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Sēdes sākums plkst. 17.00 Dundagas vidusskolā 

Sēdi vada: T. Kaudze, padomes priekšsēdētāja 

Sēdi protokolē: K. Freimane – Ludevika, vecāku pārstāvis 

Sēdes dalībnieki: direktores vietniece izglītības jomā I. Freimute, direktores vietnieks audzināšanas 

darba jomā D. Neifelds; skolotājas S. Dinsberga, I. Kundecka, E. Salceviča. 

Vecāki: K. Cīrule, S. Jaunbirze, Z. Stumbiņa, I. Damberga, S. Sula, S. Zumberga, K. Freimane - Ludevika, 

T. Kaudze, D. Miķelsone, I. Kristiņa, A. Neimane, D. Ludevika, Z. Grasmane, D. Savicka, I. Ralle, I. Kļaviņa. 

 

Sēdi atklāj T. Kaudze saskaņā ar darba kārtību: 

1. Aktualitātes audzināšanas darbā 

2. Aktualitātes izglītības jomā. Dundagas vidusskolas Attīstības plāns 2016. – 2019.g. Kvalitātes 

attīstības rīks skolām – EDURIO aptaujas sistēma. 

3. Par vecāku un pedagogu sadarbības veicināšanu un attīstību Dundagas vidusskolā. 

 

1. Aktualitātes audzināšanas darbā 

Direktores vietnieks audzināšanas darbā D. Neifelds 

 Vecāki tiek iepazīstināti ar skolas budžetu, ko veido valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības 

atbalsts un ziedojumi. 2016.gadā skolas budžets sastāda 600 744 Eiro, tā lielākā daļa tiek 

novirzīta pedagogu atalgojumam. Īpaši jāuzsver šajā gadā piešķirtajiem līdzekļiem remonta 

vajadzībām, t.i., 43 250 Eiro. Galvenokārt finanšu līdzekļi tiks novirzīti klašu telpu remontiem, 

griestu lampu nomaiņai, kanalizācijas sakārtošanai skolas tualetēs, skolas ieejas kāpņu 

remontam. 

 Rosināja vecākiem vairāk komunicēt ar klašu audzinātājiem, jo klases audzinātājs ir tā persona, 

kas palīdzēs vecākam atrast kopīgu valodu ar tā priekšmeta skolotāju, kurā bērnam radušās 

kādas problēmas. 



 D. Neifelds min, ka mainoties likumam par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu skolās, pastāv 

zināmas ēdināšanas problēmas skolā, līdz ar to iespējama ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja 

maiņa. Tāpat vecākiem vajadzētu izvērtēt bērna kabatas naudas apmēru ikdienā, jo redzams, 

ka bērni aizvien vairāk tērē naudu neveselīgās uzkodās un dzērienos. Vecāks S. Jaunbirze jautā, 

vai Dundagas novada pašvaldība neplāno piešķirt skolēniem brīvpusdienas līdz 9. klasei? D. 

Neifelds atbild, ka šobrīd šādu iespēju nav, jo arī pašvaldības līdzekļi ir ierobežoti, tādēļ, ja 

tiktu pieņemts lēmums par brīvpusdienu piešķiršanu, finanšu līdzekļus nāktos samazināt 

citām budžeta pozīcijām. 

 Informē vecākus par Iekļaujošo izglītību – skaidrojot, ka arī Dundagas skolai tā būs jārealizē, 

tādēļ, lai pārrunātu visus jautājumus, kas saistīti ar Iekļaujošo izglītību, vienojas ar vecākiem 

par atsevišķu tikšanās reizi. 

 Informē par Saeimas pieņemtajiem Izglītības likuma grozījumiem - izglītojamo tikumiskās 

audzināšanas vadlīnijām. Skolas padomei būs tiesības lemt par mācību un audzināšanas 

procesā izmantojamo metožu un informācijas, tostarp mācību līdzekļu, atbilstību skolēnu 

tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām. Lai 

nodrošinātu augstāk minēto, jāpilnveido skolas padomes reglaments. 

 

2. Aktualitātes izglītības jomā 

Direktores vietniece izglītības jomā I. Freimute 

 Iepazīstina vecākus ar skolēnu sasniegumiem olimpiādēs – Latviešu valodas olimpiādē 11. – 

12. klašu grupā iegūta 1. un 2. vieta, Angļu valodas olimpiādē 12. klašu grupā – 3. vieta un 

diviem 12. klašu skolēniem – Atzinības raksts.  

 Freimute uzsver, ka īpašs prieks ir par uzstādīto interaktīvo ziņojumu dēli skolas foajē un 

jaunajām žalūzijām skolas aktu zālē.  

 Dundagas vidusskola ir pieteikusies datorikas Pilotprojektam. Projekta ietvaros ir plānots 

ieviest datoriku no 1. – 9. klasei. Pašreiz tiks nodrošināta datorikas apmācība, sākot ar 4. klasi.  

 Īpašs jaunums Dundagas vidusskolā – skolēniem tiks piedāvāti Robotikas kursi. Apmācību laikā 

skolēni mācīsies programmēt un apgūs dažādas programmas. Šī iespēja tiks finansēta un 

nodrošināta no skolai piešķirtās ziedojumu summas, ko skolai dāvinājuši SIA „Kurekss” 

īpašnieki. 

 Izveidots jauns pulciņš 5.- 6. klašu skolēniem „Mazais eksperiments”. Lai veicinātu un pievērstu 

skolēnu interesi eksaktajām zinātnēm, apmācībās skolēni apgūst fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Ar 

dažādu eksperimentu palīdzību skolēni radoši darbojas un gūst papildu zināšanas. 

 Kvalitātes attīstības rīks skolām – EDURIO aptaujas sistēma. I. Freimute informē, ka šī sistēma 

ir lieliska, jo tā ir atgriezeniskās saites iegūšanas sistēma no skolēniem, skolotājiem un 

vecākiem tiešsaistē. Aptauju katrs var aizpildīt tiešsaistē, līdz ar to nav nepieciešama anketas 

izveidošana papīra formātā. Vecāki varēs piekļūt aptaujas sistēmai caur interneta saiti, kuru 



nosūtīs skolēna klases audzinātājs. Jau vairāk kā 60 skolas Latvijā ir izmēģinājušas šo aptaujas 

sistēmu un tā atzīta par labu esam. Īpašs palīgs un labs rīks skolas Attīstības plāna izveidei. 

Tiek nolemts, ka jau š.g. februāra mēnesī tiks dota iespēja katram skolēna vecākam izmēģināt 

EDURIO aptaujas sistēmu.  

 30. martā notiks Diagnosticējošais darbs 11. klasei fizikā un ķīmijā. Šobrīd notiek gatavošanās 

abiem eksāmeniem. 

 13. aprīlī notiks Piloteksāmens fizikā 12. klasei. Ar piloteksāmenu saprot, ka atzīmes labo 

Dundagas vidusskolas skolotājs. 

 Projektā „Esi Līderis!” ir nokomplektēta jauna grupa. Ar š.g. janvāra mēnesi tiek uzsāktas 

mācības. Šajā mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, pusi no finansējuma par apmācībām sedz 

pašvaldība, pusi – skolēna vecāki. Apmācību noslēgumā katrs skolēns iegūs apliecību Biznesa 

ekonomikas pamatos. 

 

3. Par vecāku un pedagogu sadarbības veicināšanu un attīstību 

Dundagas vidusskolā 

Padomes priekšsēdētāja T. Kaudze 

 Iepazīstina vecākus ar sagatavoto prezentāciju „Par vecāku un pedagogu sadarbības 

veicināšanu un attīstību Dundagas vidusskolā” (prezentācija pieejama arī skolas mājas lapā 

www.skola.dundaga.lv., sadaļā Aktualitātes). Tika apskatītas vecāku un skolotāju vēlmes 

sadarbības veicināšanai. Diskusiju laikā gan skolotāji, gan vecāki atzīst, ka nepieciešami kopēji 

pasākumi neformālā gaisotnē. Vecāks A. Neimane uzsver, ka būtu nepieciešama Vecāku klubiņa 

atjaunošana, kā laikā vecākiem būtu iespēja tikties ar vairākiem skolotājiem vienlaikus. 

 Ierosināts padomāt par pēdējo skolas dienu. Tā varētu notikt ārpus skolas telpām, vecākiem 

kopā ar bērniem un skolotājiem neformālā gaisotnē. Līdz nākamai skolas padomes sēdei, tiek 

nolemts aptaujāt pārējos klašu vecākus par iespējamajiem sadarbības variantiem un 

ierosinājumiem. 

 Vecāki pauž neapmierinātību par skolvadības sistēmas E-klase nepilnībām Dundagas 

vidusskolā. Bieži vien skolotāji veic vai arī neveic mājasdarbu ierakstus savlaicīgi E-klase 

sistēmā. Ņemot vērā, ka E-klase ir arī maksas pakalpojums, vecāku lūgums ir veikt ierakstus 

savlaicīgi, ko nosaka arī E-klases viens no izveidošanas mērķiem – informēt vecākus par 

skolēna mācību gaitām, kā arī ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus un uzdotos mājas 

darbus. Direktores vietniece izglītības jomā I. Freimute sola aktualizēt šo jautājumu jau 

nākamajā pedagoģiskajā sēdē.  

 

Sēde darbu beidza plkst. 19.30 

Sēdes vadītājs         T. Kaudze 

Sēdes protokolists        K. Freimane - Ludevika 

 

http://www.skola.dundaga.lv/

