
 

Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes sapulces 

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

 

Sapulces vieta un laiks: 

Ikšķilē, 2020. gada 28. oktobrī 

Sapulces sākums plkst. 19:00 virtuālajā platformā ZOOM 

 

Join Zoom Meetinghttps: 

https://us04web.zoom.us/j/71192977999?pwd=ajVvQ2x3YWZ3NWVTaXdGNWFUbEFKUT09 

https://us04web.zoom.us/j/74754022594?pwd=S2dhK3RpT0srNUMvVEhLTkJ2WWFvdz09 

 

Sapulcē piedalās:  

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

Vecāku pārstāvji, saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu 

Domes pārstāvji – L.Šmite, M. Martinsons 

 

Sapulces dalībnieku skaits:  

Pirmajā sesijā 37 

 Otrajā sesijā 33 

 

Sapulci vada:  

Skolas padomes priekšsēdētāja D.Vanaga.  

 

Sapulci protokolē: 

E.Langmane 

 

Sapulces plānotā darba kārtība:  

1. Skolas aktualitātes;  

2. Skolas padomes pārstāvju iesaistes veids "Skolas attīstības plāna" izstrādē; 

3. Skolēnu pašpārvalde; 

4. Vecāku balva - jauns koncepts; 

5. Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvji; 

6. Skolas padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka, protokolista pārvēlēšana.  

 

Sapulces norise un izrunātie jautājumi:  

 

Ņemot verā sapulces formātu, tās sakumā vecāki tiek aicināti savus jautājumus uzdot rakstiski Zoom 

tērzētavā.  

 

Informē G. Liepiņa par turpmākā mācību procesa organizēšanu: 

 7. - 12. klases turpina attālinātās mācības līdz 15.11.2020. 

 1. – 6. klases turpina macības klātienē. Ģimenēm ir tiesības izlemt vai bērnu laist uz skolu šajā laikā 

vai nē, pašām uzņemoties atbildību par mācību procesa nodrošināšanu.  

 Skolā ir pietiekams tehniskais nodrošinājums attālināta mācību procesa vadīšanai, iepirkti 7 jauni 

datori, kurus skolotāji var izmantot, sadarbojoties ar skolēniem.  

 Papildus ir izveidots jauns autobusu reiss #8, kas domāts sākumskolas skolēniem nokļūšanai uz/no 

skolas. Informācija atrodama skolas mājas lapā. 

 

Informē I. Bērziņa: 

 Ir ievēlēta jauna skolēnu pašpārvalde – tās prezidents Alekandrs Molloudis, vietniece Ance Zariņa. 

 

 Aleksandrs informē vecākus par galvenajiem pašpārvaldes mērķiem, tai skaitā: 

- Uzlabot skolēnu un skolotāju attiecības; 

https://us04web.zoom.us/j/71192977999?pwd=ajVvQ2x3YWZ3NWVTaXdGNWFUbEFKUT09
https://us04web.zoom.us/j/74754022594?pwd=S2dhK3RpT0srNUMvVEhLTkJ2WWFvdz09


- Mudināt skolēnus piedalīties olimpiādēs un konkursos; 

- Mudināt skolēnus vairāk iesaistīties sporta aktivitātēs; 

- Aicināt skolēnus iesaistīties pārējās skolas aktivitātēs; 

- Latvijas svētku laikā ir plānots projekts sadarbībā ar Ikšķiles uzņēmēju biedrību. Laika posmā 

no 9.-15.novembrim skolēni skrien un iesūta savus rezultātus. Ja kopīgi tiek noskrieta 1836 

km distance, Ikšķiles uzņēmēju biedrība ziedo naudu.  

 

 Par interešu izglītību: 

- Interešu izglītības klātienes nodarbības šobrīd tiek nodrošinātas tikai 1.- 6. klasēm - atsevišķu 

klašu grupās vai individuāli. 

- Parējiem nodarbības var notikt tikai attālināti. 

- Skola izmanto visas valsts noteiktās vadlīnijas un maksimāli nodrošina iespēju tikties, 

mācīties, trenēties. 

 

Infomē I. Ābele: 

 Skola ir uzsākusi darbu pie skolas attīstības plāna nākamajiem 3 gadiem (2021-2023): 

- Tiek plānots iesaistīt vecākus  - no 2.11 - 6.11 vecākiem tiks nosūtīta google aptauja, kurā 

būs iespēja paust savu viedokli, novērtejot iepriekšējā perioda plānu un dot savu redzējumu 

par nākamā perioda plānu. Aptaujas aizpildīšanas termiņš 30.11. 

 

Informē L. Šmite un atbild uz iepriekš saņemtajiem jautājumiem: 

 Par to, vai 7.-12.klašu skolēni saņems kādu atbalstu/kompensaciju saistībā ar ēdināšanu: 

- Dome šobrīd nodrošina ēdināsanu un atbalstu visiem, kam tas ir nepieciešams. Ja ir kāds, 

kas to nesaņem, bet ir tāda nepieciešamība, lūgums, vērsties domē ar to.  

 

 Par papildus pieturvietu izveidi Ādamlaukā: 

- Skolas autobusa grafiks ir sarežģīts un tiek veidots septembra sākumā. Ņemot vērā 

Ādamlauka tuvumu skolai, esošā maršruta izmaiņas netiek plānotas. Kopumā autobuss ir 

noslogots, tam ir izveidoti vēl 2 papildus maršruti. 

 

 Par autobusa attiešanas laika maiņu/ pielāgošanu stundu beigu laikam: 

- Autobusa attiešanas laiks plkst. 14 nevar tikt mainīts, jo paredzēts Tīnūžu skolas bērnu 

atvešanai uz interešu izglītības stundām. 

 

D. Vanaga aicina ievēlēt Vecāku padomes priekšsēdētāju, tā vietnieku un protokolistu: 

 Uz padomes priekšsēdētāja amatu kā kandidāts tiek izvirzīta Kristīne Briede: 

- Kristīne iepazīstina ar sevi, savām darbības metodēm un plāniem, 

- Kristīne saņem atbalstu gan no vecākiem, gan domes pārstāves par savu līdzšinējo darbību 

PII un tiek ievēlēta par Vecāku padomes priekšsēdētāju nākamajiem 2 mācību gadiem.  

 

 Kā vietnieki tiek izvirzīti Dace Vanaga un Kristīne Krūkle: 

- Par Vecāku padomes priekšēdētāja vietnieku tiek ievēlēta Dace Vanaga. 

 

 Par protokolisti tiek izvirzīta un apstiprināta Edīte Langmane. 

 

Jautājumi no vecākiem ZOOM tērzētavā: 

 

 Kāpēc skola nav iegadājusies ZOOM licenci? 

- Skola mācību darba nodrošināšanai izmanto Google Meet platformu, tapēc ZOOM licences 

iegāde nav aktuāla.  

- Skolotāji ir izgājuši Google Classroom apmācības un šī platforma tiks izmantota arī turpmāk.  

 

 Kad skola varētu pārtiet uz A mācību modeli?  

- Valstī šobrīd nekas neliecina, ka attālinātā mācīšanās varētu drīz beigties, līdz ar to tuvākajā 

laikā tas netiek plānots. 



 

 Kāpēc skolēnu darbu iesūtīšanai tiek norādīts termiņš/ pulksteņlaiks? 

- Skolotāji var nospraust termiņu, līdz kuram ir jāiesūta darbs. Ieteicams atturēties no konkrēta 

pulksteņlaika izmantošanas, bet datums ir obligāts.  

 

 Priekšlikums samainīt eksāmenu priekšmetu un pārējo priekšmetu īpatsvaru – klātienes nedēļā 

mācīties eksāmenu priekšmetus, neklātienes pārējos.  

- Visi priekšmeti ir vienlīdz svarīgi, tāpēc šāda pieeja no skolas puses nevar tikt nodrošināta.  

 

 Kā skolas vadība strādā, lai mazinātu rindas ēdnīcā? 

- Katrai klasei ir sava ēdiena sadales vieta, tāpēc rindu jautājums nav aktuāls. Tāpat skolēni 

nedrūzmējas, jo mācības ir organizētas blokstundās ar atšķirīgiem pusdienošanas laikiem.  

 

 Kā skola pārliecinās, ka bērni darbus ir veikuši patstāvīgi? 

- Darbu korekta izpilde ir uz katra bērna sirdsapziņas un nav kontrolējams process.  

 

 Kā tiek nodrošinātas fakultatīvās nodarbības? 

- Skolotājiem ir liela slodze un fakultatīvajām nodarbībām šobrīd nav iespējams kvalitatīvi 

sagatavoties. Šeit pastāv iespēja katrai klasei vienoties ar skolotāju individuāli.  

 

 Vai tiek plānots palielināt tiešsaistes stundu īpatsvaru? 

- Skola ievēro IZM vadlīnijas, kur video vai tiešsaistes stundas sastāda 30% no kopējā mācību 

apjoma.  

 

 Vai notiks Mārtiņdienas tirdziņš? 

- Tirdziņu var organizēt katra klase atsevišķi savas klases ietvaros. Skolas mērogā šāds tirdziņš 

netiks organizēts. 

 

 

Skolas padomes vadītāja D. Vanaga aicina individuālās problēmas risināt pēc skolas noteiktās shēmas, 

sākotnēji individuāli un klasē un atgādina, ka visiem vecākiem ir nosūtīta shēma e-klasē.  

 

Ņemot vērā lielo jautājumu skaitu, uz pārējiem jautājumiem, kas izskanēja tērzētavā, atbildes tiks sniegtas 

individuāli. 

 

 


