
 

Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes sapulces 

2019./2020.m.g. PROTOKOLS Nr.02 

Ikšķilē, 2019. gada 04. decembrī 

Ikšķiles vidusskolas aktu zālē 

 

Sapulcē piedalās:  

Skolas vadības pārstāvji – G. Liepiņa, D.Ganiņa, I.Bērziņa, S.Zirne, I.Putene-Cīrule;  

Vecāku pārstāvji, saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu;  

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji; 

Domes pārstāvji - Mariss Martinsons, L.Šmite. 

 

Sapulci vada:  

Skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga.  

 

Sapulces plānotā darba kārtība:  

1. Informācija par Vidējās izglītības programmu piedāvājumu vidusskolā aptauju 5-12.klašu skolēniem 

un viņu vecākiem. 

2. Skolas aktualitātes, reitingi, autobuss. 

3. Decembra pasākumi, labdarība. 

4. Skolēnu pašpārvalde - jautājums par telefonu lietošanu. 

5. Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes plānotais izglītībā šajā 

mācību gadā. 

6. Aptaujas (skolēnu un pedagogu) rezultāti par ēdināšanu. Vēstule pašvaldībai. 

7. Aktualizēšana - darba grupa "Vecāku balva" , darba grupa "Vecāku balle", "Pavasara konference". 

 

Sapulces sākums plkst. 19:00. 

 

Sapulces norise un izrunātie jautājumi:  

1. Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar jauno domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības jomā 

Marisu Martinsonu (amatā no 4.decembra). 

 

2. Skolas direktore G.Liepiņa informē par skolas aktualitātēm: 

 Aptauja 7.-9.klašu skolēniem par nākotnes izglītības modeļiem, sākot ar 10.klasi tiks 

piedāvāts matemātikas, kultūras un pašizaugsmes virziens, ar specializēto priekšmetu 

izvēles iespējām.  

 Skolēniem tiek piedāvātas ZPD vairākas alternatīvas - direktore iepazīstina ar niansēm 

un alternatīvām. 

 Informācija par skolas reitingiem - direktore prezentē reitinga izvērtējuma kritērijus un 

rezultātus lasītprasmes, matemātikas un dabaszinātņu kompetencēs.  

 Par autobusa aprīkošanu ar drošības jostām - ziņo domes pārstāvis: 

- Aprīkot autobusu ar drošības jostām šobrīd ir liels izaicinājums – būtu jānomaina 

visi krēsli, kas ir līdzvērtīgi autobusa pārbūvei un nozīmē lielas izmaksas. 

Uzņēmumam ir dots uzdevums meklēt risinājumus - jautājums ir aktualizēts, 

izpildes termiņi nav zināmi. 

 Direktore lūdz aktualizēt veidu, kā skolā tiek risināti konflikti: 

- Piemēram, tiek demolēti skapīši, izsisti caurumi sienās, izlietas ziepes, tiek mests 

ar sniegu pret logiem, skola izsauc iesaistītos bērnus un liek rakstīt situācijas 

skaidrojumus. Skola ir saņēmusi sūdzības, ka bērni tiekot spīdzināti utml. Tai pat 

laikā bērni ir nobijušies un lūdz neiesaistīt vecākus. Vecākiem tiekot ziņots tikai 

tad, ja nevar atrisināt jautājumu ar pašu skolēnu.  

Skola ir uzrunājusi arī Valsts policiju – tiek plānots dot iesniegumus policijai par 

mazo huligānismu, ja nevarēs situācijas atrisināt citādi. 



Direktore apliecina, ka skolas psihologs ir bērna interešu aizstāvis, tāpēc esot arī 

lieks pārmetums, ka skola dara pāri bērniem.  

 Direktore informē par “atbrīvojumu no sporta nodarbībām”: 

- Pie atbrīvojuma no sporta, skolēnam ir jāpiedalās sporta stundā un jāatbild teorija. 

Arī pēc traumām var veikt vingrojumus sporta stundās.  

No skolas puses tiek zvanīts ģimenes ārstiem, lai noskaidrotu, kāpēc bērns nevar 

piedalīties sporta stundās. 

 

3. No vecāku puses tiek aktualizēts jautājums par pedagogu daudzajām prombūtnēm un to 

neaizvietošanu: 

 Direktore skaidro, ka iespēju robežās jautājums tiek risināts – ja ir iespējams, tad 

pedagogu aizvieto, ja nav iespējams – neaizvieto.  

Pedagogi mēdz nosūtīt skolai pārbaudes darbus, kurus novada cits pedagogs, lai 

priekšmetā būtu vērtējums.  

Problēmu situācijās lūgums ziņot mācību pārzinim.  

 Piedāvājums no vecākiem izskatīt alternatīvu, kur trūkstošo sporta skolotāju aizvieto ar 

pedagogu no sporta skolas.  

Skola skaidro, ka samaksas/tarificēšanas jautājums ierobežo šo iespēju.  

Tāpat pedagogiem ir jāizveido grafiks, kā tiek plānota iekavētās vielas apguve, 

nepārslogojot skolēnu esošo grafiku. 

 Direktore vēlreiz apstiprina, ka zilās ailes darbi ir obligāti jānokārto, pārējie nav.  

Arī darba pārrakstīšanas periods var tikt pagarināts pie ilgstošas prombūtnes. 

 No vecāku puses atkārtoti tiek pacelts jautājums par e-klases nekorektu lietošanu no 

atsevišķu pedagogu puses. Skolas vadība sola jautājumu vēlreiz izrunāt ar pedagogiem 

kopsapulcē. 

 

4. Jautājums no skolas padomes pārstāvja puses – kā skola ir aktualizējusi sūdzību kastīšu esamību 

un to izmantošanu: 

 Direktore skaidro, ka klašu audzinātājiem bija jāinformē skolēni par to, kā tiek izmatotas 

šīs kastītes. 

Līdz šim ir saņemti gan pozitīvi novēlējumi, gan sūdzības, piem. par gaisu.  

Direktore sola aktualizēt šo jautājumu nākamajā skolas pedagogu kopsapulcē.  

Ieviesto kastīšu mērķis ir iegūt informāciju par vardarbības vai citu jautājumu 

aktualizēšanu, par kuriem atklāti bērni neuzdrošinās runāt. Tiek izteikta varbūtība, ka 

bērniem ir bail atklāties un runāt par šādām tēmām. 

 No vecāku puses tiek izteikts priekšlikums veikt anonīmu anketēšanu caur Google vidi – 

regulāri un nopietni. Jautājumus formulēt tā, lai bērni tos saprot un var atbildēt. 

 No skolas puses lūgums situācijas aprakstīt precīzi un detalizēti. 

 

5. Informē skolēnu pašpārvaldes pārstāvji: 

 Par dalību konferencē – modernās tehnoloģijas un to lietošana skolas ikdienā, kur dalījās 

arī ar Ikšķiles vsk. pieredzi. 

 3.decembrī skolas telpās tika rīkota diskusija par telefonu lietošanu skolā, uz kuru ieradās 

14 skolēni.  

No skolēnu pašpārvaldes puses, skolēnu sniegtie argumenti par telefonu lietošanu tiek 

uzskatīti par maznozīmīgiem.  

Pārstāvji aicina sapulces dalībniekus runāt ar skolēniem, lai tiktu respektēti vecāko klašu 

skolēni un pedagogi un pie aizrādījuma par telefona lietošanu, reaģēt pozitīvi, nevis 

negatīvi. 

Vecāki izsaka piedāvājumu veidot video materiālus par telefonu negatīvo ietekmi uz 

veselību un rādīt tos skolēniem.  

I. Bērziņa informē, ka bērni tiek aicināti lasīt grāmatas, vairāk rakstīt ar roku, ar mērķi 

attīstīt motoriku.  



S. Zirne apstiprina, ka tiekot aizrādīts, ja telefons tiek izmantots ne mācību mērķiem, piem. 

spēlēm. Ja telefonā tiek lasīta grāmata vai meklēta mācību informācija, tad telefonu lietot 

ir atļauts.  

Klusuma kastītes netiks aktualizētas – pedagogi nevar uzņemties atbildību par tur 

atstātajiem telefoniem. Skolēni paši ir atbildīgi par saviem telefoniem un to atrašanos 

klusuma režīmā mācību procesa laikā. 

 Pašpārvaldes pārstāvji sniedz informāciju par vienota apģērba ar skolas logo izstrādes 

projektu - ir izsludināts konkurss, skolēni tiks aicināti piedalīties dizaina izstrādē. 

 

6. Informē I. Bērziņa: 

 Skolas koris gatavojas Dziesmu svētkiem – daudz kopmēģinājumu un dalība konkursos.  

 Skolas pārstāvji braukā uz dažādiem starptautiskiem un vietējā mēroga pieredzes 

apmaiņas pasākumiem.  

 12.decemrī skolā notiek Baltais koncerts – tiks pārstāvēti visi skolas kolektīvi.  

 20.decembrī skolā notiek pateicības pasākums izraudzītiem skolēniem un vecākiem. 

 Skola ir iesaistījusies labdarības akcijā, kas veltīta skolas pensionētajiem pedagogiem un  

tehniskajiem darbiniekiem – katra klase zem vārda “iepriecināt” lemj kā sveikt šos 

cilvēkus. 

 

7. Informē Ikšķiles domes Izglītības, sporta un jaunatnes pārvaldes pārstāve L.Šmite: 

 Ir veikts Ikšķiles vidusskolas un Ikšķiles PII direktoru izvērtējums ieņemamā amata 

atbilstībai –  visi atbilst.  

 Ir izvirzīti sekojoši mērķi: 

- celt un paaugstināt izglītības kvalitāti ar apakšuzdevumu sakārtot vidi, pilnveidot 

materiālo bāzi, uzlabot psiholoģisko un fizisko vidi, savstarpējās attiecības un 

komunikāciju pedagogu un bērnu starpā.  

- celt pedagogu kompetenci caur kopīgām mācībām un jomu koordinatoriem 

(eksaktajās zinībās, valodās utml.). 

 Plānots vecākiem sniegt informāciju par nākotnes izglītības satura maiņām – organizētas 

domnīcas, aicinājumi būs caur e-klasi.  

Jaunā izglītības satura maiņa uzliek papildus slodzi un darbu gan skolai, gan pedagogiem. 

 Ir realizēts projekts, kur visi izglītības iestāžu vadītāji tika vesti uz ārzemēm pieredzes 

apmaiņā uz citām izglītības iestādēm.  

 Informācija par to, ka tika pārskatītas jomas un saturs/veids, kā turpmāk tiks rīkotas un 

novadītas olimpiādes. 

 Pašvaldība plāno nodrošināt Ziemassvētku paciņas bērniem līdz 4.klasei – to izdalīšana 

caur mācību iestādēm.  

 

8. Jautājumi no skolas padomes vecāku puses: 

 vai ir noteikts, cik daudz no mācību vielas ir jāmāca pedagogam un, cik jāapgūst pašiem: 

- S.Zirne skaidro, ka bērnam ir noteikti jāpabeidz stundā iesāktais darbs. Mājas 

darbu skaitam ir jābūt mazākam.  

Nevarot būt tā, ka vienā stundā tiek iedota jauna viela un jau nākamajā uzlikts 

pārbaudes darbs.  

Par pārkāpumiem, situācijām ir jāziņo mācību pārzinēm, lai var risināt jautājumus.  

S. Zirne informē, ka ar nākamo gadu tiks vēl vairāk liktas kopā dubultā bloka 

stundas -  ar mērķi īstenot jauno mācību saturu.  

 No vecāku puses tiek izteikta vēlme datoriku sākt mācīt jau ātrāk par 4.klasi – kā 

argumentu minot nepieciešamību jau sākumskolā veidot prezentācijas.  

- S. Zirne skaidro, ka sākuma klasēm Powerpoint formāta prezentācijas netiek 

prasītas, bet tieši uz baltas vai krāsainas lapas ar roku rakstītas, veidotas.  

 Jautājums no vecāku puses par skolas tehnisko nodrošinājumu 



- Skolas direktore informē, ka ir saņemts dāvinājums un datorklasei tiks nomainītas 

mēbeles un inventārs. Būs iekārtotas divas datorklases ar jauniem datoriem un 

mēbelēm - klasēm jābūt iekārtotām ziemas brīvlaika laikā.  

Jaunā satura ietvaros, skolai ir daudz vajadzību – viss tiek kārtots iespējamo 

izdevumu un prioritāšu ietvaros.  

 

9. Par aptaujas “Par ēdināšanu Ikšķiles vidusskolā” rezultātiem (informē I. Putene-Cīrule): 

 Aptauja veikta 5.-12.klašu skolēnu starpā, izmantojot e-klases pastu.  

Tika izsūtīti 600 uzaicinājumi – saņemtas 173 atbildes. 

Prezentācija pieejama kā atsevišķs dokuments. 

Aptaujas dati ir iesniegti ēdnīcas vadībai un tiek sagaidīti piedāvājumi risinājumiem. 

 Tiek atzīts, ka ieviestā talonu metode tomēr nav populāra – no apm. 200 bērniem, 40 

izteikuši vēlmi izmantot talonus, reāli izmanto 5-10 bērni. 

 No vecāku pārstāvju puses: 

Tiek sniegta informācija par skolas ēdnīcas apmeklējumu – lietiskie pierādījumi ir nosūtīti 

skolai.  

Pašvaldība tiek aicināta vairāk iesaistīties ēdināšanas jautājuma risināšanā. Ir arī 

uzrakstīta pašvaldībai adresēta vēstule. 

Domes pārstāvis izsaka viedokli, ka tas ir vairāk personāliju jautājums - PII šādas 

problēmas nepastāvot.  

Vecāki gan izsakās, ka arī PII Čiekuriņš parādoties ēdiena kvalitātes jautājums. 

Skola norāda, ka skolas medmāsa regulāri pārbauda ēdiena kvalitāti. 

Ir veikta PVD pārbaude un saņemts atzinums, ka viss ir kārtībā. 

 Tiek izteikts komentārs no vecāku puses – Batņas kunga ideja par ēdinātāja maiņu bija ar 

mērķi ieekonomēt pašvaldībai līdzekļus - pašvaldība ir ieekonomējusi, bet vecāki tagad 

maksā dārgāk. Tiek izteikta vēlme ļaut ēdinātājam vairāk interpretēt ar ēdiena garšu un 

vizuālo noformējumu, lai bērniem tas liktos pieņemams. 

Skola apliecina, ka no savas puses dod norādes ēdnīcai, ja ēdiens ir šķietami vizuāli un 

arī garšas ziņā nepieņemams. 

Tiek izteikta prasība no vecāku puses, lai domes pārstāvji paši regulāri apmeklē ēdinātāju 

un uzsāk darbu pie līguma laušanas. 

Skola aicina arī vecākus regulāri testēt ēdiena kvalitāti  - pirms ēdnīcas apmeklējuma, 

jāpiesakās pie skolas dežurantes. 

Ja ir interese, ēdināšanas iepirkuma līgums ir publiski pieejams Ikšķiles mājas lapā.  

 Skola no savas puses aicina bērnus nest skolas pienu un dārzeņus uz mājām, ja nevar 

vai negrib tos izmantot skolā.  

No vecāku puses tiek minēts, ka skolas piens tiekot spridzināts skolas estrādē, izmests 

baznīcas skvērā.  

Aicinājums vecākiem runāt ar bērniem par atbildību pret ēdienu un vidi.  

Skolā neizlietotā pārtika tiekot vesta uz zemnieku saimniecību Stopiņu novadā. 

 

Sapulce beidzas 21.15. 

 

Sapulces vadītāja   D.Vanaga 

 

Sapulci protokolēja E.Langmane 

 


