IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA
Skolas padomes sēdes

PROTOKOLS

Nr. 2018/2019-1
2018. gada 22.novembrī
Sēdes sākums plkst. 18.00

Sēdē piedalās:

Skolas direktore Zane Āboliņa;
Skolas direktora vietniece Ineta Seile;
Tīnūžu sākumskolas skolotāja – Sigita Jonase;
Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese
Jankuna;
Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības darba speciālists Liene Šmite;
Vecāku pārstāvji:
 Gunita Špīlberga ( “Pulkstenītes”)
 Juris Maksimovs (“Dzirkstelītes”)
 Gatis Jusevičs ( “Cigoriņi”)
 Inga Soboļeva (“Zeltstarītes”)
 Linda Cimmera (“Saulessveces)
 Iluta Oškalne – Ķlibiķe (“Saulessveces” un “Ilzītes”)
 Maruta Metlāne (1. klase)
 Olga Honta (2.klase)
 Dace Damkevica (3. klase)
 Diāna Erte (4. klase)
 Oskars Novickis (5. klase)
 Gunta Kļaviņa (6. klase)
Sēde ir lemttiesīga.
Sēdes vadītājs: Zane Āboliņa
Sēdi protokolē: Diāna Erte
Sēdes darba kārtība:

1)
2)
3)
4)

Vecāku padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana;
Skolas vecāku jautājumu un sūdzību izskatīšana;
Skolas jaunumi;
Pašvaldības jaunumi un aktualitātes.

Vecāku padomes sēdi atklāj skolas direktore Zane Āboliņa: šodienas sēdes darba kārtībā
pirmais uzdevums ievēlēt Vecāku padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
Tiek aicināts pieteikties klātesošos vecākus pēc pašu iniciatīvas. Tiek iepazīstināts ar
priekšsēdētāja pienākumiem: uzlabot skolas darbu, organizēt, vadīt nākamās sēdes, uzsākt
iniciatīvas un organizēt citus skolas pasākumus, komunikācija ar pedagogiem un skolas
vadību. Priekšsēdētaja amata termiņš 2 gadi.
Priekšsēdētāja amatam piesakās pirmskolas grupiņas “Zeltstarītes” pārstāve Inga Soboļeva
Pārstāvju balsojums: vienbalsīgi.
Nolemts: Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēta Inga Soboļeva.
Skolas direktore aicina pieteikties vecākus priekšsēdētāja vietnieka amatam. Tiek apspriesti
Priekšsēdētāja vietnieka pienākumi: palīdzēt Priekšsēdētājam realizēt idejas un priekšlikumus.
Amatam piesakās 3.klases pārstāve Dace Damkevica
Pārstāvju balsojums: vienbalsīgi
Nolemts: Par Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēta Dace Damkevica.

Vecāku jautājumu vai sūdzību izskatīšana

Sēdi turpina skolas direktore. Vairāki jautājumi ir par pirmskolas audzēkņu nodarbībām:
keramiku un ritmiku. Šo nodarbību trūkums ir saistīts ar nelielo audzēkņu skaitu.
Vecāka jautājums: Cik ir bērnu trūkums?
Atbild Z. Āboliņa: Vēlamais skaits ir vismaz 8-10 bērni.
Tuvākā laikā pirmskolas audzēkņiem tiks nodrošināta ritmika. Ja bērniem nodarbības tiek
apmaksātas no pašvaldības budžeta, tad pedagogs strādā ar tik bērniem, cik viņu ir, bet
uzņēmējam ir nepieciešams lielāks bērnu skaits, lai būtu izdevīgi piedāvāt pakalpojumu.
Savukārt keramikas nodarbības varētu vadīt esošie pedagogi, tikai skola nodrošinātu
materiālus (mālu).
Jautājums: Vai skolā ir pieejami fizioterapeita pakalpojumi?
Atbilde Z. Āboliņa: Tas ir medicīnas pakalpojums, un skola nesniegs šādu pakalpojumu. Ja
nepieciešams, skola var ziņot ģimenes ārstam, lai pēc tam saņemtu nosūtījumu.
No skolas tiek apmaksāts logopēds. Tas ir laikietilpīgs darbs ar bērnu. Valsts apmaksā 10
bezmaksas nodarbības.
Pieejama arī mākslas terapija, informācija tiks izvietota e-klasē.

Jautājums: Kā ir ar drēbju žāvētāju pirmsskolā?
Atbild Z.Āboliņa: 2 vecākajās pirmsskolas grupās jau ir drēbju žāvētāji. Arī Muižiņā ir plānots
iegādāties divdaļīgu drēbju žāvējamo skapi.
Jautājums: Vai tiek apgaismots skolas rotaļu laukums?
Atbild Z.Āboliņa: Skolas rotaļu laukums tiek apgaismots ar stadiona apgaismojumu.
Skolas rotaļu laukums ir paredzēts bērniem līdz 12 gadiem, bet novērots, ka skolas lielākie
bērni lauž konstrukcijas. Tāpēc skolas lielākie bērni netiek laisti uz rotaļu laukumu, bet ir
iespēja sarunāt iet uz laukumu skolotājā pavadībā.
Jautājums, sūdzība – Kas ir ar foto kompāniju, kas izgatavo klases bildes. Šogad ir sliktas
kvalitātes bildes. Bērniem ir atļauts ķēmoties un vecākiem nav bildes, ko pasūtīt!
Atbild Z.Āboliņa: Ir saņemtas vairākas sūdzības, par neapmierinošas kvalitātes bildēm. Foto
kompānijas pakalpojumi tiek pasūtīti maijā, līdz tam laikam Vecāku padomes sēdes pārstāvji
var piedāvāt un vienoties par citas foto kompānijas izvēli nākamajam gadam.
Vecāku jautājums – sūdzība – kāpēc 1.septembrī netika atskaņota Latvijas valsts himna?
Atbild Z.Āboliņa : - Šāda kļūda tika tiešām pielaista, un ir atzīmēta, lai turpmāk neatkārtotos.
Jautājums – sūdzība: 3.klasē mājas darbi tiek izlikti e-klasē vēlu vakarā un nav iespējams tiem
laicīgi sagatavoties? Iepriekš tika runāts, ka mājasdarbi netiek izdoti brīvdienās un arī pēc
brīvlaika, kā arī pārbaudes darbi netiek ieplānoti pirmdienās!
Atbild I.Seile: Pedagogiem ir uzstādījums, ka mājas darbus jāizliek obligāti līdz pulksten
17:00, bet vēlams, lai skolēniem būtu ieviestas dienasgrāmatas, lai skolēni paši plānotu savus
darāmos darbus.
Papildina A.Jankuna: Visai klasei, visiem vecākiem ir jāvienojas par vienu sistēmu, kādā tiek
organizēti mājasdarbi (vai klasē ir papīra formāta dienasgrāmata/vai nav).
Ierosinājums: Uz nākamo padomes sēdi lemt par dienasgrāmatu ieviešanu visā skolā
Jautājums: Kas notiek skolā ar ēdināšanu. Vai ēdiens bērniem netiek pasniegts auksts?
Atbild Z.Āboliņa: Ēdiens tiek piegādāts no Čiekuriņa, skolā ēdiens tiek dalīts bērniem. Vecāki
tiek aicināti pieteikties un izmēģināt, pagaršot piedāvātos ēdienus.
A.Jankuna: No 1.septembra mainījušies ēdināšanas noteikumi Ikšķiles novadā. Ēdināšanas
pakalpojumus piedāvā uzņēmums “Daily Restaurant”. Ēdienkartē bija palielināts zupas
īpatsvars, bet zupas bērni neēd. Tāpēc ēdienkartē tika ieviestas izmaiņas. Zupas un saldais 1
reizi nedēļā. 1.-6. klases bērniem būs pašapkalpošanās, viņi paši varēs likt ēdienu, ko vēlas.
Ēdienam nevajadzētu tik pasniegtam aukstam, jo Ikšķiles busiņš ir pielāgots ēdiena
pārvadāšanai, iegādāti termo trauki un ēdiens tiek piegādāts karsts.
Jautājums – sūdzība: Bērnudārzā gadījums, kad zupa pasniegta bērniem diezgan pikanta?
Atbilde: šis gadījums ir piefiksēts, zupa priekš mazajiem bērniem ir bijusi par stipru. Turpmāk
šis jautājums tiks kontrolēts.
Skolā ēdiens netiek jaukts. Bērni paši izvēlas likt sev mērcīti un paši izvēlas pieejamos salātu
veidus.

Jautājums – sūdzība: Vai skolā dalītie augļi vai dārzeņi nav jau ieskābuši. Bērns ir mājās
ieradies ar skolā dotajiem burkāniem, bet tie jau bijuši manāmi ieskābuši.
Atbilde: Dārzeņi tiek piedāvāti no projekta “Skolas auglis”. Ir jānoskaidro posms, kurā dārzeņi
sāk bojāties; vai pie uzglabāšanas, vai pie piegādātāja. Skolas piens 2 x nedēļā. Augļi, dārzeņi
3 x nedēļā.
Jautājums: Kas jauns notiek ar gājēju pārejas izbūvi un apgaismojumu?
Ir apstiprināts iepirkums. Primārais ir skolēnu drošība, tiks izbūvēta ietve, paplašināta
autostāvvieta, sakārtots ceļš līdz Tīnūžu tautas namam. Projekts 2 kārtās, kas tiks realizēts
vasaras periodā. Tas ir pašvaldības iepirkums un pieejams pašvaldības mājas lapā.
Jautājums: Kas notiek ar kokapstrādes pulciņu. Kāpēc skolotājs atstāj skolēnu nepieskatītus,
kāpēc skolotājs nepaskaidro par kokapstrādes darbarīkiem, instrumentiem.
Atbild Z.Āboliņa: Situācija tiks novērota un apzināta, un tiks rast risinājums.

Skolas jaunumi
Apstiprināts projekts - neformālā izglītība, radošās darbnīcas, kas norisināsies Tīnūžu tautas
namā. Projekts paredzēts kā vides maiņa audzēkņiem no skolas uz Tīnūžu tautas namu.
Skolas māsa turpinās darbu līdz tiks atrasts jauns mediķis. Skolas māsai ir vairāki pienākumi,
telpu pareiza uzkopšana, ēdiena kvalitāte, atbildība par bērniem, kuriem nepieciešami
medikamenti. Arī papildus atbalsts bērniem, piemēram, adoptācijas laikā, kad bērniem sāp
galva, viņi dodas aprunāties vai iedzert glāzi ūdens.
Ziemassvētkos bērniem no 1.-4.klasei būs paciņas ar saldumiem. Vecākām klasēm dāvaniņas.
Paciņas ir dāvinājums un ir jāiekļaujas tam atvēlētajā budžetā. Saldumu paciņu saturs tiks
piegādāts no saldumu fabrikas “Laima”. Pretenzijām par paciņu satura kvalitāti nevajadzētu
būt.
16.decembrī Tīnūžu tautas namā pasākums visiem Ikšķiles novada bērniem.
Mācības beidzas 21.decembrī – svētku pasākums Tīnūžu tautas namā, arī vecākiem.

Pašvaldības izglītības aktualitātes
Sēdi turpina un vecākus informē A.Jankuna: Ir pabeigts liels darbs Ikšķiles novadā – atvērts
jauns bērnudārzs, reorganizēta Tīnūžu skola. Šajā mācību gadā darbs ir saturisks. Prioritātes
novadā nemainīgas – izglītības kvalitātes celšana. Pārejas nodrošināšana no pirmskolas uz
sākumskolu, saprast kādas prasības. Pusgadu ir izstrādāts plāns kā notikt pārejai, ieskaitot arī
pedagogiem. Vispārējai izglītībai – tiks ieviests kurators – kas ir tas pats metodiskais darbs,
bet modernāks.
5.decembrī seminārs vecākiem – pirmskolas satura eksperte un psihologs, palīdzība un
ieteikumi bērnu audzināšanā.
Papildina L.Šmite: Izglītības kvalitāti nosaka, lai izglītības līmenis visās pirmskolas un
sākumskolās būtu vienāds. Arī papildus iespējas mācību iestādē, piemēram, lai bērni

pašapkalpotos pusdienu laikā un iemācītos uzlikt sev ēdienu paši, tik cik apēd, lai ēdiens
netiktu izmest.
A.Jankuna: Projekts par individuāliem sasniegumiem ir mainīts plāns. Paplašināts ar
pedagoģisko bāzi, lai būtu individuālie sasniegumi sadarbībā ar papildpersonālu. Mērķgrupa
dalās – vidēji sasniegumi, augsti sasniegumi, vāji sasniegumi. Gala braucienā, ekskursijā
brauks bērni ar individuālo dinamiku.
Ar projektu Latvijai 100 – projekts Skolas soma ir iespēja saņemt finansējumu kādam
braucienam. Bet jābūt pamatojumam ar mācību vielu, brauciens jāsasaista ar stāstu, ko bērni
aktuāli apgūst kopā ar mācību procesu. Finansējums paredzēts tikai sākumskolai, pirmskolai
šāda iespējas pagaidām nav.

Sēde nolemj:
1. Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēta Inga Soboļeva;
2. Par Skolas padomes priekšsēdētāju vietnieku ievēlēta Dace Damkevica;
Sēde tiek slēgta.

Sēdes beigas plkst.20:15

Sapulces vadītājs: ___Zane Āboliņa_______
Vārds, Uzvārds

Sapulces protokolists: _____Diāna Erte____
Vārds, Uzvārds

____________________
Paraksts

____________________
Paraksts

