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KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

V.PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA 
 

 

Izglītības iestādes padome 
 

Protokols Nr. 2 

 
Kuldīgā, 2021. gada 4. martā 

 

Sēdi vada: V.Plūdoņa Kuldīgas vsk direktore Inese Astaševska 

Piedalās: vecāki – Agnese Veldre, Dace Zazerska, Edīte Petrika, Elīna Šķiere, Gunita Agriņa, , 

Sergejs Veršanskis; pedagogi – Lāsma Balode, Inta Blumberga; izglītojamie – Mārtiņš Stebulis, 

Enija Grēta Fiļippova 

Protokolē: Inta Blumberga 

Izglītības iestādes padomes sēdi sāk plkst.18.00 

Darba kārtība: 1) Skolas 101. jubilejas aktivitātes; 

                        2) Mācību process; 

                        3) Skolas dalība projektos; 

                        4) Skolas akreditācija; 

                        5) Izglītības iestādes aktualitātes. 

 
Padomes sanāksme notiek Zoom platformā. 

Direktore informē par skolas 101.jubilejas pasākumiem, kuri aizvadīti februāra mēnesī – 

izdota grāmata par skolu (D.Poriņa), kuru tagad ir iespējams iegādāties; ar 01.04. grāmata būs 

pieejama skolas mājas lapā elektroniski. Skola ir saņēmusi dāvanā no skolas absolventa Anša 

Grūbes 3 vērtīgas lielformāta gleznas, kas pašlaik aplūkojamas skolas bibliotēkā. Skolas 

pašpārvalde rīkoja erudīta konkursu skolēniem un skolas dalībniekiem par skolas vēsturi, konkursa 

norisi varēja vērot youtube kanālā, kā arī bija iespēja RETV noskatīties sižetu par skolu, ko 

sagatavoja Skrundas TV. 

 Skolā pašlaik mācības klātienē notiek 1. – 4. klašu skolēniem, kas kopā veido 10 klašu 

komplektus, bet 5 skolēni turpina mācīties attālināti pēc vecāku izvēles, kārtojot visus pārbaudes 

darbus tāpat kā tie skolēni, kas mācās klātienē. 5. – 12. klašu skolēni mācības turpina attālināti, 

sekojot līdzi dienasgrāmatas plānojumam, kur redzami zoom stundu laiki un darāmie, skolotājiem 

iesūtāmie darbi. Direktore uzsver – attālināto mācību sekmju rezultāts lielākoties atkarīgs no pašu 

skolēnu pašmotivācijas un pašdisciplīnas. Darbdienu pēcpusdienās skolā notiek klātienes mācību 

konsultācijas, kuru laikā skolēniem ir iespēja tēmu nostiprināt, padziļināt un izlabot nepietiekamos 

vērtējumus.  

Direktore sanāksmes dalībniekus informē par projektiem, kuros skola ir iesaistījusies. Tie 

ir Darīsim paši, ar kuru palīdzību tiek labiekārtots zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets un 



darba procesā ir skolas pašpārvaldes kabineta pārkārtošana. Skola ir iesaistījusies arī projektā 

PuMPuRS, kas ir atbalsts skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, respektīvi, skolotāji strādā ar 

skolēniem, palīdzot viņiem izprast mācību tēmas, uzlabot sekmes attiecīgajos mācību priekšmetos. 

Šajā mācību gadā dalība turpinās arī projektā Skolas soma, kura ietvaros visu klašu skolēniem ir  

iespēja baudīt dažādus kultūras pasākumus – koncertus, teātra izrādes, filmas, kuru saturs tiek 

ietverts mācību priekšmetu tēmās, tādējādi veidojot sasaisti ar apgūstamo mācību vielu. Skola ir 

iesaistījusies arī projektā Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un 

mazināšanai bērniem, kura mērķis sekmēt agrīnu veselīgu paradumu veidošanos un mazināt liekā 

svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādējādi mazinot sirds un asinsvadu slimību risku 

turpmākajā dzīvē. Šajā projektā ir iesaistīti 3. un 7.klašu skolēni. 

 Laikā no 8. līdz 12.martam ir skolas akreditācija, kuras laikā akreditācijas komisija veiks 

pārrunas ar Vecāku padomes pārstāvjiem, skolēniem, skolotājiem, skolas administrāciju, kā arī 

vēros mācību stundas. Aprīļa vidū skola saņems komisijas vērtējumu par skolas akreditāciju.  

 Klātesošos direktore informē par skolas aktualitātēm: 

1. skolas mājas lapai ir izveidots jauns veidols, bet joprojām notiek darbs pie tās pilnveides; 

2. ar š.g. 1.martu ir sākusies 1.klašu skolēnu uzņemšana; līdz 4.martam bija pieteikti jau 50 

skolēni, kuri ar 2021./22.m.g. uzsāks mācības 1.klasē. Klašu audzinātājas būs S.Vickope, 

S.Reimane un L.Balode; 

3. skolēniem kopumā izsniegtas ~100 viedierīces priekš attālinātā mācību procesa; 

4. direktore piedalījusies IZM rīkotajā vebinārā par klātienes mācību procesa atsākšanu 1. – 

4.klašu skolēniem, kurš bija vērojams vairākos TV ziņu kanālos un interneta vietnēs; 

5. skolā viesojās TV3 ziņu reportieri, gatavojot sižetu par skolas pozitīvo piemēru, atsākot 

mācības 1. – 4.klašu skolēniem. 

 

Priekšlikumi: 

1. pamainīt skolas bibliotēkas darba laiku, lai ir iespēja bibliotēku apmeklēt un paņemt/ 

samainīt mācību literatūru skolēniem pēc mācību stundu beigām; 

2. kādā mācību dienā skolēniem piedāvāt pārsteigumu – lekciju, tikšanās ar kādu sabiedrībā 

zināmu, jauniešus iedvesmojošu personību, kas motivētu skolēnus veiksmīgi pabeigt 

mācību gadu; 

3. lekciju skolēnu vecākiem, kā labāk izprast savu bērnu un palīdzēt viņam attālināto mācību 

laikā nenogurt, bet rast pašmotivāciju, pašiedvesmu.  

Izglītības iestādes padomes sēdi slēdz plkst.19.30 

 

Paraksti: 

Sēdes vadītājs               _________________   /Inese Astaševska/ 

 

Piedalījās                        

_________________ /Agnese Veldre/ 

_________________ /Dace Zazerska/ 

_________________ /Edīte Petrika/ 

_________________ /Elīna Šķiere/ 
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_________________ /Gunita Agriņa/ 

_________________ /Inta Blumberga/ 

_________________ /Lāsma Balode/ 

_________________ /Mārtiņš Stebulis/ 

_________________ /Sergejs Veršanskis/ 

 

Protokolēja                  _________________   /Inta Blumberga/ 

 

                                       

                                                                                                                                                                        
 
 


