
 

Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes sapulces 

2021./2020.m.g. PROTOKOLS Nr.01 

 

Sapulces vieta un laiks: 

Ikšķilē, 2021. gada 26. augustā 

Sapulces sākums plkst. 18:30 virtuālajā platformā ZOOM 

 

Sapulcē piedalās:  

Skolas vadības pārstāvji – G. Liepiņa, D.Ganiņa, I.Bērziņa, S.Zirne 

Vecāku pārstāvji, saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu 

 

Sapulci vada:  

Skolas padomes priekšsēdētāja K.Briede 

 

Sapulci protokolē: 

E.Langmane 

 

Sapulces plānotā darba kārtība:  

Skolas aktualitātes pirms jaunā mācību gada uzsākšanas 

 

Sapulces norise un izrunātie jautājumi 

 

Sapulci atklāj G. Liepiņa un informē: 

- Ir saņemti daļa laboratorijas testi bērnu testēšanai. Joprojām ir problēmas ar testēšanas procesa 

pilnvērtīgu nodrošināšanu, sadarbību ar laboratoriju (bērni, kam trūkst testi, bērni, kam tie ir 

dubultā, loģistiku utt.) Testi ir sašķiroti un var nākt pakaļ – procesu koordinē klašu audzinātāji. 

Pirmdien tiek organizēta testu nodošana. Pārējo sertifikātu pārbaudi 1. septembrī veiks klašu 

audzinātāji. Nekas nav jāsūta, jānes uz skolu, ja ir telefonos QR kodi. Ja nav, tad var nest izdrukātā 

veidā. Pārslimojušo sertifikātu derīguma termiņš arī tiks fiksēts. 

- Skolas medmāsa Asnāte Krista Šmidriņa kontrolēs un koordinēs procesu par sarakstiem, testiem, 

sadarbību ar laboratoriju. 

- Nākotnes testēšana notiks jau skolā katru pirmdienu. 

- Visa testēšana notiek saskaņā ar MK 360 noteikumiem. 

- Informācija par pozitīvu testu skolai nenonāks ar konkrētu bērna vārdu uzvārdu, bet tikai klasi. 

Vecākiem ir jāinformē skolas vadība, ka tas ir viņu bērns, kas ir saslimis. Tad skatīsies, kas notiks 

ar visu klasi kopumā – ja klasei nav sadarbspējīgie sertifikāti, tad visa klase dodas pašizolācijā.  

- Lielākā daļa skolotāju ir vakcinēti – pie pozitīva “gadījuma” skolotāji turpina darbu klātienē, 

skolotājs, kas nav vakcinējies, arī dodas mājās pašizolācijā. 

- Ja kāds nevar izņemt testus piektdienā, tad tos var saņemt un nodot medmāsas kabinetā 

pirmdienas laikā līdz desmitiem. 

- Pirmajās klasēs šis process ir izaicinošs, jo ir daļa bērnu, kas nespēj nodot testus citu klātbūtnē 

un tml. 

 

Atbildes uz vecāku jautājumiem: 

- Pirmā testu nodošanas organizēšana skolā nebija iespējama dēļ nekonkrētības no laboratorijas 

puses par datumiem – nebija iespējams monitorēt procesu no skolas puses. 

- MK noteikumi neparedz, ka testu materiālu ievākšanai ir jānotiek tieši skolā. 

- Paraugu korekta nodošana ir katras ģimenes atbildība. Ir gana plaša pieredze ar testu nodošanu 

sporta nometnēm un citiem pasākumiem vasarā, kas ir apliecinājuši, ka process strādā un šaubām 

vietas nav. 

- Apmēram 80% skolas pedagogu ir vakcinēti uz 1. septembri. Ir pedagogi, kas ieplānojuši 

vakcināciju. Ir pedagogi, kuri nevakcinēsies. 

- Katrai skolai ir nozīmēta sava laboratorija un katrā skolā ir atšķirīgi datumi, kā tiek organizēta testu 

nodošana. Visām skolām nav vienāda situācija. 



- Ja vecāki atsakās nodot testu, tad jāraksta iesniegums skolai, ka tālāk vecāki izvēlas apmācības 

mājās, tas tiek saskaņots ar Izglītības pārvaldi. Ar rīkojumu tiek apstiprināts, ka skolēns izvēlas 

izglītību mājās. Tālāk klases skolotājs sazinās ar vecākiem un izstāsta par turpmāko mācību 

procesa norisi. Pārbaudes darbi tiek rakstīti klātienē.  

- Pozitīva gadījuma rezultātā klasē, kur mācās bērni gan ar, gan bez sertifikātiem – katras klases 

situācija tiks izvērtēta individuāli. Skatīsies, kāds ir vakcinēto un nevakcinēto bērnu īpatsvars – ka 

klasē ir daži nevakcinētie, tad tie dodas mācīties mājās (līdzīgi, kā pie gripas periodiem), ja klasē 

vairākums ir nevakcinēti, tad visa klase dodas mācīties attālināti. Viens skolotājs dubulti mācību 

procesu nevar nodrošināt. 

- Siekalu paraugs ir jāņem pirmdien no rīta un jānodod skolā līdz plkst. 10. Ja paraugs tiks nodots 

ātrāk, tas pirmdien vairs nebūs derīgs (siekalu paraugu iespējams izanalizēt 24h laikā pēc tā 

nodošanas).  

- Skola testus atdod laboratorijas kurjeram. Skolā testu nodošana tiek organizēta uz galdiem pa 

klašu grupām pret parakstu. Pie galdiem dežurēs pedagogi. 

- Arī skolotāji un tehniskie darbinieki, kuriem nav sertifikāts, veiks testēšanu. 

- Šobrīd vēl nav zināms, kad tiks nodoti testi katrai nākamai nedēļai – teorētiski testus skolai 

piegādās katru ceturtdienu. Vecāki šai procesā nepiedalās. 

- Ja vecāki vēlas, tad veikt testu iespējams arī laboratorijā, nosaucot skolu, klasi. Ja laboratorija liek 

maksāt, tad jāsazinās ar skolas administrāciju. 

 

S.Zirne par mācību darbu 1.- 3. klasēm: 

Skola pāriet uz darbu organizāciju pēc jaunā standarta, kur mācību process tiek sadalīts sekojoši:1.-3.klase, 

4.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase, tāpēc informācija attieksies uz 1.-3.klašu grupu. 

 

Par drošību un higiēnu: 

- Visiem bērniem uzturoties koplietošanas telpās lieto sejas maskas, klasē - nē, par masku lietošanu 

skolēnus informēs klašu audzinātāji. 

- Par distancēšanos – vairs nav noteikti konkrēti metri, bet ir jāievēro distance, atbilstoši telpas 

lielumam. 

- Ļoti svarīga telpu vēdināšana – telpas tiks vēdinātas un siltākos laika apstākļos stundas varētu tikt 

vadītas ārā, pielāgojot programmu. Telpu vēdināšana ir katra pedagoga atbildība. 

- Higiēnas ievērošana – masku lietošana un roku mazgāšanā. Pedagogi ir sagatavoti runāt par šo 

procesu un arī sagatavoti video rullīši.  

- Pirmās dienas skolā tiks veltītas tieši augstākminētajam tēmām. 

- Lūgums vecākiem informāciju par sejas maskām izrunāt ar saviem bērniem jau mājās, lai arī skolā 

visur būs informācija. 

 

Par mācību procesu: 

- Stundas visām klasēm sāksies vienlaicīgi plkst.8:00. Bērnus lūgums atvest uz skolu laicīgi. Skolas 

durvis veras no 7:15, bet no 7:30 1.klašu bērnus sagaidīs skolas atbalsta personāls, lai palīdzētu 

atrast skapīšus, uzlikt maskas un ar citām lietām. Vecāki skolā iet nedrīkst. 

- Klašu audzinātāji informēs skolēnus par noteikumiem skolā, tai skaitā garderobēs. 

- Pusdienu starpbrīdis ir plkst.11:10. Visas klases ēd vienlaicīgi, pusdienas 1.-4.klasēm ir valsts 

apmaksātas. 

- Pagarinātā grupa tiek komplektētas tikai 1.klašu skolēniem, kuri uz skolu brauc ar autobusu, 

launags plkst. 14:10, cena 0.65eur. Pagaidām tiek plānotas pagarinātās grupas līdz plkst. 17 

katras klases pagarinātas grupas skolēni uzturas savās klasēs (pēc plkst. 13 - apvienotās grupas 

pēc interešu izglītības sadales principa, lai būtu līdz 20 bērniem vienā grupā). 

- 1.-2. klasei vērtēšana notiks 4 apguves līmeņos, par ko informēs klašu audzinātāji. Mācību gada 

beigās saņems aprakstošu vērtējumu atbilstoši būtiskākajiem sasniegumiem. 3.klases skolēni 

saņems atzīmes matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā. Pārējos priekšmetos saņems 

vērtējumu “apguvis, daļēji apguvis, vēl jāmācās”. 

- Sporta stundas – ja ir 3 stundas nedēļā, tad 1 stunda vienmēr notiks ārā visu cauru gadu. 

Septembrī visas stundas notiks ārā. Lūgums ģērbties atbilstoši. Mazās klases uz sportu arī ģērbjas 

klasēs, jo uzturas visu laiku vienā telpā. 



- Ja klasē būs kāds pozitīvs Covid gadījums, tad visa klase dodas mācīties attālināti. Pedagogi 

mācību procesu vadīs attālināti. Ir iepirktas 30 planšetes un iekārtota datorklase. Skolēniem tiks 

rādīts un mācīts, kā pieslēgties Google Classroom. 

- Tiks darīts viss, lai mācības notiktu klātienē. Ja ir kādi ieteikumi un ierosinājumi, droši, vecāki 

aicināti izteikties. 

- Papildus brīvlaiks 1.klašu skolēniem būs 7.-11.februāris. 

- Skola aicina vecākus stingri izvērtēt nepieciešamību skolēnu brīvlaikos doties ārzemju ceļojumos. 

- Arī tad, ja bērns ir nedaudz apslimis – labāk paturēt mājās. 

 

Par pasākumiem: 

- Ar mērķi pirmklasniekiem iepazīties ar skolu un pārējām klasēm vieglāk adaptēties, pirmās 3 

dienas mācības nenotiks.  

- 2.09.2021 skolēni dosies pārgājienā “Atkalredzēšanās prieks” no plkst. 9-12. Mērķis palīdzēt 

skolēniem savstarpēji sadarboties un komunicēt. 

- 3.09.2021 adaptācijas diena 1.-4.klasēm “Sveika skola” – ar mērķi iepazīties ar skolas telpām, 

noteikumiem, mācību procesu skolā. 

 

Par diagnostiku pēc attālinātas mācības:  

- Visā skolā, tai skaitā mazajās klasēs septembra 2.-4.nedēļā notiks diagnostikas darbi (latviešu 

val., matemātika, angļu valoda). 

- Balstoties uz rezultātiem un trūkstošajām prasmēm, tiks veidotas tālākās mācības. 

- Ar katru bērnu tiksies arī logopēds. Tiem bērniem, kuriem būs nepieciešams logopēda 

apmeklējums, tiks dota informācija.  

- Skolotāju palīgi identificēs bērnu motivāciju un spējas mācīties. 

- Skolas psihologs un sociālais pedagogs apmeklēs klases un vēros stundas – kādas ir bērnu 

sadarbības, mācīšanās, klausīšanās u.c  spējas. 

 

Par atbalstu mācību procesā: 

- 1.-2. klases ir lielas, tāpēc bērni var tikt dalīti grupās, ar bērniem strādās klases audzinātājs un 

palīgs. Bērni tiks dalīti divās grupās. Vēlāk pedagogi varēs lemt, vai turpināt darbu dalīti, vai arī 

sanākt kopā.  

- Skolas vadība arī izmantos “sensorās pastaigas” - iespēju apmeklēt klases uz 10 minūtēm, lai 

vērotu mācību procesu un identificētu nepieciešamo palīdzību klasei. 

- Bērniem būs pieejamas individuālas un grupu konsultācijas. 

 

Atbildes uz vecāku jautājumiem: 

- Maskas tiks nodrošinātas pirmo klašu skolēniem. Nav būtiski vai tās ir auduma vai medicīniskās.  

- Nav vienotas formulas vai algoritma, kā tiks nolemts par mācībām attālināti. Katra klase tiks 

izvērtēta individuāli.  

- Skolai nav informācijas par kvarca lampu nodrošinājumu. Ņemot vērā skolas plašumu, būtu 

nepieciešams ļoti liels skaits lampu. Skola tiek tīrīta un dezinficēta pietiekoši. 

- Pirmās divas nedēļas skolā 

 

Informē I. Bērziņa: 

- Tiek sniegta informācija par 1.septembra norises grafiku. Katrai klašu grupai ir sadalīts laiks klases 

stundai un svinīgai daļai Ikšķiles estrādē. Tiks norobežotas rindas un vecāki estrādē neuzturas. 

- 2. un 3. septembrī visas klases piedalās āra pasākumos, neatkarīgi no laikapstākļiem. Katrai klašu 

grupai ir ieplānots savs pasākums. 

- Visi pasākumi tiek veidoti ar mērķi socializēties, komunicēt, sadarboties. 

 

  



Informē D. Ganiņa par mācību darbu 4.- 12. klasēm: 

 

Tiek sniegta informācija par iepriekšējā gada aptaujas rezultātiem: 

- Ir audzis aptaujas dalībnieku skaits / no 181 19./20.mg uz 343 20./21/mg. 

- Dati tiek izmantoti skolas darba izvērtēšanai, kā arguments izmaiņu nepieciešamībai, 

komunikācijā ar sadarbības partneriem un skolas darba plānošanai. 

Sīkākā aptaujas datu analīze protokolam pievienotajā prezentācijā. 

 

Par mācību procesa norisi 4.-12.klasēm: 

- Mērķis ir, ka visi skolēni mācās klātienē. 

- Skolotāji stundas vada “savā kabinetā”, klases iet pie skolotājiem. 

- Skolotājs ir atbildīgs par klašu darba galdu dezinfekciju, mainoties klasēm. 

- Maskas stundās tiek lietotas atbilstoši valstī noteiktai kārtībai: 

o Koplietošanas telpās maskas nēsā visi skolēni, 

o Vakcinētie skolēni klasēs masku drīkst noņemt, nevakcinētie lieto arī klasē, 

o Masku nodrošina skola, bet katrs var lietot ari savas maskas. 

o Vakcinētie pedagogi maskas drīkst nelietot gan klasē, gan koplietošanas telpās, 

o Nevakcinētie pedagogi masku lieto visu laiku 

- Telpas jāvēdina gan starpbrīžos, gan stundu laikā, tāpēc tiek mainīti stundu sākuma un beigu laiki: 

o IZM gaida kvalitātes mērierīču iepirkums ir aizkavējies un varētu tikt piegādāts ne ātrāk 

par rudens brīvlaiku. 

- Ja tiek konstatēts Covid19 pozitīvs gadījums: 

o Nevakcinētie pedagogi ievēro pašizolāciju, vakcinētie nē, 

o Klases turpmākais mācību process tiek izvērtēts un plānots katrā gadījumā individuāli. 

- 1.09. Klašu audzinātāji pārbaudīs un fiksēs klases skolēnu Covid sertifikātus: 

o ar Covid19Verify aplikācijas palīdzību, 

o personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, jo skolotājs savus skolēnus jau pazīst. 

- Pedagogu komplektācija: 

o Ir neaizpildītas 2 informātikas pedagogu slodzes, tāpēc daļai 7. un 8.klašu informātika tiks 

nodrošināta ar programmas Datorium palīdzību. 9.klasēm datorikas stundas tiks aizstātas 

ar papildus Sociālo zinību stundu, cerībā, ka 2.semestrī būs pedagogs un tad tiks 

nodrošinātas dubultā datorikas stundas. 

- Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu. skolotāji: 

o Katra klase zina savu audzinātāju, ar mācību priekšmeta skolotājiem iepazīsies pirmajā 

priekšmeta mācību stundā.  

 

Citi jautājumi: 

 

Par ēdināšanu: 

- Ēdināšanu pagaidām nodrošinās esošais ēdināšanas uzņēmums, jo Ogres novadam ir jāizsludina 

jauns centralizēts novada konkurss.  

- Ja skolēns ēdienu ņem līdz uz skolu, tad arī tas tiek ēsts skolas ēdnīcā – klašu telpās ēšana 

nenotiek (neattiecas uz batoniņu vai tml.) 

Par skolas autobusu: 

- Informācija par skolas autobusu tiks publiskota gan e klasē, gan skolas mājas lapā tiklīdz būs 

pieejama informācija.  

 

Par masku lietošanu sporta nodarbībās telpās: 

- Sporta nodarbības visi bērni atrodas bez maskām 

 

Par testiem, ja skolēns ir jau nodevis testu pulciņam vai sporta nodarbībai: 

- Testēšana notiek centralizēti skolā, jo testi tiks veikti noteiktās dienās ievērojot grafiku.   

 

 


