
Ogres Valsts ģimnāzijas padomes sēdes protokols Nr. 1 

2020./2020. m.g. 
2020. gada 9. septembrī 

 
Protokolists: Anete Ezeriete 
Piedalījās: Olga Veipa (7.b), Indra Kalniņa (7.c), Līga Mailīte (7.c), Inga Prince            
(7.d), Anda Bimbere (7.e), Uģis Grīnbergs (8.b), Dace Vasioleka (9.a), Anita Stukāne            
(9.a) Ņina Asare (9.b), Ilona Pukjāne (9.d), Marina Tribocka (10.b), Ilze Miezere            
(11.b), Inese Barkovska (11.d), Elīza Savicka un Sintija Zadaua, Inna Zeņkeviča,           
Anete Ezeriete. 
Darba kārtība: 

• OVĢ padomes Ingas Princes uzruna 
• Direktores p.i. Inna Zeņkeviča - «Skolas sasniegumi un ieceres 2020./2021. m.g.» 
• Direktores vietniece mācību darbā Inga Laipniece – «Jaunais mācību saturs un           

pieeja» 
• Direktores vietniece metodiskajā darbā Rasma Zaikovska – «Skolotāju loma         

mācību satura nodrošināšanā» 
• Direktores vietniece audzināšanā un interešu izglītībā Anete Ezeriete – «Ar lielu           

atbildību pretim jaunajiem izaicinājumiem» 
• Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Aivars Adamovičs - «2020. gadā         

īstenotie remontdarbi» 
• Karjeras konsultante Vineta Oboznaja – «Karjeras izglītība» 
• «GammaA» vadītāja Ņina Āriņa – «Skolas ēdināšanas kārtība» 
• Jautājumi un atbildes 
• OVĢ skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas 
 

Darba gaita:  
1. OVĢ padomes vadītāja Inga Prince atklāj sanāksmi, dodot vārdu OVĢ          

direktores p.i. Innai Zeņkevičai, norādot, ka šajā sanāksmē skolas vadība ir           
sagatavojusi informāciju par šī mācību gada aktualitātēm. 

2. OVĢ direktores p.i. Inna Zeņkeviča iepazīstina ar jauno skolas vadību –           
direktores vietnieci mācību darbā Ingu Laipnieci, direktores vietnieci        
metodiskajā darbā Rasmu Zaikovsku, direktores vietnieci audzināšanā un        
interešu izglītībā Aneti Ezerieti sēdes sākumā pieaicināta OVĢ karjeras         
konsultante Vineta Oboznaja, kas stāstīs par aktualitātēm karjeras jautājumos. 

3. Inna Zenkeviča vecākiem demonstrē prezentāciju (sk.pielikumā nr.1) par        
skolas 2019./2020.m.g. sasniegumiem. Papildu uzmanība pievērsta OVĢ       
valsts pārbaudes darbu vērtējuma salīdzinājumam ar valsts un novada skolu          
rezultātiem. Uzmanība īpaši pievērsta skolēniem, kuri izvēlējušies kārtot        
eksāmenu eksaktajos mācību priekšmetos, tādējādi demonstrējot skolas stiprās        
puses. Papildu izcelts skolotājas I.Pomeres ārpusstundu darbs ķīmijā, strādājot         
ar skolnieci Aneti Patrīciju Raiskumu, kas iepriekšējā mācību gadā         
demonstrējusi pasaules līmeņa sasniegumus ķīmijā. Vecāki tiek informēti, ka         
iepriekšējā mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzija izpildījusi kritērijus, lai         
saglabātu Valsts ģimnāzijas statusu. Pie izaicinājumiem tiek minēts Ogres kā          
valstspilsētas statusa iegūšana, kas nosaka, ka nākamajos gados ir         



nepieciešams palielināt skolēnu skatu vidusskolas klasēs līdz 170 cilvēkiem,         
lai visi kritēriji tiktu izpildīti. Skola kā vienu no mērķiem izvirzījusi turpināt            
individuālu darbu ar skolēniem, kā arī aicina vecākus iesaistīties skolas vārda           
popularizēšanā Ogres novadā.  

4. Prezentāciju turpina direktores vietniece mācību darbā Inga Laipniece, kas         
sniedz ieskatu jaunajā mācību saturā un pieejā. Prezentācijas laikā uzsvērtas          
būtiskākās izmaiņas un papildinājumi, skaidrota jaunā vērtēšanas kārtība, kā         
arī tas, ko skolotāji un vecāki var sagaidīt no jaunās pieejas īstenošanas un             
kāds ir vēlamais rezultāts.  

5. Vārds direktores vietniecei Rasmai Zaikovskai, kas stāsta par skolotāju lomu          
un atbildību stājoties pretim jaunajiem izaicinājumiem – gan jaunajam mācību          
saturam, gan neparedzamajiem apstākļiem, kas attiecas uz Covid-19        
ierobežojumiem. Uzrunas laikā tiek sniegts neliels ieskats par to, ka          
gatavošanās skolai notika īpaši vasarā, kad pedagogi izstrādāja jaunos mācību          
plānus, strādāja pie mācību satura uzlabošanas, kā arī stiprināja digitālās          
prasmes darbam jaunizveidotajā digitālajā vidē.  

6. Darba kārtībā notiek izmaiņas un sarunai pievienojas GammaA vadītāja Ņina          
Āriņa, kas pastāsta par izmaiņām ēdināšanas kārtībā šajā mācību gadā. Vecāku           
uzmanība tiek vērsta uz galveno ēdinātāja uzdevumu, rūpēties, lai audzēkņi          
paspēj paēst un ēdināšana tiktu nodrošināta atbilstoši skolas iekšējās kārtības          
noteikumiem.  

7. Vadības prezentāciju turpina Anete Ezeriete, kas sevi iepazīstina ar         
klātesošajiem un stāsta par savu vīziju attiecībā uz skolas ārpusstundu darbu.           
Uzsvars tiek likts uz cieņpilnu sadarbību starp vecākiem, skolu un skolēniem,           
lai sasniegtu kopīgu mērķi – veicinātu skolas atpazīstamību, kā arī stiprinātu           
visu pušu piederības sajūtu skolai. 

8. Par skolā veiktajiem remontdarbiem stāsta Aivars Adamovičs. Divi        
labiekārtoti kabineti – direktores vietniecei audzināšanas darbā, kā arī karjeras          
konsultantei. Iegādātas divas skārienjūtīgās tāfeles, kuras skolotājas izmanto        
vairāk nekā 90% stundu. Izremontēti divu klašu kabineti – pirmajā un otrajā            
stāvā, kā arī veikta podu nomaiņa tualetēs. Tāpat šobrīd turpinās darbs sporta            
blokā, kurā nomainīta ģērbtuvju ventilācija un ierīkotas papildu labierīcības. 

9. Prezentāciju turpina Vineta Oboznaja, kas stāsta par karjeras konsultanta lomu          
un atbalstu skolēniem. Īpaša uzmanība šajā gadā tiks pievērsta         
vidusskolēniem, lai palīdzētu izdarīt izvēli kurā jomā turpināt studijas, arī          
devīto klašu skolēniem, kam jāizvēlas, kuru mācību programmu izvēlēties.         
Taču individuāls darbs turpinās arī ar citu klašu skolēniem, kuri ir savas            
nākotnes karjeras izvēles priekšā. Vecāki tiek aicināti piedalīties vecāku         
nedēļā un no karjeras konsultanta puses tiek piedāvāta iespēja vecākiem          
organizēt konferenci. 

10. Sēde tiek turpināta tikai starp padomes locekļiem, prom dodas A.Adamovičs,          
V.Oboznaja, R.Zaikovska un I.Laipniece. 

11. Kā skolas pārstāve turpmāk tiek iecelta Anete Ezeriete, kas apkopo tālākos           
skolas padomes ierosinājumus. 

12. Tiek pārrunāti tādi jautājumi kā skolotāju piederības sajūtas stiprināšana skolai          
un skolotāja profesijas prestiža celšana, vecākiem paužot savu atbalstu.         
Pārrunātas vakantās vietas secināts, ka skolai šobrīd ir tikai viena vakanta           
latviešu valodas skolotāja vieta. Vecāki atzinīgi novērtē, ka skolai, uzsākot          
mācību gadu, ir izdevies gandrīz pilnībā nokomplektēt mācībspēkus un         
piesaistīt jaunus speciālistus. Skola un vecāki vienojas, ka nepieciešams         



strādāt, lai saņemtu papildu atbalstu no pašvaldības. Pārrunājot programmu         
MOT, direktore informē, ka to saglabās tikai tām klasēm, kas to ir uzsākušas.             
Pārrunāta ideja par iestājpārbaudījumiem 9.klašu audzēkņiem, kuri varētu tos         
kārtot jau maijā, sniedzot priekšroku tikt vidusskolas klasēs. Vecāki aicināja          
skolas atbalsta personālu, tostarp psihologu un sociālo pedagogu īstenot         
informatīvu darbu ar jauniešiem par dažādām aktuālām tēmām, kā arī aicinot           
izmantot Ogres pašvaldības piedāvātās iespējas. Pārrunāta jaunā kavējumu        
attaisnošanas kārtība. Vecāki nevar attaisnot bērna kavējumu veselības        
apstākļu dēļ, tas jādara ārstam. Vecāki var attaisnot kavējumus ģimenes          
apstākļu dēļ, taču tie nedrīkst būt ilgāk par vienu dienu.  

13. OVĢ līdzšinējā padomes vadītāja Inga Prince atkāpjas no saviem         
pienākumiem personisku apstākļu dēļ, lūdzot ievēlēt jaunu padomes vadītāju. 

14. Kā kandidatūra tiek virzīta Anita Stukāne, kuru visi klātesošie vienbalstīgi          
ievēl par OVĢ padomes vadītāju.  

 
 

 


