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Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 
padomes sanāksmes 

PROTOKOLS 
 

27.10.2021. Nr.2 

 

Sanāksmes laiks: 27.10.2021. 18:00 – 19:15. 
Sanāksmes formāts: attālinātais, MS Teams platformā. 
 
Sanāksmes dalībnieki (kopā 28):  

Ģimnāzijas pārstāvji (4) – direktore Ilze Vilkārse, direktora vietniece Ritma Tīrumniece, 
direktora vietniece Indra Soika-Dreimane, izglītības psiholoģe Anete Olava;  

skolēnu pašpārvaldes pārstāvji (2) - Kintija Puikevica (11.soc), Markuss Brasavs-Muižnieks 
(11.kom); 

vecāku pārstāvji (22) – Kristīne Spilnere (7.ib), Linda Ligute-Millere (7 ib), Dace Burkāne (7.soc), 
Santa Mame-Petzāle (7.soc), Mārīte Kalniete (8.soc),  Rita Mestere (8.vm, 11.vid, 12.vid.), Iveta 
Bumbiere (9.kom, 12.vid), Iveta Rezgale (9.sv), Kristīne Vuškārniece (9.sv), Kaspars Bērziņš (8.vt), 
Kristīne Kuduma (9.vid un 11.vid), Antra Vilnīte (10.vid), Dace Fiņķe-Kaktiņa (10.soc), Evita Krilova 
(10.soc), Ginta Andersone (11.vid), Ilmārs Upenieks (9.kom), Ineta Paegle (9.sm, 11.kom), Inese 
Vaineiķe-Foigta (10.vid), Inga Karlinska (11.vid) Guna Salcēviča (12.soc)  Līga Saulīte (8.vm), Dina 
Smilktēna (12.vid); 

pašvaldības pārstāvji – nepiedalās. 
Sanāksmi vada Ilze Vilkārse, protokolē Inese Vaineiķe-Foigta. 
 

Sanāksmes mērķis:  
1. Sniegt informāciju par aktualitātēm 2021.-2022.m.g. 
2. Motivēt aktīvākos Ģimnāzijas padomes vecākus efektīvākai pašorganizētai darbībai, 

sabiedriskai līdzdalībai, definēt uzdevumus un deleģēt atbildību JSVĢ kopīgo prioritāšu 
sasniegšanai; 

3. Noteikt darba atskaites formu un konkrētu datumu padomē (parlamenta, skolotāju, vecāku) 
sasniedzamo rezultātu izvērtēšanai. 
 

Darba kārtība: 
1. Ģimnāzijas padomes "sienas" papildināšana.  
2. Ģimnāzijas padomes noteikumu izskatīšana. 
3. Informācija par 2021. gada aptaujas rezultātiem. 
4. Informācija par Skolas Attīstības plānu 2020-2025 un Pašnovērtējuma ziņojumu 2021 

pieejamību skolas mājas lapā www.jsvg.lv . 
5. Tālākās attīstības redzējums ģimnāzijā – 4 prioritātes. 
6. Sasniedzamie Rezultāti – ko uzņemas ĢP, lai tos sasniegtu un kā, kad par to atskaitīsies. 
7. Akreditācijas process un sarunas dalībnieki – 6-8 vecāki. 
8. Skolas darba sistēmas, skolas izglītības procesa principi. 
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Informācija:  
1. Ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidents 2021./2022.m.g. Markuss Brasavs-Muižnieks stāsta 

par parlamenta mērķi – fokusēt komunikāciju uz skolēniem, lai informētu par aktualitātēm un 
aktivitātēm, veicinot skolēnu iesaisti un piederības sajūtu.  

2. Tiek aktualizēts Ģimnāzijas padomes nolikums (noteikumi). Tiks publicēts mājas lapā 
www.jsvg.lv 

3. Direktore informē par skolēnu un vecāku aptaujas rezultātiem šādās kategorijās: skolas fiziskā 
vide, atmosfēra skolā, drošība skolā, izglītības kvalitāte, vecāki par attālinātajām mācībām. 
Informācija būs pieejama prezentācijā Ģimnāzijas mājas lapā. 

4. Direktore informē par Ģimnāzijas sasniedzamajiem rezultātiem šajā mācību gadā: 
- Skolotāji, sadarbojoties jomu ietvaros, plāno, organizē un izvērtē pašvadītas mācīšanās 

prasmju apguvi. 
- Ikviens ir iepazinis pašvadītas mācīšanās principus, apzinājis savas stiprās un vājās puses,   

parāda atbildību, iniciatīvu un drosmi. 
- Sadarbojoties skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem izstrādāta skolas 

labbūtības ceļa karte; 
- Izstrādāts ģimnāzijas (jaunās ēkas) fiziskās attīstības plāns, uzsākta bibliotēkas būvniecība, 

teritorijas labiekārtošana, ar vecāku un skolēnu līdziesaisti labiekārtota sporta aktivitāšu 
zona; 

- Visas iesaistītās mērķgrupas jūtas piederīgas, redz savu lomu, zina savus uzdevumus un 
uzņemas atbildību par uzticētajiem pienākumiem, ar iniciatīvu iesaistās pašvērtēšanas 
procesā un attīstības plānošanā. 

5. Direktore informē par Ģimnāzijas akreditācijas procesu – laika plānu, aktivitātēm, pieejamo 
informāciju. 
- Pašnovērtējuma ziņojums 2021 publicēts mājas lapā www.jsvg.lv sadaļā Par skolu -> 

Dokumenti -> Akreditācija. 
- Skolas attīstības plāns 2020. -2025. publicēts mājas lapā www.jsvg.lv sadaļā Par skolu ->  

Dokumenti -> Iekšējie noteikumi. 
- Akreditācijas ziņojums būs pieejams 2021.gada novembra beigās. 

6. Vecāku pārstāvis Ilmārs Upenieks piedāvā lekciju par Covid-19 un vakcinēšanos. Pieņemts 
zināšanai par šādu iespēju. 

7. Ir nepieciešams attīstīt / veidot jaunu Ģimnāzijas mājas lapu (līdzšinējās tehniskais kods ir 
morāli novecojis, taču ar sentimentālu vērtību). Tiek meklēti risinājumi, kā to realizēt 
(piemēram, vai ir kāds no vecākiem ar šādām prasmēm un vēlmi uzņemties). Ieteikums 
painteresēties pie IT specialitātes studentiem bakalaura darba izstrādes ietvaros.  

 
Lēmumi un uzdevumi: 

1. Padomes dalībniekiem jāuztur aktuāla "virtuālā siena" – īsa informācija par sevi, prasmēm, 
iesaistes potenciālu. Saite uz padlet platformu pieejama Ģimnāzijas padomes WhatsApp 
grupā. 

2. Vecāku pārstāvjiem papildināt idejas, kā ar Ģimnāzijas padomes (īpaši vecāku pārstāvju) aktīvu 
iesaisti sasniegt izvirzītos mērķus (sk. augstāk Informācijas sadaļā 3.punktu). Saite uz padlet 
platformu pieejama Ģimnāzijas padomes WhatsApp grupā. Termiņš 05.11.2021. 

3. Padomes priekšsēdētājai Ivetai Bumbierei organizēt vecāku darba grupu ideju izvērtēšanai un 
prioritāri veicamo aktivitāšu noteikšanai. Rezultāts jāiesniedz direktorei līdz 26.11.2021. 

4. Vecāki, kuri piedalās akreditācijas intervijā 09.11.2021. plkst 18:00 -  Iveta Bumbiere, Kristīne 
Kuduma, Evita Krilova, Inese Vaineiķe-Foigta, Iveta Rezgale, Inga Karlinska. 
Aicinājums sagatavoties intervijai, t.sk., iepazīties ar Ģimnāzijas stiprajām pusēm, darba 
sistēmām, apdomāt izglītības procesa principus. Informācija pieejama arī www.jsvg.lv 

5. Sasniedzamā rezultāta atskaišu sanāksmi ieplānot periodā 30.05. – 04.06. 
6. Nākamā Ģimnāzijas padomes sapulce plānota 08.12.2021. 18:00. Aicinājums tiks sūtīts īsi 

pirms sanāksmes WhatsApp grupā. 


