
Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes sapulces  

2019./2020.m.g. PROTOKOLS Nr.01 

Ikšķilē, 2019. gada 10. oktobrī 

Ikšķiles vidusskolas aktu zālē 

 

Sapulcē piedalās:   

Skolas pārstāvji: skolas administrācijas un skolotāju pārstāvji – D.Ganiņa, I.Bērziņa, 

S.Zirne, I.Putene-Cīrule; 

Vecāku pārstāvji, saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu, kas pievienots protokolam; 

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Sanda Bērziņa. 

Sapulci vada:  

Skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga. 

Darba kārtība: 

1. Par sapulces norises darba kārtību. Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga. 

2. Prezentācija: par skolas aktualitātēm.  Ziņo direktores vietniece izglītības jomā  

D.Ganiņa.  

3. Par Skolēnu pašpārvaldes aktualitātēm. Ziņo Skolēnu pašpārvaldes prezidente S. 

Bērziņa. 

4. Par aktualitātēm audzināšanas un ārpusklases darbā. Ziņo direktora vietniece 

audzināšanas un ārpusklases darbā I.Bērziņa. 

5. Par Skolas padomes konkursu “Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās”. Ziņo 

D.Vanaga un D.Jurcēna. 

6. Skolas padomes vecāku pārstāvju jautājumi. 

7. Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieces vēlēšanas. Ziņo skolas padomes 

priekšsēdētāja D.Vanaga. 

8. Skolas padomes sēžu protokolista vēlēšanas. Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja 

D.Vanaga. 

 

Sapulce sākas: plkst. 19:00 

Sapulces norise: 

1. Par sapulces norises darba kārtību. 

Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga. 

Paskaidro, ka darba kārtībā ir izmaiņas. Iekļauts jautājums par Ikšķiles vidusskolas pašpārvaldes 

aktualitātēm u.c. 



Lēmumi par 1. punktu: 

1.1. Skolas padome akceptē piedāvāto sapulces norises darba kārtību.  

2. Prezentācija: Skolas aktualitātes. 

Ziņo direktores vietniece izglītības jomā  D.Ganiņa.  

Prezentācija par  Ikšķiles vidusskolas aktualitātēm. Tēmas: 

1) valsts diagnosticējošo darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti;  

2) izmaiņas izglītības programmās 7.-9. klasei, 10.-12.klasei; 

3) Ikšķiles vidusskolas dalība izglītības projektos (Skolas soma, Atbalsts skolēnu 

individuālo kompetenču attīstībai, JAL Skolēnu mācību uzņēmumi, Erasmus + skolu 

partnerību projekts u.c.); 

4) pabeigta skolas direktores akreditācija (23.-27.09.2019.) 

5) interešu izglītības jaunumi (robotikas nodarbības 1-4.klasei, programmēšana 3.-6. 

klasei - ar vecāku līdzfinansējumu); 

6) citi jaunumi (uzsācis darbu pedagoga palīgs matemātikā 5.-8.klasēm; ir pieejams 

papildus karjeras izvēles atbalsts, jo tagad ir 2 speciālisti). 

Prezentācija pievienota pielikumā.  

Lēmumi par 2. punktu: 

2.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai. 

 

3. Par Skolēnu pašpārvaldes aktualitātēm.  

Ziņo Skolēnu pašpārvaldes prezidente S.Bērziņa.  

Skolas padome tiek iepazīstināta ar jaunievēlēto Skolēnu pašpārvaldes prezidenti S.Bērziņu. 

Prezidente īsumā pastāsta par sevi un uzsāktajām aktivitātēm. Kā vienu no iniciatīvām norāda 

lietišķā apģērba nēsāšanas veicināšanu skolā. 

Lēmumi par 3. punktu: 

3.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai.  

 

4. Par  aktualitātēm audzināšanas un ārpusklases darbā. 

Ziņo direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā I.Bērziņa. 

I.Bērziņa iepazīstina ar aktualitātēm audzināšanas un ārpusklases darbā. Audzināšanas darbā ir 

panākts progress telefona lietošanas noteikumu ievērošanā. Ārpusklases darbā prioritāte ir 

Dziesmu svētki, bet tiek turpināta arī piedalīšanās projektā Skolas soma u.c.  

Lūgums vecākiem informēt skolu par skolēnu panākumiem ārpus skolas (sportā, mūzikā, mākslā 

u.c.), sūtot informāciju direktora vietniece informācijas nodrošinājuma un informātikas jomā 

Ilzei Putenei-Cīrulei E-klasē vai uz ilze.putene.cirule@ikskile.lv. 

mailto:ilze.putene.cirule@ikskile.lv


Vecāki jautā par florbola iespējām skolā. I.Bērziņa paskaidro, ka pašlaik nav iespējamas šādas 

ārpusklases nodarbības, jo trenerim  to neatļauj slodzes sadalījums skolā. 

Lēmumi par 4. punktu: 

4.1. Skolas padome pieņem sniegto informāciju zināšanai. 

4.2. Lūgums vecākiem informēt citus klases vecākus, ka informāciju par skolēnu sasniegumiem 

ārpus skolas ir jāsūta I.Putenei-Cīrulei E-klasē vai uz ilze.putene.cirule@ikskile.lv.  

 

5.  Par Skolas padomes konkursu “Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās”. 

Ziņo D.Vanaga un D.Jurcēna. 

Diskusijai tiek virzīts jautājums, vai turpināt konkursu un vai to saglabāt iepriekšējā formātā. Balvu 

fonds ir pieejams iepriekšējā gad apjomā (tie paši sponsori). Vecāku pārstāvji diskusijā atbalsta 

konkursa saglabāšanu iepriekšējā formātā, jo mērķis ir aktuāls un nepieciešams.  kaut ko mainīt 

norises kārtībā, kā arī būtu nepieciešams vairāk veicināt skolēnu dalību konkursā. Papildus būtu 

iespējams “apaudzēt” konkursu ar motivējošiem pasākumiem. 

Lēmumi par 5. punktu: 

5.1. Skolas padome konceptuāli atbalsta konkursa “Vecāku gada balva par sasniegumiem 

mācībās” rīkošanu 2019./2020. m.g., saglabājot konkursa mērķi. 

5.2. Iniciatīvas grupa sagatavo konkursa nolikumu. 

 

6. Skolas padomes vecāku pārstāvju jautājumi. 

6.1. Par sūdzību izvirzīšanu priekšmetu skolotājiem. 

Vecāku pārstāvis J.Kravalis aktualizē jautājumu par sūdzību iesniegšanu par priekšmetu 

skolotājiem. Konkrēti, klasē ir uztraucoša situācija matemātikā, un pasniedzēja I.Kumeliņa nav 

pretimnākošā, lai to risinātu.  

Skolas vadība atgādina, ka vispārīgā sūdzību iesniegšanas kārtība par priekšmetu 

skolotājiem/mācību procesu ir sekojoša. Vispirms situācija jāpārrunā ar pašu priekšmeta 

skolotāju, tad var vērsties pie kases audzinātāja. Ja nav atbildes/nav risinājuma, tad jāvēršas tālāk 

pie skolas vadības (mācību pārzinis - direktors). Skolas vadība arī norāda, ka vecākiem rūpīgi 

jāvērtē situācija, jo arī skolēniem ir jāapgūst prasme sadarboties. 

Pozitīva virzība ir skolotāja palīga piesaistīšana, jo bieži vien problēma ir tajā, ka priekšmetu 

skolotajam nav iespējams individuāli veltīt nepieciešamo laiku katram skolēnam. 

Skolas vadība apkopos informāciju par konkrēto minēto situāciju, izvērtēs to un pārrunās ar 

skolotāju. 

6.2. Par ēdināšanu. 

Vacāku pārstāvji aktualizē jautājumu par skolas ēdnīcas pieejamību, cenu kāpumu, kā arī ēdiena 

kvalitāti. Skolas vadība aicina nepaļauties tikai uz skolēnu viedokli, bet pašiem atnākt uz skolu un  

pamēģināt ēdienu. Vairāki vecāki (piem., E.Rocis) norāda, ka, veicot ēdiena “kontolpirkumu”, ir 
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jau paši pārbaudījuši un konstatējuši, ka ēdiens nav garšīgs, ir vēss u.tml. Vairāki vecāki saka, ka 

arī izmantos šo iespēju uz ziņos par rezultātiem. 

Vecāku pārstāvji ierosina, ka būtu nepieciešams uzrakstīt vēstuli pašvaldībai, lai informētu par 

situāciju un noskaidrotu, vai ēdinātājs pilda līguma nosacījumus. Vēstules projektu apņemas 

sagatavot Margarita Kiršlauka. 

6.3. Par humanitārā un eksaktā virziena izvēles nodrošināšanu vidusskolas klasēs. 

Vecāku pārstāve E.Langmane uzdod jautājumu par humanitārā un eksaktā virziena izvēles 

nodrošināšanu vidusskolas klasēs. Skolas vadība pārbaudīs informāciju, izvērtēs un attiecīgi 

rīkosies. 

6.4. Par ventilāciju. 

Vecāku pārstāvji norāda uz to, ka nav atrisināta klašu ventilācijas problēma skolas vecajā korpusā. 

Skolas vadība atbild, ka problēma ir apzināta un nākamgad plānots likt kondicionēšanas sistēmas. 

7. Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieces vēlēšanas.  

Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga.  

Pirms sapulces tika izsūtīta informācija par nepieciešamību ievēlēt skolas padomes priekšsēdētāja 

vietnieku ar lūgumu pieteikt kandidatūras. Neviens kandidāts netika izvirzīts. Sapulcē skolas 

padomes priekšsēdētāja D.Vanaga  izvirza A.Karlsbergas kandidatūru.  

Lēmumi par 7. punktu: 

7.1. Skolas padome ievēl A.Karlsbergu par skolas padomes priekšsēdētājas vietnieci. 

 

8. Skolas padomes sēžu protokolistes vēlēšanas.  

Ziņo skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga. 

Līdz ar to, ka par skolas padomes priekšsēdētājas vietnieci ir ievēlēta A.Karlsberga, ir nepieciešams 

sapulču protokolētājs. Tiek izvirzīta E.Langmanes kandidatūra. 

Lēmums par 8. punktu: 

8.1. Skolas padome ievēl E.Langmani par skolas padomes sapulču protokolisti. 

 

Sapulce beidzas: plkst. 20:30. 

 

Sapulces vadītāja:    (paraksts)    D.Vanaga 

 

Sapulces protokoliste:    (paraksts)    A.Karlsberga 


