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Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  

SKOLAS PADOMES SĒDE 

  

PROTOKOLS Nr. 1.                                                             

 

Sēde notiek :  2022.gada 28.septembrī plkst .18.00.                                                        

 

Sēdē piedalās:  Ieviņa Piļka (AUSV direktore), 

                        Ilze Ieleja (direktora vietniece izglītības jomā), 

                        Liene Sakne (direktora vietniece izglītības jomā), 

                        Anželika Legante ( Skolas padomes priekšsēdētāja), 

                        Elīna Celmiņa (skolas padomes priekšsēdētāja vietniece), 

                        Vecāku un skolas pārstāvji, saskaņā ar dalībnieku sarakstu (saraksts ar 

dalībnieku parakstiem - pielikumā). 

Sēdi vada: Anželika Legante. 

Protokolē:  Kristīne Dzene. 

Darba kārtība: 

1. Skolas padomes sanāksmes atklāšana (ziņo Ieviņa Piļka, direktore). 

2. Skolas padomes priekšsēdētājas A.Legantes uzruna. 

3. Skolas darba prioritātes, direktores darba uzdevumi, skolas budžets (ziņo Ieviņa Piļka, 

direktore). 

4. Drošība un psiholoģiskā labklājība skolā – anketēšanas rezultāti (ziņo Ilze Ieleja, 

direktores vietniece), 

5. Skola katram bērnam (ziņo Ilze Ieleja, direktores vietniece). 

6. Iekļaujošās izglītības programmu realizācija, atbalsta komandas darbs (ziņo Liene 

Sakne, direktores vietniece). 

7. Skolas kvalitatīvie rādītāji (ziņo Liene Sakne, direktores vietniece). 

8. Jautājumi. 

1.  

   Skolas padomes sēdi atklāj AUSV direktore Ieviņa Piļka, novēlot visiem veiksmīgu mācību 

gadu un cerot uz labu sadarbību.  
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Direktore izvirza jautājumu par A.Legantes turpināšanu skolas padomes priekšsēdētājas amatā 

un izvirzīt E.Celmiņu par priekšsēdētājas vietnieci. No vecāku puses citu priekšlikumu, 

ierosinājumu vai iebildumu nav. Vienbalsīgi tiek atbalstītas – A.Legante un E.Celmiņa abos 

amatos. Direktore ar ziediem pateicas un sveic ar darba turpināšanu skolas padomes 

priekšsēdētājas amatā Anželiku Leganti un sveic Elīnu Celmiņu ar ievēlēšanu skolas padomes 

priekšsēdētājas vietnieces amatā. 

 

NOLĒMA: apstiprināt, ka A.Legante turpina pildīt skolas padomes priekšsēdētājas amata 

pienākumus un E.Celmiņu iecelt par priekšsēdētājas vietnieci. 

LĒMUMS: PAR – 100% , PRET – 0, ATTURAS – 0. 

 

                                                                           2. 

 

   Skolas padomes priekšsēdētāja  Anželika Legante pateicas par iespēju, ka visus iepriekšējos 

gadus vecāki bija uzticējušies viņai un ka darbs ar jauno viņas vietnieci kļūs ražīgāks un 

efektīvāks. Pateicas par veiksmīgo sadarbību ar skolas vadību. A. Legante dod vārdu Uldim 

Dzērvem - Aizkraukles novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētājam, kurš izstāsta, ka esot šajās skolas padomes sanāksmēs būs vieglāk ieraudzīt 

un tālāk jau valdībā strādāt ar skolas attīstības un citiem jautājumiem. 

 

NOLĒMA: pieņemt zināšanai. 

LĒMUMS: PAR – 100% , PRET – 0, ATTURAS – 0. 

 

 

3. 

 

   Skolas direktore Ieviņa Piļka rāda prezentāciju un stāsta par: 

1) Skolas attīstības plānu 2022.-2025.gadam, 

2) Skolas vīziju, 

3) Skolas mērķi, 

4) Skolas vērtībām, 

5) Skolas darba prioritātēm 2022./2023.m.g. 

6) Metodiskā darba uzdevumiem, 

7) Atbalsta komandas uzdevumiem, 

8) Direktores darba uzdevumiem 3gadiem izglītības iestādes attīstībai, 

9) Direktores darba uzdevumiem 3 gadiem ( sasniedzamie rezultāti), 

10) Direktores darba uzdevumiem 2022./2023.m.g. 

11) Skolas vadības koncepciju, 

12) Labu pārvaldību, 

13) Atbilstību mērķiem, 

14) Kvalitatīvām mācībām, 

15) Iekļaujošo vidi. 

 

Skolas mājas lapā ir jauna sadaļa “ Paslavē Pajautā Piedāvā” (3P) ,kur ik viens var pateikt 

“Paldies!” vai uzdot sev interesējošu jautājumu. 

 

NOLĒMA: pieņemt zināšanai. 

LĒMUMS: PAR – 100% , PRET – 0, ATTURAS – 0. 
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4. 

 

   Direktora vietniece izglītība jomā Ilze Ieleja stāsta un rāda prezentāciju par anketēšanas 

kritējiem “Vienlīdzība un iekļaušana”. Anketēšanā piedalījās 184 skolēni no 7.-12.klasei, 38 

skolotāji un 55 vecāki. Vecāki veic prakstisku uzdevumu - rakstiski iesniedz 3 secinājumus, 

kas radušies pēc prezentācijas par anketēšanu noklausīšanās. 

 

NOLĒMA: pieņemt zināšanai. 

LĒMUMS: PAR – 100% , PRET – 0, ATTURAS – 0. 

                                                         

                                                                          5. 

   Direktora vietniece Izglītība jomā Ilze Ieleja sagatavojusi prezentāciju par iekļaujošās 

izglītības pilnveides programmu “Skola katram bērnam”. Šī programma ietver iesaistošu pieeja 

mācīšanās kopumā, droša vide, skolotāju mācību prakses pilnveidošana efektīvākai mācību 

satura apguvei, skolēna izaugsme, diagnostikas rīki, kā ieraudzīt katru bērnu, viņa spējas un 

talantus, jo īpaši tos klusākos. 

 

NOLĒMA: pieņemt zināšanai. 

LĒMUMS: PAR – 100% , PRET – 0, ATTURAS – 0. 

 

                                                                          6. 

   Direktora vietniece izglītība jomā Liene Sakne stāsta un rāda prezentāciju par īstenotajām 

izglītības programmām skolā: pamatizglītības programmu, divām speciālās pamatizglītības 

programmām un vispārējās vidējās izglītības programmu. Stāsta par pedagogu nozīmi un darbu 

šajās programmās. Vecāki izrunā valsts atbalsta budžeta un speciālistu pietiekamību, 

problēmjautājumus. 

 

NOLĒMA: pieņemt zināšanai. 

LĒMUMS: PAR – 100% , PRET – 0, ATTURAS – 0. 

 

                                                                         7. 

   Direktora vietniece izglītības jomā Liene Sakne prezentē par 2021./2022.m.g. valsts 

pārbaudes darbu rezultātiem AUSV kontekstā ar pārējām skolām valstī, tostarp pa kategorijām. 

Skolotāji, skolēni un vecāki ir gandarīti ar skolēnu augsti novērtētiem eksāmenu rezultātiem, 

kā arī ar rādītājiem par 12.klašu skolēnu iestāšanos augstskolās. 

 

NOLĒMA: pieņemt zināšanai. 

LĒMUMS: PAR – 100% , PRET – 0, ATTURAS – 0. 

                                        

Nākamā sēde plānota pēc nepieciešamības. 

 

Sēde beidzas plkst. 19.50. 

 

      

Sēdes vadītājs                                                          A.Legante          

                                                                                               

Protokolists                                                              K. Dzene                                                                     


