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Sēde sasaukta: 2021.gada 2.februārī 

Sēdi atklāj: plkst. 18:00 

Sēdi vada: Gulbenes novada vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētājs Arnis Dzerkaļs 

Sēdi protokolē: Gulbenes novada vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece Simona 

Sniķe 

Sēdē piedalās: Arnis Dzekaļs, Linda Ūdre – Rizga, Simona Sniķe, Rihards Kostigovs, Aiga Cirpone, 

Atis Jencītis, Ieva Brūniņa, Baiba Kalmane,  Dita Grigore, Iveta Zvaigzne, Marta Anže, Sarmīte 

Gobiņa, Diāna Briede, Linards Reinis Rozītis, Diāna Krasiļņikova, Emīlija Mia Kundrate. 

 

Sēdes norises vieta: Tiešsaistes platforma MS Teams 

Darba kārtība:  

1. Skolas Mazās 1.-6. klases padomes sēdes atskats pēc kopsapulces (Rihards Kostigovs, 

skolas priekšsēdētāja vietnieks, 1.-6.kl. mazās padomes vadītājs). 

2. Skolas Mazās 7.-12. klases padomes sēdes atskats pēc kopsapulces (Simona Sniķe, skolas 

priekšsēdētāja vietniece, 7.-12.kl. mazās padomes vadītāja). 

3. Par skolas dokumentu pārskatīšanu, to korekcija: 

- Iekšējās kārtības noteikumi, 

- Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, 

- Skolēnu pašpārvaldes darba kārtība, 

- Skolas Padomes kārtība. 

4. Skolas žetona dizains. 

5. Aktuālie jautājumi. 

 

Izskatīts: 

1. R.Kostigovs sniedz informāciju par Skolas Mazās padomes (1.-6.kl.) sēdes norisi – ievēlētie vecāki 

Skolas padomē, vecāku aktivitāte, aktuālie jautājumi. R.Kostigovs izklāsta ideju par diskusiju formu 

starp vecākiem, skolotājiem, skolēniem informācijas apmaiņai un komunikācijai Covid-19 laikā. 

 

2. S. Sniķe sniedz informāciju par Skolas Mazās padomes (7.-12.kl.) sēdes norisi - – ievēlētie vecāki 

Skolas padomē, vecāku aktivitāte, aktuālie jautājumi. Aktuāli ir 9. un 12.klašu vecāku jautājumi par 

konsultācijām un eksāmeniem. 

L. Ūdre-Rizga informē, ka, ņemot vērā valstiski noteiktos drošības noteikumus izglītības iestādēs, 

tiek sastādīts darba grafiks skolēnu konsultācijām klātienē. 

 

3. Par skolas dokumentu pārskatīšanu, to korekciju: 



S. Sniķes ieteikums pārskatīt dokumentus un lietot vienotu padomes nosaukumu, t.i., vietām tiek 

lietots vārds “padome” ar lielo burtu, vietām – ar mazo. Tāpat ar Skolas Mazās padomes nosaukumu. 

A. Jencītis izsaka priekšlikumus veicamajiem labojumiem dokumentā “Skolēnu pašpārvaldes darba 

kārtība”. Ir nepieciešams precīzi formulēt un lietot jēdzienus, kā arī noteikt Skolēnu pašpārvaldes 

locekļu skaitu. 

I. Zvaigzne informē, ka Gulbenes vidusskolas Skolēnu pašpārvalde ir iesaistījusies starpnovadu 

projektā par Skolēnu pašpārvaldes darbības aktualizēšanu. Projekta viena no aktivitātēm ir 

pašpārvaldes darbības kārtības pārskatīšana un jaunas vai papildinātas nolikuma formas veidošana. 

L.R. Rozītis veic ieteiktos labojumus, precizē darba kārtību, koriģē 2.1.2. punktu, kur noteikta Skolas 

prezidenta ievēlēšanas kārtība. 

D. Grigore jautā, vai Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes tiek protokolētas. Tas būtu nepieciešams 

informācijas fiksēšanai un pieejamībai. 

I. Zvaigzne min, ka Skolēnu pašpārvaldes darba kārtība tiks koriģēta un precizēti ieteiktie labojumi. 

 

4. Par skolas žetona dizainu 

I. Zvaigzne informē par skolas žetona dizaina konkursa norisi, iepazīstina ar konkursa rezultātiem, 

demonstrē skices un konkursa uzvarētāja skici. 

I. Zvaigzne ierosina Mazajās Padomes sēdēs apspriest ar vecākiem jautājumu par vecāku līdzdalības 

ziedojumiem. 

S. Sniķe pauž viedokli, ka šo jautājumu var rosināt apspriest, bet ir pret šādiem ziedojumiem. 

L. Ūdre-Rizga norāda, ka I. Zvaigznes jautājums nav bijis saskaņots un gribētu, lai iniciatīva par 

ziedojumiem nāk no vecākiem nevis no skolas puses. 

D. Grigore ierosina, ka vecāku ziedojumi varētu būt pašu iniciatīva, piemēram, dāvinot vai ziedojot 

skolai kaut ko pēc pašu ieskatiem. 

A. Dzekaļs norāda, ka skolai vajadzētu būt bankas kontam, kur vecāki, ja vēlas, var ziedot konkrētu 

naudas summu konkrētam mērķim. 

L. Ūdre-Rizga norāda, ka šāds konts ir atvērts pašvaldībā un var ziedot ar norādi mērķim. 

 

5. Aktuālie jautājumi 

L. Ūdre-Rizga jautā, vai ir pietiekoša informācija no skolas šajā laikā. 

S. Sniķe atbild, ka informācija ir pietiekoša. Atzinīgi tiek novērtētas vecāku sapulces, kuras organizē 

pa konkrētām klašu grupām atkarībā no aktuālajiem jautājumiem. 

A. Dzerkaļs jautā: 

1) Kāpēc uzdevumi.lv neatpazīst pareizo atbildi (ir jābūt precīzi definētai atbildei gan locījums, 

lielais, mazais burts u.c) un, vai skolotājs vērtējot pievērš tam uzmanību, ka atbilde pamatā skolēnam 

ir pareiza un izlabo to? 

L. R. Rozītis norāda, ka šādu kļūdu gadījumā ir nepieciešams sazināties ar skolotāju. 

M. Anže pauž līdzīgu viedokli, ka uzdevumi.lv ir novērotas kļūdas, par kurām noteikti jāsazinās ar 

skolotāju. 

 

2) Kāpēc, definējot mājasdarbu skolēniem (darbmācība), netiek ņemti vērā ierobežojumi, kas nosaka 

materiālu iegādes problēmas (veikalu liegumi)? Vai šajā gadījumā skolotājs nevar uzreiz piedāvāt 

dažādus mājasdarbu alternatīvas (bez vecāku iesaistes)? 

S. Gobiņa min, ka ar šādu aktualitāti ir saskārusies viņas audzināmā klase, bet ir veiksmīgi viss 

atrisināts. Skolotājs ir sniedzis materiālu alternatīvos variantus. 

 

3) Kāpēc jauno mācību vielu izstāstīt tiešsaistē? 

D. Briede norāda, ka jaunā viela lielākoties tiek sagatavota un pasniegta tiešsaites stundās. 

 

L.R. Rozītis jautā par Skolas Padomes saziņu, vai tā būs whatsapp grupas saziņa. 

A. Dzekaļs norāda, ka saziņa notiek e klases e pastā. 

 

Lēmumi: 

1. Saskaņot Gulbenes novada vidusskolas “Iekšējās kārtības noteikumus”. 



2. Saskaņot Gulbenes novada vidusskolas “Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas 

kārtību”; 

3. Skolas pašpārvaldē papildināt “Skolēnu pašpārvaldes darba kārtību”; 

4. Apstiprināt “Skolas padomes kārtību” jaunā redakcijā. 

 

 

Sēdi vadīja: Gulbenes novada vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētājs Arnis Dzerkaļs 

Sēdi protokolēja: Gulbenes novada vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece Simona 

Sniķe      

Sēde noslēdzās: 11.02.2021. plkst. 19:30 


