
Ogres Valsts ģimnāzijas padomes sēdes protokols Nr. 1 

2022./2023. m.g. 

2022. gada 28. septembrī 

 

Protokolists: Anita Stukāne (11.b) 

Piedalījās: 

8.b Juris Vaskāns 

8.d Kristīne Ertmane 

8.e Kristīne Buče 

8.f Kārlis Avotiņš 

9.a Aija Mežale 

9.b Olga Veipa 

9.e Brigita Habeka 

10.a Laura Ķezēna 

10.e Anita Avišāne 

10.f Alda Pīlādze 

10.g Gatis Štauers 

11.a Gunita Laugale 

11.b Ņina Asare 

12.a Ņina Podiņa 

12.b Linda Kurloviča 

 Anete Ezeriete (skolotāju pārstāve) 

 Marika Dērveniece (skolēnu pārstāve) 

11.b Anita Stukāne (padomes vadītāja) 

 Inna Zeņkeviča (skolas direktore) 

 

Nepiedalījās:  

8.a 

8.c 

9.c 

9.d 

10.b 

10.c 

10.d 

10.h 

11.c 

 

  

Darba kārtība: 

1. Sapulces atklāšana, dienas kārtības izziņošana (skolas vadība, Anita Stukāne). 

2. Sapulces protokolētāja iecelšana. 

3. OVĢ vadības ziņojums par aktualitātēm (Inna Zeņkeviča, Anete Ezeriete). 

4. Skolas padomes darba plāns, tā apstiprināšana. 

5. Skolas padomes reglamenta 11. punkta izmaiņas.  

6. Skolas padomes pārstāvju un vecāku jautājumi: 

6.1. Skolas budžets, svarīgākās pozīcijas. 

6.2. Kad ir plānots pārcelties uz jauno ēku un vai ir plāns, kā tas tiks paveikts? 

6.3. Vai tiek plānota Karjeras/ vecāku nedēļa? Kādi vēl pasākumi skolā tiek plānoti? 

6.4. Plānotie pasākumi. 

6.5. Kādi ir interešu pulciņi/ ārpusklases nodarbības skolā? 

6.6. Skolas iesaiste Erasmus un citos projektos - kādi plāni? 

6.7. Skolas jauniešu saliedēšanas pasākums, veidojot skolu kā vienotu kopienu, lai attīstītu 

skolēnu piederību skolas - vai kaut kas tāds tiek plānots? 

6.8. Kāda situācija ir ar skolotājiem? Vai visos priekšmetos tie ir? 

6.9. Vai mācību līdzekļi tiek nodrošināti pilnā apmērā: datori katram skolotājam? 

6.10. Sekmju vērtēšanas kārtība. 

6.11. Brīvpusdienu vērtība. 

6.12. Vegānā/ veģetārā ēdiena pieejamība skolas ēdnīcā.  

6.13. Eksāmenu kārtošanas iespējas 11. klasē, nevis 12. klasē teju visi eksāmeni. 

6.14. Kārtība tualetēs. 

6.15. Brīvstundas – ko bērni dara tajā laikā? 

7. Nākamās sēdes datums.  

 

Izskatītie jautājumi:  



1. Sapulces atklāšana, dienas kārtības izziņošana.  

Skolas direktore iesāk sapulci ar apsveikšanu jaunajā mācību gadā. Anita Stukāne ziņo par 

sapulces kārtību un tās norises gaitu. 

2. Par sapulces protokolistu piesakās Anita Stukāne, padome vienbalsīgi apstiprina 

sanāksmes protokolētāju.  

 

Balsojums:  

PAR 19  ATTURAS 0  PRET 0 

3. OVĢ vadības ziņojums par aktualitātēm (Inna Zeņkeviča, Anete Ezeriete). 

Vecākiem tiks atsūtīta prezentācija par skolas pārstāvju prezentētajiem jautājumiem. Tomēr 

īsumā tika stāstīts par valsts pārbaudes darbu rezultātiem, skolēnu sasniegumiem eksāmenos. 

Centrālo eksāmenu vērtējumu līmenis ir vidēji augstāks kā valstī.  

Ķīmijā visaugstākie sasniegumi.  

Fizika – skola cer uz pozitīvām pārmaiņām, jo skolā ir jauns pedagogs, kas piesaistīts 

pateicoties augstākam atalgojumam.  

Matemātika – matemātikas valsts pārbaudes darbos sasniegts optimāls līmenis un tas ir 

augstāks kā vidēji valstī, taču tas nav ļoti augsts (48,89%).  

Angļu valoda – rezultāti augstāki kā vidēji valstī. 

Vēsture – joma, kas jāstiprina.  

Skolā ir 11 jauni pedagogi, visas vakances ir aizpildītas. 

Viena no skolas prioritātēm – attīstīt visus virzienus. 

Skolā pieejams arī atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants. 

Visā skolā skolēni aizpilda anketu par skolēnu labsajūtu/ labbūtību skolā. 

Ogres nov. ir izveidota Bērnu tiesību aizsardzības grupa, kurā var vērsties pēc palīdzības, 

lai risinātu preventīvi ar bērnu audzināšanu saistītos jautājumus.  

   

4. Skolas padomes darba plāns, tā apstiprināšana. 

Skolas padomes darba plāns tika izsūtīts padomes pārstāvjiem pirms sanāksmes. 

Papildinājumu un labojumu nebija. Tiek balsots par plāna apstiprināšanu. Padomes Darba 

plāns pievienots šī protokola pielikumā.  

 

Balsojums:  

PAR 19  ATTURAS 0  PRET 0 

5. Skolas padomes reglamenta 11. punkta izmaiņas. 

Līdz šim reglaments noteica, ka Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 3 reizes semestrī. 

Tiek rosināts noteiktu sēžu skaitu samazināt līdz 2 reizēm semestrī. Ja nepieciešams, 

iespējams sasaukt arī ārkārtas sapulci.  

 

Balsojums:  

PAR 19  ATTURAS 0  PRET 0 

Pēc balsojums reglamenta 11. punkts tiek izteikts šādā redakcijā.  
11. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes semestrī. 
 

6. Skolas padomes pārstāvju un vecāku jautājumi: 

6.1. Skolas budžets, svarīgākās pozīcijas. 

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Adamovičs informēja par 

svarīgākajām budžeta pozīcijām. Tika minēts, ka teju visas pozīcijas ļoti ietekmē cenu 

pieaugums valstī. Apsaimniekošanas izdevumi ir viena no pozīcijām, kas pieaugusi 

visstraujāk. Jau tagad ir apzinātas pozīcijas, kurām līdzekļu nepietiks. 

Trūkst līdzekļu pētniecisko darbu veikšanai.  

Budžetu piešķir pašvaldība un skolas jau trīs gadus ir noturējusies pašvaldības noteiktā 

budžeta ietvaros, taču tas ir par mazu.  



Budžetu pārskatīt piekrīt 8.b klases skolēna tēvs Juris Vaskāns.  

 

6.2. Kad ir plānots pārcelties uz jauno ēku un vai ir plāns, kā tas tiks paveikts?  

Pāreja uz jauno skolas ēku notiks atbilstoši noteiktajam grafikam, provizoriski 2023. gada 

janvāris. 

Ir komisija, kas strādā pie jaunās ēkas (arī pārcelšanās) jautājumiem. 

6.3. Vai tiek plānota Karjeras/ vecāku nedēļa? Kādi vēl pasākumi skolā tiek plānoti? 

Skolas padomi uzrunā skolas karjeras konsultants Ligita Millere stāsta par iespējām, kas 

pieejamas skolēniem. Aicina vecākus iedrošināt skolēnus vērsties pie viņas pēc padoma. 

Ir pieejamas grupu nodarbības, individuālās konsultācijas, tiek veiktas aptaujas. 

Norisināsies konkursi, mācību stundas, tiešsaistes vecākiem, jauniešiem. Karjeras nedēļa 

dublēsies ar Vecāku nedēļu, kurā aicina iesaistīties vecākus. 

6.4. Plānotie pasākumi. 

Tiek plānota Helovīna balle (skolēnu vēlme).  

Sacensības “Lācplēsis” 

6.5. Kādi ir interešu pulciņi/ ārpusklases nodarbības skolā? 

Skolēni par interešu izglītību skolā ir informēti. Iespējas: https://www.ovg.lv/interesu-

izglitiba/ 

6.6. Erasmus projekti un skolas iesaiste citos projektos - kādi plāni? 

Skolai ir akreditācija uz 5 gadiem Erasmus projektu organizēšanai. Pieejamie naudas 

līdzekļi 111000 EUR. Vēl ir jāmeklē partneri. Skola iesaistās projektā “Neklusē” ka āri 

citos Ogres novada pašvaldības un Jauniešu domes organizētajos projektos.  

6.7. Skolas jauniešu saliedēšanas pasākums, veidojot skolu kā vienotu kopienu, lai   

attīstītu skolēnu piederību skolas – vai kaut kas tāds tiek plānots? 

Plānoti skolas pasākumi: balle, sporta sacensības, iesaiste projektos, zīmols kā piederība.  

6.8. Kāda situācija ir ar skolotājiem? Vai visos priekšmetos tie ir? 

Vakanču nav. 

6.9. Vai mācību līdzekļi tiek nodrošināti pilnā apmērā: datori katram skolotājam? 

Šobrīd datori ir pieejami un izsniegti visiem (kas pieteicās) 11.-12. klašu skolēniem. 

Mācību līdzekļi ir pietiekami. Skolēniem ir arī pieeja uzdevumi.lv, skolo.lv, maconis.lv 

u.c. platformām).  

6.10. Sekmju vērtēšanas kārtība. 

https://www.ovg.lv/wp-content/uploads/2022/09/Vertesana_kartiba_01092022-1.pdf 

Anete E. Izskaidroja Padomei visu par jauno vērtēšanas kārtību. Vecākiem bija iespēja 

uzdot jautājumus un gūt atbildes.  

6.11. Brīvpusdienu vērtība. 

Brīvpusdienas ar 1.10.2022. tiek apmaksātas 2.00 EUR vērtībā. Parasti ir ko izvēlēties 

par šo summu. Vecākiem bažas radās par to, ka pa 2 eur jāspēj paēst gan 7., gan 

12.klases skolēnam. Taču šobrīd situācija ir tāda, kāda tā ir.  

Rindas ēdnīcā – skolēni sūdzas mājās, ka nepietiek laika paēst, rinda ir par garu, citi 

skolēni “lienot rindā”. Skolas pārstāvji teicās, ka rindai regulāri tiek sekots, atbildīgie 

pedagogi rūpējas par kārtību rindā.  

6.12. Vegānā/ veģetārā ēdiena pieejamība skolas ēdnīcā.  

Šāda veida pusdienas tiek nodrošinātas. Par šādu porciju nepieciešamību gan jāpaziņo 

klases audzinātājam. 

6.13. Eksāmenu kārtošanas iespējas 11. klasē, nevis 12. klasē teju visi eksāmeni. 

Noteikumos noteikt, kuros priekšmetos eksāmenus kārto pēc pamatkursa pabeigšanas, 

t.i. jau 11. klases noslēgumā.  

Tādi priekšmeti var būt: matemātika, angļu val., latviešu val., dabaszinības. Eksāmenu 

norises kārtību nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.  

6.14. Kārtība tualetēs. 

Saņemti iebildumi, ka tualetes papīrs atrodas ārpus kabīnītēm. Tāpat problēma esot arī, 

ka diezgan bieži pa kādai tualetes telpai ir slēgtas. Skolas pārstāvji atzīmē, ka skolēni 

https://www.ovg.lv/interesu-izglitiba/
https://www.ovg.lv/interesu-izglitiba/
https://www.ovg.lv/wp-content/uploads/2022/09/Vertesana_kartiba_01092022-1.pdf


paši šo veicinājuši, jo mēdzot notīt papīru un aizdambēt tualetes podus. Tad arī ir jāslēdz 

tualete līdz brīdim, kamēr santehniķis novērš bojājumus.  

Padome aicina tomēr sekot biežāk kārtībai tualetēs un rakst iespēju tualetes papīru 

izvietot katrā kabīnē.  

6.15. Brīvstundas – ko bērni dara tajā laikā? 

Brīvstundu neesot daudz. Skola dara visu iespējamo, lai brīvstundu būtu iespējami maz. 

 

7. Nākamās sēdes datums. 

Par nākamo Padomes sēdes datumu vienosimies novembrī.  

 

 

 

Protokola apstiprināšana:  

Protokoliste: Anita Stukāne 

Skolas padomes priekšsēdētāja: Anita Stukāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skolas padomes darba plāns  

2022./2023.m.g. 

  
SEPTEMBRIS  

✓ Aktīvo vecāku piesaistīšana vecāku padomes kolektīvam. Padomes sastāva 

nokomplektēšana. 

✓ Skolas padomes sastāva apstiprināšana.   

✓ Padomes sēžu grafika veidošana.  

✓ Padomes darba plāna aktualizēšana.  

✓ Skolas padomes risināmo jautājumu apzināšana.  

✓ Karjeras speciālista konsultāciju/ darba plāns (skola piedāvājums jauniešiem).Karjeras 

nedēļa skolā.  

✓ Skolas dalība projektos (ERASMUS u.c., kur skola plāno iesaistīties). 

✓ Skolas jauniešu saliedēšanas pasākumi, veidojot skolu kā vienotu kopienu. Jauniešu 

piederības sajūta skolai.  

✓ 2023. gada skolas budžeta prioritātes, plānojums. 

✓ Interešu izglītības piedāvājums skolā.  

✓ Vecāku, Padomes līdzdalība pasākumos.  

 

NOVEMBRIS 
✓ Aktuālo jautājumu apspriešana. 

✓ Skolas vadības ziņojums par aktualitātēm skolā un nepieciešamo Padomes atbalstu. 

✓ Plāns sekmīgai pārcelšanās norisei uz jaunajām telpām. Mācību saturs. Skolotāji. 

Programmas.  

✓ Tikšanās ar Skolēnu domi, savstarpējā sadarbība. 

✓ Gatavošanās pasākumiem (Lāpu gājiens, LR Proklamēšanas diena, Ziemassvētki, konkursi)  

 

JANVĀRIS 
✓ Aktuālo jautājumu apspriešana.  

✓ Pirmā semestra vērtēšana, secinājumi par sasniegto, nepieciešamie uzlabojumi. 

✓ Ēdināšanas kvalitātes vērtēšana, skolēnu labbūtības vērtēšana, skolēnu aptaujāšana. 

✓ Pasākumi un projekti otrajā semestrī.  

 

APRĪLIS 
✓ Aktuālo jautājumu apspriešana.  

✓ Mācību gada noslēguma pasākumi skolā.   

✓ 2022./23. m.g. mācību un ārpusklases darba izvērtējums. 

✓ Padomes darba izvērtējums. 

✓ 2024. gada skolas budžeta prioritātes, plānojums. 

✓ 2023./24. m.g. Padomes darba plāna izstrādāšana. 

✓ Vecāku kopsapulce. 

 

Skolas padomes priekšsēdētāja: Anita Stukāne 

2022. gada 28. septembrī 



 

 

 


