
Ikšķiles vidusskolas 

Skolas padomes sanāksme 27.11.2018. 

PROTOKOLS Nr. 2018/02 

Ikšķiles vidusskolas sapulču telpa 

 

Sanāksmē piedalās:   

skolas pārstāvji: direktore G.Liepiņa, skolas administrācijas un skolotāju pārstāvji -

A.Avišāne, I.Bērziņa, I.Putene-Cīrule, S.Zirne 

vecāku pārstāvji, saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu, kas pievienots protokolam 

pašvaldības pārstāvji: Č.Batņa, A.Jankuna 

skolēnu pašpārvades pārstāve: U.M.Zirne. 

Sanāksmi vada:  

skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga 

Darba kārtība: 

1. Skolas aktualitātes. Izmaiņas vērtēšanā. Izmaiņas iesniegumu par ģimenes ārzemju 

braucieniem procedūrā. Karjeras speciālists.  

Ziņo Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa. 

2. Aktualitātes audzināšanas darbā.  

Ziņo Ikšķiles vidusskolas direktores vietn. audzināšanas jautājumos Ingūna Bērziņa. 

3. Aktualitātes mācību darbā. Informē Ikšķiles vidusskolas dir. vietn. mācību darbā 

Solvita Zirne un Anita Avišāne. 

4. Aktualitātes Ikšķiles novada pašvaldībā izglītības un ģimeņu atbalsta jomā. 

Informē Domes priekšsēdētāja  vietnieks Česlavs Batņa. 

5. Skolēnu pašpārvaldes jaunumi - par atpūtas stūrīša pilnveidošanu u.c. projektiem. 

Ziņo skolēnu pašpārvaldes prezidente Undīne Zirne. 

6. Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

7. Par iniciatīva Ikšķiles vidusskolas atbalsta fonda izveidošanu. Ziņo Aija Karlsberga. 

8. Informācija par Vecāku balli. Konference vecākiem. Ziņo Skolas padomes 

priekšsēdētāja Dace Vanaga. 

9. Citi jautājumi. 

Sanāksme sākas: plkst. 19:00 

Sanāksmes norise: 

1. Skolas aktualitātes. Izmaiņas vērtēšanā. Izmaiņas iesniegumu par ģimenes ārzemju 

braucieniem procedūrā. Karjeras speciālists.  

Ziņo Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa. 



Skolas direktore ziņo par izmaiņām izglītojamo vērtēšanas metodikā. Izmaiņas vērtējumā i vai ni. 

I – par konkrētu uzdevumu veikšanu klasē. Par iespējām labot darbus – var labot atzīmes no 4-9 

ballēm. Izmainītie noteikumi tiks publicēti skolas mājas. 

Ir izmainīta iesnieguma viedlapa, ja skolēns brauc ceļojumā. Veidlapa laicīgi jāaizpilda, jo ar 

pamata priekšmetu skolotājiem jāsaskaņo prombūtne un jāapņemas apgūt iekavēto. Katrs 

priekšmetu skolotājs parakstās, veic piezīmes. Oficiāli stājas spēkā ar 2018./2019. m.g. 2.semestri. 

Tiks ielikta mājas lapā, e-klasē.  

Skolas padomes pārstāvji norāda, ka būtu jāatrunā jautājums, kas ir pamata priekšmeti, lai 

nerastos pārpratumi.  

Darbu skolā uzsācis karjeras konsultants. Individuāli jāpiesakās, rakstot uz E-pastu. Plānotas 

tikšanās, lekcijas. Ir izstrādāts nodarbību cikls 1.-4. klasēm. Macību izstāžu apmeklējums 9. un 12. 

klasēm. 

Sākot no 2019. gada janvāra, 9. un 12. klase tiks pieslēgta www.uzdevumi.lv, lai varētu veiksmīgāk 

gatavoties eksāmeniem.  

Tāpat darbu iz uzsākusi vēl vien medmāsa uz ½ slodzi, tagad skolā ir divas medmāsas. Ir arī jauns 

logopēds sākumskolā. 

Lēmumi par 1. punktu: 

1.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai.  

1.2. Informācija par izmaiņām izglītojamo vērtēšanas metodiku un jaunā veidlapa skolēnu 

kavējumiem (došanās ceļojumā) skolas administrācijai jāievieto skolas mājas lapā, 

jāinformē vecāki E-klasē. Jānosaka pamata priekšmeti, ar kuru skolotājiem jāsaskaņo 

prombūtne. 

1.3. Lūgums vecāku pārstāvjiem informēt klašu skolēnu vacākus par aktualitātēm. 

 

2. Aktualitātes audzināšanas darbā.  

Ziņo Ikšķiles vidusskolas direktores vietn. audzināšanas jautājumos Ingūna Bērziņa. 

Izsaka paldies par vecāku atbalstu valsts svētku norises pasākumos. Informē, ka skolā uzsākta 

gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem. Jaunumi un atskats par noteikumiem atrodami skolas 

Facebook lapā. 

Koriģējošā vingrošana ar 1. decembri. Pagaidām 1.-2. klasēm. 

Skola iesaistījusies projektā “Izzini sevi- izproti citus!” ar dažādiem pasākumiem skolēnu veselības 

profilaksei un veicināšanai. 

Aktualizē jautājumi par mobilā telefona lietošanu skolā. Skolēniem jāievēro vienotās prasības par 

telefona lietošanu, jābūt vecāku izpratnei un atbalstam. Skolas padomes pārstāvji norāda, ka 

informācija ir jāaktualizē, kā arī par to regulāri jāatgādina. 



Lēmumi par 2. punktu: 

2.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai.  

2.2. Skolas administrācijai jāaktualizē informācija par mobilo telefonu lietošanu skolā. 

Informācijai jābūt pieejamai skolas mājas lapā, jānosūta aktualizētie noteikumi E-klasē. 

 

3. Aktualitātes mācību darbā.  

Ziņo Ikšķiles vidusskolas direktores vietn. mācību darbā Solvita Zirne.  

Izsaka pateicību tiem vecākiem, kas Vecāku dienā atbalstīja skolotājus, vadīja nodarbības. 

Bērniem labas atsauksmes. Skola turpinās šo pieredzi. 

Programma “Latvijas skolas soma” piedāvājums – skola to aktīvi izmanto.  

Ir notikuši vairāki interesanto pasākumi (tikšanās ar Līgu Reiteri, smilšu kino u.c.), kas dažādo 

mācību procesu. 

Notiek gatavošanās RIMS matemātikas olimpiādei. 

Skolotāju pašizglītošanās un sadarbība – pirmskolas un sākumskolas pēctecības veicināšana. Būs 

papildus semināri. 

Aicina vecākus rakstīt un izteikt priekšlikumus/ieteikumiem mācību darba uzlabošanai. Tie tiek 

novērtēti un ņemti vērā. 

Ziņo Ikšķiles vidusskolas direktores vietn. mācību darbā A.Avišāne.  

Skolēni piedalās valsts olimpiādes. Jaunums ir izmēģinājuma tiešsaistes olimpiādes, piemēram, 

nesen tāda bija 9.klasēm vēsturē. Šonedēļ – bioloģija. Organizē priekšmetu jomu koordinatori.  

A.Avišāne neturpinās darbu Ikšķiles vidusskolā, jo pāriet uz citu darba vietu. Līdz ar to tiek meklēts 

jauns direkora vientieks izglītības jomā (5.-12. klasēm). 

Atgādinājums , ka jaunais mācību standarts tiek ieviests no 2019.gada 1.septembra. Skola tam 

aktīvi gatavojas, ir ieguldīts liels darbs. 

Lēmumi par 3. punktu: 

3.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai.  

3.2. Skolas administrācijai jāaktualizē informācija par mobilo telefonu lietošanu skolā. 

Informācijai jābūt pieejamai skolas mājas lapā, jānosūta aktualizētie noteikumi E-klasē. 

 

4. Aktualitātes Ikšķiles novada pašvaldībā izglītības un ģimeņu atbalsta jomā.  

Ziņo Ikšķiles domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa. 

Prezentācija par aktualitātēm Ikšķiles pašvaldībā izglītības un ģimeņu atbalsta jomā. Pielikumā 

prezentācija. 



Pašvaldība piedalās konkursā par ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Līdz ar to ir apkopojums par 

paveikto šajā jomā, pieejamajiem pakalpojumiem. 

Par skeitparku – Č.Batņa infromē, ka tas vairs nav izmantojams un tiks nojaukts, jo neatbilst 

drošības prasībām. Speciālisti apsekoja un to slēdziens. Sporta hallei ir skiču projekts, tiek gatavota 

tehniskā specifikācija iepirkuma izsludināšanai projektēšanai un būvniecībai. 

Pašvaldība 5. decembrī organizēs semināru vecākiem, kuriem ir 5.-9. gadu veci bērni. Tēma - par 

audzināšanu un izglītošanu. Skolas padomes pārstāvji norāda, ka būtu nepieciešama plašāka 

informācija par lektoriem un tēmu. 

Pašlaik pašvaldība izskata jautājumu par bezmaksas pusdienām arī 5.-12. klašu skolēniem. 

Diskusija iz sākuma stadijā. Pašlaik tiek veikti aprēķini šādam atbalsta pasākumam.  

Lēmumi par 4. punktu: 

4.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai.  

 

 

5. Skolēnu pašpārvaldes jaunumi - par atpūtas stūrīša pilnveidošanu u.c. projektiem.  

Ziņo skolēnu pašpārvaldes prezidente Undīne Zirne. 

Saistībā ar skolas atpūtas stūrīša 2. stāvā pilnveidošanu pašlaik tiek organizētas 2 akcijas. 

Pirmkārt, lūgums atnest grāmatas, ko novietot plauktos, spēles u.tml., lai skolēni var pilnvērtīgi 

tur atpūsties, pavadīt brīvo laiku. 

Otrkārt, katra klase Ziemassvētku gaidīšanas laikā nesīs našķus un gardumus, ko nolikt uz galdiem. 

Lūgums ņemt vērā un atbalstīt. Laba pieredze, kad rudens laikā nesa ābolus.  

Šī gada labdarības akcija pirms Ziemassvētkiem – katra klase gatavos dāvanu 1 konkrētam 

cilvēkam. Dāvana jāsarūpē līdz 18.decembrim. 

Lēmumi par 5. punktu: 

5.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai.  

 

6. Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

Egīls Boitmanis izvirza sevi par Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieku un pastāsta par savu 

pieredzi. Vairāk citas kandidatūras netiek izvirzītas.  

Lēmumi par 6. punktu: 

6.1. Par Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts Egils Boitmanis. Lēmums tiek 

pieņemts ar balsojumu: 31 balss “par”, 1 “atturas”. 

 

 



7. Par iniciatīvu Ikšķiles vidusskolas atbalsta fonda izveidei 

A.Karlsberga prezentē Ikšķiles vidusskolas atbalsta fonda izveides ideju. Prezentācija pielikumā. 

Kopumā Skolas padomes locekļi atbalsta fonda izveidi. Mārtiņš Ēķis norāda, ka izveidojot skolas 

fondu ir jānovērš riski, kas saistīti ar naudas izšķērdēšanu un reputāciju, tai skaitā, saistību ar 

Ikšķiles pašvaldības domes politiskajām interesēm.  

Kopumā Skolas padome norāda, ka fondam jābūt labi pārvaldītam, kas būs atkarīgs gan no fonda 

valdes, gan uzraudzības. Tāpēc Skolas padomes pārstāvji, vecāki un citi interesenti tiek aicināti 

piedalīties fonda izveidē, kā arī sniegt priekšlikumus tā darbībai. 

Tālāk tiek plānota fonda statūtu izstrāde, un tad ar tiem tiks iepazīstināta Skolas padome un citi 

interesenti. 

Lēmumi par 7. punktu: 

7.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai. Lūgums padomes priekšsēdētājai 

un iniciatīvas grupai sniegt informāciju par tālāku fonda izveides gaitu.  

 

8. Informācija par Vecāku balli. Konference vecākiem.  

 

Ziņo Skolas padomes priekšsēdētāja Dace Vanaga. 

Ikgadējās plānotās Vecāku balli norises datums tiek plānots - 8.marts. Plānots organizēt skolas 

telpās, kā tas bija sākotnēji. Nepieciešama darba grupas izveide un aktīva dalība pasākuma 

organizēšanā. 

Par vecāku konferenci pavasarī. Datums vēl nav zināms, tomēr jāsāk plānošana – gan saturiska, 

gan organizatoriska. Pašlaik apzinātas iespējamās tēmas - pusaudžu depresija; bērnu 

disciplinēšana; ātrā lasīšana un iegaumēšana u.tml.  

Lēmumi par 8. punktu: 

8.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai. Lūgums pieteikties pie Skolas 

padomes priekšsēdētājas, lai piedalītos plānoto pasākumu organizēšanā.  

 

9. Citi jautājumi. 

Informācija par ēdināšanas rindām skolas ēdnīcā. Iepriekšējā sapulcē tika prezentēts plāns 

izveidot pašapkalpošanās rindu tiem skolēniem, kas izmanto komplekso piedāvājumu. Č.Batņa 

paskaidro, ka tika konstatēta problēma, ka piedāvājumu izmanto max. 50 bērnu dienā, tāpēc 

projekts ir uz laiku “nobremzēts.”. Diskusija par kompleksā piedāvājuma saturu (vairāki ēdiena 

pamata piedāvājumā). Ja to dažādotu un varētu kombinēt, tad to izmantotu vairāk bērnu. 

Pašapkalpošanās vietas izveidi finansē pašvaldība, tāpēc tā arī izvērtē visus aspektus, lietderību, 

un meklē risinājumu. 



Vecāku jautājums – kurš ir atbildīgs par kārtību autobusos? Skolas administrācija skaidro, ka pats 

skolēns ir atbildīgs par to, ka ievēro kārtības noteikumus. Ja tomēr rodas kādi incidenti, tad 

nopietnos gadījumos jāziņo policijai. 

Skolas administrācija informē, ka skolas teritorijā tiks pastiprināta drošība. Ir ieviestas 

novērošanas kameras pie skapīšiem. Būs arī gaiteņos. 

Lēmumi par 9. punktu: 

9.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai.  

9.2. Pašvaldībai lūgums informēt par pasākumiem ēdināšanas rindu mazināšanai – kādi 

risinājumi izvērtēti, lēmumi pieņemti. 

9.3. Lūgums vecāku pārstāvjiem informēt klašu skolēnu vacākus par Skolas padomes sēdē 

apspriestajām aktualitātēm un sniegto informāciju. 

 

Sanāksme beidzas: plkst. 21:00 

 

Sapulces vadītāja:      (paraksts)  D.Vanaga 

 

Sapulces protokoliste:      (paraksts)  A.Karlsberga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


