
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 
Skolas padomes sēdes 

Protokols 
 

2022.gada 24.februārī 
 
Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, L. Paegles iela 5, Valmiera  
(Zoom platformā) 
Norises laiks: 2022.gada 24.februāris 
Sēdes sākums: plkst.18.00  
Sēdi vada: Iveta Kļaviņa 
 
Protokolē: Gaida Stankeviča 
 
Dalībnieki: Skatīt reģistrācijas lapā (pielikumā) 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Informācija par darba kārtību   I.Kļaviņa 

2. Skolas padomes darbība, mērķi I.Kļaviņa 

3. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana I.Kļaviņa 

4. Skolas attīstības galvenās prioritātes, plānotās aktivitātes I.Kļaviņa 

5. Skolas darba aktualitātes I.Kļaviņa, I.Kursīte 

6. Vecāku jautājumi, ierosinājumi, diskusijas  

  
 
NOLEMJ: 
 

Nr.p.k. Lēmuma teksts Izpildes 
termiņš 

Atbildīgais 

1. Par Skolas padomes priekšsēdētāju iecelt 
Aivaru Biezbārdi 

24.02.2022.  

2. 
 

Par Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieci 
iecelt Lauru Gerliņu 

24.02.2022. 
 

 
 

3. Veikt vecāku aptauju par’: 
- dienasgrāmatu nepieciešamību no 2022.gada 
1.septembra; 
- grozījumiem Iekšējās kārtības noteikumos. 

11.03.2022. Skolas padomes 
pārstāvis no 
katras klases  

 
 
 
  



SANĀKSMES NORISE 
 
Iveta Kļaviņa- 
 

 Skolas padomes, darba organizācija, darbības principi 

 Iveta Kļaviņa Skolas padomes priekšsēdētāja amatam izvirza Aivaru Biezbārdi- piekrīt 
vairākums (nobalso par) 

 Priekšsēdētāja vietnieks Laura Gerliņa (vairākums piekrīt) 

 Informācija par skolas attīstības plānu. 

 Sporta zāles būvniecība 

 Gatavo investīciju projektu skolas sporta zālei- valsts mērķdotācijas. 

 Projekts tiek virzīts novadā kā prioritārs. Ir pilnībā sagatavots projekts. 

 Ir atklāta moderna bibliotēka un lasītava. 

 Informācija par jauno dizainu un tehnoloģiju telpu. 

 Kokapstrādes kabineta modernizācija (galdniecība + kokapstrāde) 

 Tiks izbūvēta vingrošanas zāle (tajā paredzēta fizioterapija un relaksācija) 

 Uzlabo sporta laukumu (jaunas šūpoles) 

 Internātā jauna gultas veļa 

 Klasēs jaunas žalūzijas, mēbeļu nomaiņa 

 Notiek koku kopšana skolas teritorijā 

 Skolā jaunas un modernas iekārtas(interaktīvie ekrāni un stacionārie datori) 

 Aktīva skolēnu padomes darbība 

 Jauni 15 portatīvie datori saņemti dāvanā no bankas. 

 Atbalsts bērniem ar smagiem gar att. trauc.(21015911) 

 Sensorie materiāli 

 Skolā darbu sācis fizioterapeits 

 Iespēja apmeklēt Sajūtu terapijas centru (Jumaras 9) 
 
(AKTUĀLI) 

 Met. tēma - Mācās mācīties 

 Maijā notiks pārrunas ar vecākiem (1.-3.kl.) 

 Pieejams speciālists Raivis Logins (PSIHIATRS)- Konsultē skolēnus un pedagogus. 

 Iespējams drīzumā skolā darbu sāks psihologs. 

 Darbu izbeigusi ilggadējā skolas ārste B. Allika 

 Skolas darba vērtēšana 

 Lūgums piedalīties anketēšanā vecākiem. 
 
 
Ina Kursīte 

 Lūgums klases pārstāvjiem informēt savas klases vecākus par to , kas ir runāts Skolas 
padomē. 

 Vērtības- cieņa. 

 Skolā sastopama liela agresija ( gan starp skolēniem, gan pret pedagogiem) 

 Skolas mājas lapā pieejamas izglītojoša saites un dažādi materiāli 

 Skolā darbojas projekts “Pumpurs” 

 Savstarpējās komunikācijas uzlabošana 

 Rupja vārdu lietošana skolēnu vidū – problēma 

 Būs vecāku nedēļa – aicināti piedalīties vecāki ar savu stāstījumu. 

 Karjeras konsultants – iespējams izmantot arī vecākiem (mājaslapas sadaļā - Atbalsts) 

 Ēdināšana – kvalitāte, daudzveidība 

 Skolas avīzes – aktuālā informācija 
 

Iveta Kļaviņa 

 Par dienasgrāmatu Vai ir vajadzīgs? 

 Kādā veidā varētu notikt informācijas apmaiņa. 

 Veic aptauju pa klasēm (aptauju veic katras klases Skolas padomes pārstāvis) 



 Vai ir nepieciešami grozījumu iekšējās kārtības noteikumos. 

 Termiņš 11. marts (apkopo un nodot informāciju int. Skolotājiem) 
 

 
Vecāku jautājumi 

 Vai ir pieejams fizioterapeits lielās sk. skolēniem? (I.Kļaviņa- šobrīd nav, fizioterapeita slodze 
šobrīd ļauj nodrošināt nodarbības skolēniem ar smagiem traucējumiem, L.Paegles 20) 

 Kāpēc ūdens auksts baseinā? 

 Vajadzētu skolā kādu apsargu. 

 Vajadzētu 2 dežurantus 

 Nepieciešamas vienotas prasības, sadarbība, attieksmes apspriešana 
 
I.Kļaviņa 

 Vecākiem klašu ietvaros vajadzīgs pārrunāt uzvedību, attieksmi. 

 Nepieciešama vecāku līdzdalība 

 Paldies vecākiem par sadarbību. 
 


