs 

↓ 

Direktora vietnieki  

S. Zirne - direktora vietniece izglītības jomā 1.-4. klase, A.Avišāne - direktora vietniece 

izglītības jomā 5.-12. klase, I.Bērziņa - direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā, 

I.Putene – Cīrule - direktora vietniece informācijas nodrošinājuma un informātikas jomā 

↓ 

Direktors 

↓ 

Skolas padome 

Vecāku aptaujas  2016./17. m.g. rezultātu prezentācija. Piedalījās nedaudz virs 200 

respondenti. Skola šādu aptauju veidoja pirmo reizi, līdz ar to izveidē tika pieļautas dažas 

neprecizitātes, kas ietekmēja rezultātus. Tās ir apzinātas un tiks ņemtas vērā, veidojot aptauju 

nākamo reizi.   

Skolas prezentācija protokola pielikumā. 

Ingūna Bērziņa. Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā.  

Informē par skolas piedāvātajiem pulciņiem. Vienmēr aktuālo informāciju par pulciņu 

piedāvājumu un pulciņu grafikiem var atrast Ikškiļes vidusskolas mājas lapā.  

Jau šogad skolas pasākumi tiek organizēti Latvijas simtgades ieskaņās. Sakarā ar 

ierobežotajām skolas telpām šajā mācību gadā, skolas lielajā zālē izvietota mūzikas klase, 

tāpēc skolas pasākumi notiks tautas namā vai citur ārpus skolas.  

Vienotas skolas prasības, kas attiecas uz VISIEM: skolā nelieto mobilos tālruņus, 

nestaigā āra apģerbā, nestaigā ar ēdienu. Lūgums šos noteikumus ievērot arī vecākiem!   

Pirmklasnieku adaptācija. Pirmklasnieki veiksmīgi apraduši ar kārtību garderobēs, 

vairs nav novērojama bērnu un vecāku drūzmēšanās. Līdz novembrim plānots nodrošināt ar 

skapīšiem lielākos skolas bērnus. Tie pagaidām tiks izvietoti dažādās vietās skolā. Skapīšu un 

garderobju jautājums tiks galīgi atrisināts līdz ar jaunā skolas korpusa izveidi.   

 

5. Undīne Zirne. Skolēnu pašpārvaldes prezidente.  

Iepazīstina ar sevi. Informē par šī mācību gada pirmo lielāko pasākumu - Skolotāju 

dienas svinību organizēšanu.   

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQhpjoVhp7HXP39YN3N8hfO0nCuI-spm9hDKK3ha8Gg7FlJENEMaia-Mx4VrYcXWfTVnsU4Jx8g2j7O/pub
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Amanda, skolas pašpārvaldes prezidenta vietniece. Prezentē viņas ģimenē radušos 

ideju, palīdzības sniegšanai Evelīnai. Amandas ģimene piedāvā sagatavot lavandas maisiņus, 

ko pret ziedojumu varētu tirgot skolēnu vecākiem un savākto naudu tālāk nodot Evelīnas 

ārstēšanai. Skolas padome ar vienbalsīgu balsojumu akceptē šo piedāvājumu. Šajā atbalsta 

akcijā ieinteresēti piedalīties arī pašvaldības pārstāvji.   

 

6. Solvita Zirne. Direktora vietniece izglītības jomā 1.-4. klasēm.  

Atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem.  

- Jautājums par ēdināšanu. Rindas ir, bet pie šāda skolēnu daudzuma bez rindām 

neiztikt. Visi bērni ēšanas starpbrīdī paspēj paēst.  

 

- Dārzeņu programma tiks šogad realizēta no 1.novembra. Tiek kārtotas formalitātes 

sadarbībai ar jaunu piena piegādātāju, cerams, ka arī šis jautājums tiks atrisināts līdz 

novembrim. 

 

- Septembris - adaptācijas mēnesis pirmklasniekiem.  Daļai vecāku pretenzijas, ka 

aicinājums, bērnus nepavadīt līdz klasei, tika izteikts jau pēc pirmās nedēļas. Tika 

izsūtīts skolas vadības aicinājums pirmklasnieku vecākiem bērnus uz klasēm no rīta 

laist pašus, bet nevienam aizliegts tas netika, ņemot vērā, ka katram bērnam 

adaptācijas laiks ir individuāls. Tika novērots, ka pirmo klašu skolotājiem viss rīts 

paiet komunicējot ar vecākiem un nav iespējam laikus sagatavoties stundai un 

sarunāties ar skolēniem. Tāpēc aicinājums - vecākus aktuālos jautājumus izrunāt ar 

skolotājiem citā laikā, sazinoties e-klasē par abām pusēm pieņemamu laiku. Līdzīgi ar 

situāciju pēc stundām - aicinājums bērnu vecākiem, kuri bērnus izņem uzreiz pēc 

stundām, gaidīt savas atvases lejā vestibilā, lai lieki nedrūzmētos jau tā pārpildītajos 

gaiteņos. Vecāki, kuri bērnus izņem individuālā laikā, var iet uz klasēm viņiem pakaļ.  

 

- Bibliotēkas noteikumi. Ja grāmat tiek pazaudēta, skolas bibliotēkas noteikumi paredz, 

ka grāmata tiek nopirkta vietā. Skola nevar iekasēt naudu par nozaudētajām grāmatām.  

 

- Pagarināto grupu kārtība. Pagarinātās grupas nodrošināšana nav obligāta prasība 

skolām. Tas tiek darīts, saprotot, ka liela daļa vecāku strādā un jaunāko klašu 

skolēniem ir jāpaliek vieniem. Pagarinātās grupas nenodrošina tikai klases audzinātāji, 

līdz ar to skolotājam ir grūti izkontrolēt visu bērnu macības. Ikšķiles skolā pagarinātā 

grupa ir iespēja bērnam pavadīt laiku skolā, bet tās apmeklējums nenozīmē skolotāja 

vadītu mājasdarbu izpildi.  Tiek konstatēts, ka sūdzības radušās dēļ situācijas, ka 

pagarinātās grupas pedagogs mājasdarbam uzlicis atzīmi ‘pārbaudīts’, bet vecāki 

mājās konstatē, ka uzdevums ir nepareizi izpildīts. S.Zirne sola noskaidrot šo 

problēmu.  

 

- Jautājums par bērnu pavadīšanu uz pulciņiem pagarinātās grupas laikā. Tas nav 

pedagoga pienākums katru bērnu aizvest uz pulciņu. Pedagogs var to darīt, it īpaši 

pirmklasnieku adaptācijas periodā. Pārējie bērni drīkst un viņiem ir jāmācās palikt 

vieniem klasē, ja tāda nepieciešamība rodas.  
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- Jautājums par pedagogu kvalifikāciju. Visiem Ikšķiles vidusskolas pedagogiem 

izglītība atbilst ministru kabineta noteikumiem. Saistībā ar šojautājumu skolā ir bijusi 

arī kvalitātes dienesta pārbaude.  

 

- Saldumu automāti skolā. Skola noteikti neatbalsta pirmo klašu skolēnu iepirkšanos 

automātos, bet tie nepieciešami, lai vecāko klašu skolēni, kuriem jāpavada garas 

stundas skolā, pēcpusdienā varētu iegādāties kādu uzkodu. Nepieciešamība pēc šāda 

automāta zudīs ar skolas renovācijas pabeigšanu un kafejnīcas atvēršanu. Jautājums 

saasinājies pēc gadījumiem, kad mazajiem ir ticis nodarīts pāri, iepērkoties automātos.  

Aicinājums vēlreiz no skolas vadības - jautājumu, neskaidrību, problēmsituāciju gadījumos 

vērsties pie skolas personāla. Darīt to uzreiz, neļaujot problēmai samilzt. 

 

 

Sapulces vadītāja:      S.Vanaga 

 

 

Sapulces protokoliste:      D.Jurcēna 


