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Skolas padomes sapulce 04.06.2019. 

 

PROTOKOLS Nr.4 

 

Ikšķiles vidusskolas sākumskolas konferenču zāle 

 

Sapulcē piedalās: 

 Skolas pārstāvji: direktore G.Liepiņa, direktores vietnieces D.Ganiņa, 

I.Bērziņa, S.Zirne 

 

Vecāku pārstāvji, saraksts pielikumā 

 

Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvji: L.Šmite 

 

Sapulci vada: 

Skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga 

 

Darba kārtībā: 

1. Skolas aktualitātes. Ziņo skolas direktore G.Liepiņa. 

2. Audzināšanas darba aktualitātes. Ziņo direktores vietniece I.Bērziņa. 

3. Jaunatnes darba aktualitātes. Ziņo jaunatnes lietu speciālists E.Deribo.  

4. Aptaujas par vecāku konferenci rezultāti. Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja 

D.Vanaga 

5. Skolas atbalsta fonda izveidošanas virzība. Ziņo skolas padomes 

priekšsēdētāja D.Vanaga 

 

Sapulces norise: 

 

1. Darba kārtība.  

 

Skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga informē, ka uz padomes sēdi nav ieradies 

nepieciešamais skaits dalībieku, lai padome būtu tiesīga pieņemt lēmumus. Tā kā 

plānotie darba kārtības jautājumi nav saistīti ar iespējamu lēmumu pieņemšanu, aicina 

klātesošos uzklausīt ziņotājus atbilstoši darba kārtībai un pieņemt zināšanai sniegto 

informāciju. 

Informē, ka jaunatnes lietu speciālists E.Deribo nav varējis ierasties, tādējādi 

paredzētais darba kārtības jautājums tiek pārcelts uz  nākošo skolas padomes sēdi. 

 

 

2. Skolas aktualitātes. 

 

Ziņo skolas direktore G.Liepiņa. 

 

Prezentācija par eksāmenu rezultātiem būs oktobrī. 2019./2020.mācību gadā 

turpināsies projekts “Skolas soma”, plānoti 25 pasākumi visos vecuma posmos. Šajā 

mācību gadā projekta pasākumos – teātra izrādes, nodarbības, zinātnes laboratorijas, 

utt., piedalījās ap 2000 bērnu. Pēc iespējas tiks ieplānots, lai pasākumi notiek skolā.  

Turpināsies STEN jomas attīstība, akcents uz skolotāju palīgiem līdz 6.klasei, interešu 

izglītību. Pozitīvi novērtēts Karjeras projekts, skolā darbojās 2 karjeras konsultanti, 

notika virkne pasākumu, individuālu konsultāciju. Ir doma veidot Absolventu bāzi 

sadarbībai t.sk.karjeras izvēles jomā. Atkārtoti informē par 7.klašu  izveides pieejas 

maiņu, klases netiks dalītas, tikai daļa stundu notiks atsevišķi, atkarībā no 



programmas (eksaktā vai humanitārā) nebūs vispārējās programmas. Atzīst, ka 

iepriekšējā pieeja  bijusi veiksmīga tikai attiecībā uz eksaktās programmas klasēm.  

 

Vecāki diskutē par mācību rezultātiem, skolas ikdienas jautājumiem, drošības 

incidentu risināšanu.  

 

Vecāki aicina: 

 

2.1 Skolai uzņemties atbildību un piedāvāt papildus risinājumus tagadējās 7. un 

8.klases audzēkņu, kas mācās humanitārajā un vispārējā programmā, zināšanu 

līmeņa paaugstināšanai eksaktās jomas priekšmetos, lai netiktu nepamatoti 

ierobežotas bērnu iespējas pēc 9.klases izvēlēties turpmāko izglītību.  

2.2 Skolai vairāk iesaistīties drošības incidentu un audzēkņu savstarpējo konfliktu  

risināšanā, neatstājot to vecāku un policijas ziņā.  

  

3. Audzināšanas darba aktualitātes.  

 

Ziņo direktores vietniece I.Bērziņa. 

 

Skolas pašdarbības kolektīviem bijuši labi rezultāti, pamatskolas koris viens no 

labākajiem savā grupā. Nākamā mācību gadā notiks intensīva gatavošanās 

Dziesmusvētkiem. Tiks pārskatīti interešu izglītības pulciņi, bērni nav vēlējušies 

apmeklēt fizikas, krievu valodas, vēstures pulciņus, no tiem atteiksies. Savukārt tiks 

organizētas bridža nodarbības un pulciņš audio/videomotāžas prasmju apgūšanai. Kā 

parasti, būs velokursi 3., 4.klašu bērniem.  

Atgādina par drošību saistībā ar remontdarbiem pie skolas.  

Informē, ka ir izveidota Ikšķiles sporta skola, tiks sākts ar basketbola programmu, kā 

bāze tiks izmantota Ikšķiles vidusskola.  

Atgādina par gērbtuvēs atstātajām drēbēm, ja netiks paņemtas, skola atdos labdarībai.  

 

 

4. Aptaujas par vecāku konferenci rezultāti.  

 

Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga 

 

Aptaujas rezultātā  vecāku konferences datums tiek noteikts 05.10.2019. Aicina 

vecākus iesaistīties konferences organizēšanā.  

 

5. Skolas atbalsta fonda izveidošanas virzība.  

 

Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga 

 

Fonda statūtus plānots izstrādāt līdz 16.06.2019. Vecākus, kuri vēlas piedalīties kā 

fonda dibinātāji, aicina uzkavēties pēc sanāksmes slēgšanas.  

 

 

Sapulces vadītāja    (paraksts)   D.Vanaga 

 

Sapulces protokoliste    (paraksts)   S.Garanča 

 

 

 


