
 
Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes sapulces 
2019./2020.m.g. PROTOKOLS Nr.03 
Ikšķilē, 2020. gada 18. februārī 
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;  
Domes pārstāvji – M. Martinsons, L.Šmite, A. Jankuna, G.Rudene 

 
Sapulces dalībnieku skaits:  

31 
 
Sapulci vada:  

Skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga.  
 
Sapulces plānotā darba kārtība:  

1. Aktuālā informācija par Vecāku balvu, Vecāku balli, Pavasara konferenci Vecākiem un 
pedagogiem; 

2. Liene Šmite, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes 
vadītājas p.i. - labumi, iespējas, ko novadā skolēniem, ģimenēm nodrošina pašvaldība; 

3. Elvīra Dundure - Ričika, skolas medmāsa - sezonas aktualitātes; 

4. Gunda Rudene - Projekts - pārbaude skolā ar suņiem; 

5. Diāna Ganiņa, dir.vietn.mācību darbā 7. – 9.klašu skolēnu un vecāku aptaujas rezultāti 
"PAR SKOLAS PIEDĀVĀTO IZGLĪTĪBU UN NĀKOTNES VĒLMĒM (pāreja uz jauno 
kompetenču modeli)", Aptauja 5.klašu skolēniem un vecākiem; 

6. Ginta Liepiņa, Ikšķiles vidusskolas dir. - Par skolas jaunā attīstības plāna 2021./2023. izstrādi 
un vecāku (Skolas padomes) iesaisti plāna izstrādē; 

7. Ingūna Bērziņa, dir.v.audz.darbā - Labo emociju nedēļa, skates u.c.aktualitātes  

 

Sapulces sākums plkst. 19:00, beigas plkst. 20:40 
 
Sapulces norise un izrunātie jautājumi:  
 

1. D. Vanaga informē par: 

 Vecāku balvas aktivitātes – Dace Jurcēna ir apmeklējusi atsevišķas klases un aicinājusi 
piedalīties konkursā. Ir saņemti 55 pieteikumi, kas ir 2x vairāk kā pagājušo gadu, no tiem 26 
zēni un 29 meitenes. Kopā pieteikumi no 13 klasēm. Balvā tiks doti 2 iPhone 11 un plānots 
sarūpēt lielākas vai mazākas dāvanas visiem konkursa dalībniekiem. Vecākus aicina dot 
idejas iespējamām balviņām. 

 Vecāku balle – piektdienā, 17.  aprīlī, notiks Ikšķiles skolas telpās, pieteikšanās līdz 
31.martam, vietu skaits ierobežots. Tēma - 80 dienās apkārt zemeslodei. Vakara vadītājs Atis 
Bētiņš, būs dzīvā mūzika “Hendrix Band”, dīdžeji DJ Mariss un DJ Prestly. 

 Pavasara konference vecākiem un pedagogiem – 28. marts, sestdiena. Viens no runātājiem 
būs Kaspars Vendelis par tēmu “Ko, kā un kāpēc mācīties kopā ar bērniem, kā ārī tiek gaidīts 
apstiprinājums no Artūra Miksona “Sasodīts! Kāpēc mans bērns mani neklausa?”. Kopumā 
ieplānoti 4 lektori. Laiks 9-13. Informācija sekos. 

 Informācija no skolas medmāsas – šobīd valda vīrusu periods – gan vēdera, gan augšējo 
elpceļu vīrusi. Lūgums maksimāli bieži audzēkņiem mazgāt rokas. Ja bērns sūdzas par sliktu 
pašsajūtu iepriekšējā vakarā – nesūtīt nākamā dienā uz skolu! Bērns ir jāpatur mājās 1-2 
dienas, jādzer daudz ūdens un nepieciešams daudz miega. Āra drēbes jānovieto skapīšos, 
nevis klasēs vai pie ēdnīcas. 



 

 

2. Liene Šmite, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pāvaldes p.i. informē 
par labumiem, ko pašvaldība nodrošina saviem iedzīvotājiem (prezentācija ar detaļām pielikumā). 

Papildina Agnese Jankuna domes izpilddirektore no 1. Janvāra: 

 ja ir īpaša vajadzība pielāgot vidi kurā mācīties bērnam ar īpašām vajadzībām jebkurā no 
pašvaldības iestādēm – jāiet uz pašvaldību un jārunā par šo jautājumu – katrs bērns tiks 
izskatīts individuāli. 

 
Pēc prezentācijas paceļas jautājums no vecāku vidus par pārvaldes vīziju attiecībā uz lielās sporta 
zāles noslodzes sadalījumu, kur tenisa nodarbībām tiek atvēlēts nelabvēlīgāks nodarbību laiks kā 
iepriekš un pēdējā pusgada laikā 3x mainīts nodarbību grafiks – tiek piedāvāti vēli vakara laiki. 
Atbilde no pašvaldības: Sporta skolas ienākšana ir ietekmējusi iepriekšējos klubu grafikus. Sporta 
skolas normatīvi nosaka, kādi laiki ir nepieciešami, lai sporta skola darbotots atbilstoši normatīviem. 
Tas ir iemesls, kāpēc interešu izglītība tiek mazāk prioritēta.  
Attiecībā uz tenisu – pašvaldība ir atbalstījusi kortu investīcijas un arī atbalstīs tenisa halles 
celtniecības darbus. Ieteikums - tenisa biedrībai stradāt kopā ar sporta skolu. 

 
3. Gunta Rudene, Veselības veicināšanas centra vadītāja - Par veiktajām pārbaudēm ar suņiem skolā: 

 Informē par pamatojumu, kāpēc vidusskolu apmeklēja suņi – centrs veido dažādas atbalsta 
vai interešu grupas cilvēkiem, kam ir problēmas ar veselīgu dzīves veidu,  

 Ziemassvētkos tika uzrunāta kinoloģijas nodaļa, kas strādā ar narkoloģisko vielu meklēšanu. 
Klasēs un skolas gaiteņos tika veikta vielu meklēšana, tad uzrunāti aizdomās turētie jaunieši 
par veipošanu, zāles vai sintētisko vielu ienešanu skolā. 

o No katras klases apm. 2 bērni aizturēti uz aizdomu pamata, 
o Tika izņemtas vielas no puķupodiem, miskastēm, zem galdiem, 
o Bērniem tika skaidrots par kaitējumu veselībai, 
o Pēdējā pārbaudē vielas tika atrastas jau tikai dažos skapīšos, 
o Būs vēl šādas pārbaudes, 
o Visi bērnu vecāki, kam tika kofiscēti veipi, ir iesaistīti. Tāpat arī policija, notiek darbs 

ārpus skolas. 

Veselības veicināšanas centra mājas lapā ir pieejama informācija par akcijām, kas tiek rīkotas un par 
veipa ietekmi uz veselību.  

 
4. Diāna Ganiņa informē par 7.-9. Klašu skolēnu un vecāku aptaujas rezultātiem “Par skolas piedāvāto 

izglītību un nākotnes vēlmēm” (prezentācija pielikumā): 

 Salīdzinoši ar vecākiem, skolēni ir bijuši aktīvāki, līdz ar ko tiek uzskatīts, ka vecāku viedokli 
īsti nevar ņemt vērā, 

 Ir salīdzinoši lielas nesakritības vecāku un bērnu atbildēs par virziena izvēli, 

 Ir ievērojami liela interese par uzņēmējdarbības pamatiem. Ekonomikas skolotāja ir 
izstrādājusi jaunu priekšmetu - komerczinības, kas piedāvās plašāku zināšanu spektru 
audzēkņiem, 

 Īpašs aicinājums 5.klašu vecākiem būt aktīvākiem un atbildēt uz aptauju jautājumiem, lai skola 
var saņemt un izvērtēt viedokļus. 

 
5. Ginta Liepiņa, skolas direktore, informē par skolas attīstības plānu 2021-2023.gadam: 

 Augstākā līmeņa matemātika ir tomēr šaura un specifiska joma, ko ne visi izmantos tālāk, 
tāpēc akcenti tiks pārlikti uz ķīmiju, fiziku, bioloģiju. Tas nodrošinās skolēniem plašākas 
nākotnes iespējas. 

 Matemātikas eksāmeni tiks kārtoti optimālajā pirmajā līmenī, 
 1.klases skolēni jau strādā pēc jaunā izglītības satura, 



 Arī 4.klases sāks darbu pēc jaunā satura programmas, 

 Lielākas pārmaiņas skars jaunās 7.klases – 24.martā plānota vecāku sapulce, kur aicinās 
6.klašu vecākus – tiks runāts par jauno mācību saturu , mācību priekšmetiem, 

 Turpmāk mācības notiks moduļu sistēmā, jeb blokos.  

Aicina vecākus 20.martā uz Zandas Rubenes lekciju par digitālo paaudzi. Vairāk domāta 
skolotājiem, bet arī vecāki aicināti piedalīties. 
 
Aicinājums vecākiem līdzdarboties jaunā skolas attīstības plāna izstrādē, lai sakristu skolas un 
vecāku vīzijas. 

 
Paceļas jautājums no vecākiem - gadu atpakaļ tika solīta programma ar izvēļu groziem. Tagad skola 
mainot viedokli - vai skolai ir vīzija par nākotni, kāpēc skola maina mācību programmas. 
Atbilde – tiek izvērtētas skolēnu iespējas kārtot 2.līmeņa matemātikas eksāmenu, paralēli saglabājot  
mehatroniku un matemātisko analīzi, kā priekšmetus.  
Nolemts, ka eksāmenu skolēns kārtos 1. līmeņa ietvaros. Jaunā programma tiks ieviesta pakāpeniski, 
tiek ņemtas vērā visu skolēnu intereses. 10.klase saglabā iepriekšējo mācību programmu. 

 
6. Ingūna Bērziņa, dir.v.audzināšanas darbā, informē: 

 Skolā norit labo emociju nedēļa – skolēni darbojas un iepriecina viens otru, 
 Ceturtdien ieplānots muzikāi teatrāls uzvedums, vakars, 

 Ir sākušies konkursi dejotājiem un koristiem, kas veltīti Dziesmu un Deju svētkiem. Tiek daudz 
kavētas stundas, 

 Draudzīgais aicinājums – skola aicina dāvināt grāmatas,  

 4.klasēm noturēta paraugstunda par kosmosu, 

 Skola 2020 pasākumi, 

 Skolā sākas autoskolas kursi, 
 Atgādinājums bērniem – mantu plaukti pie skolas ēdnīcas ir domāti somām, nevis drēbēm. 

Tur atstātās jakas tiek liktas melnajos maisos un nestas pie skolas direktore vietnieces. Bērni 
spiesti skaidroties, kāpēc plauktos atstāja drēbes, 

 Skolā nav atļauts nēsāt kapuces vai cepures, 

 Bērni zaudē mājas un citas atslēgas – pie dežurantes atrodas pilna kaste, 
 Pie sporta zāles ir pilns konteiners ar drēbēm – drēbes tiks izmestas ārā, ja netiks atrasti 

īpašnieki tuvākajā laikā, 

 Pirms brīvlaika jāizvāc visi skapīši, jo tiks dezinficēti! 

 

Sapulce beidzas 20:40  
 
Sapulces vadītāja D.Vanaga 

 
Sapulci protokolēja E.langmane 

 


