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OGRES CENTRA PAMATSKOLAS PADOMES SĒDES
PROTOKOLS nr.1_2022./2023.m.g.
Ogre, 21.09.2022.
Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (20 pārstāvji) – Inese Otzule (1.a), Ieva Kauliņa (
1.c), Madara Savicka (1.d), Maija Vilnīte (2.a), Ilze Pilāne (2.b), Anna Krecere-Bernate (2.c), Ilvars
Boreiko (2.e), Ingūna Svika (3.a), Agnese Steks-Eglīte (3.b), Anita Stukāne (3.e), Elza Treikala (4.c),
Inese Pasatova (4.d), Egija Boka Beķere (4.e), Uģis Grīnbergs (5.a), Zita Graholska (5.b), Dace Kalviņa
(5.d), Solvita Miķelsone (6.c), Ieva Trubačs-Boginska (6.d) Sanita Karlsone (6.e), Inga Kviese (7.d),
skolas direktore Dace Bondare, Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4. klase) Karīna Burija,
Direktora vietniece izglītības jomā (5.-7. klase) Santa Ustinoviča, Izglītības metodiķe (1.-9. klase) Līga
Bužere, Direktora vietniece ārpusklases pasākumos un interešu izglītībā Vita Putāne, Ogres Centra
pamatskolas Skolotāju arodbiedrības pārstāve Jolanta Bardovska.

Darba gaita.
1. Skolas direktores Daces Bondares informācija par izmaiņām 2022./2023. mācību gadā,
kā arī plānotajām aktivitātēm un sadarbību ar vecākiem.
1.1. Direktore informē par vasaras mēnešos notikušajām pārmaiņām:
• Ticis mainīts skolas nosaukums, no Ogres sākumskolas kļūstot par Ogres Centra pamatskolu,
kā rezultātā skolai ir pievienota septīto klašu grupa, kas turpinās mācības skolā līdz devītajai
klasei;
• Ir veikts apjomīgs darbs dokumentācijas sakārtošanai atbilstoši jaunajam nosaukumam, kas
joprojām turpinās;
• Palielinoties skolas klašu apjomam, nākas saskarties ar ievērojamiem loģistikas
izaicinājumiem, ņemot vērā, ka Ogres Valsts ģimnāzijas pārcelšanās uz jaunajām telpām
paredzēta vien šī mācību gada vidū;
• Tiek sniegta informāija par izmaiņām skolas vadības komandā. Nākotnē tā tiks paplašināta, lai
nosegtu visu posmu no 1. līdz 9.klasei;
• Jau šajā mācību gadā darbu ar 6.klasēm uzsāk karjeras pedagogs Valda Kublicka. Šajā mācību
gadā darbs plānots uz pusslodzi, bet nākamajā mācību gadā jau uz pilnu slodzi;
• Sēde notiek ar skolas Padomes (turpmāk – Padome) līdzdalību izremontētajā dabas zinību
kabinetā. Ņemot vērā, ka nākamajā mācību gadā skolā mācīsies 8.klases, tiek meklētas iespējas
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uzlabot arī fizikas un ķīmijas kabinetu infrastruktūru. Nākamajā gadā plānots veikt remontu
skolas sporta zālē.
Šobrīd būtisks izaicinājums ir pedagogu trūkums, kas vēl vairāk saasinājies skolas
paplašināšanās rezultātā. Vecāku pārstāvji tiek aicināti iespēju robežās uzrunāt sev zināmus
pedagogus (jo sevišķi fizikā, ķīmijā), kas būtu gatavi strādāt skolā;
Peldēšanas nodarbības šajā mācību gadā, visticamāk, nenotiks, arī ne kā fakultatīvs, ņemot
vērā pedagogu trūkumu;
Izvērtējot iepriekšējā mācību gadā saņemtos ierosinājumus un novērojumus, sadarbībā ar
ēdinātāju ir veikti uzlabojumi skolas ēdnīcas darba organizācijā;
Pašlaik tiek aktīvi domāts par jaunās skolas simboliku, nomainot lācēnu, kas bija sākumskolā,
uz, iespējams, kādu citu tēlu. Vecāku pārstāvji tiek lūgti iesaistīties ideju ģenerēšanā;
Tuvākajās nedēļās tiks sniegta informācija par iepriekšējā mācību gadā skolai saziedotās
naudas izlietojumu.

1.2. Skolas direktores ierosinājumi turpmākai sadarbībai ar vecāku pārstāvjiem.
• Tiek aicināts Padomes sēžu darbu organizēt kā sadarbību starp vecāku un skolas vadības
pārstāvjiem, novirzot fokusu no atskaites uzklausīšanas uz abpusēju līdzdarbību skolas dzīves
uzlabošanā;
• Šī mācību gada laikā tiek plānots organizēt 4 “vecāku skolas” lekcijas visiem skolēnu
vecākiem par vecākiem aktuālām tēmām. Vecāku pārstāvji lūgti sniegt ierosinājumus
potenciālajiem tematiem;
• Padomes dalībnieki tiek lūgti mācību gada laikā organizēt vismaz divus kopīgus pasākumus
ar bērnu, vecāku un pedagogu piedalīšanos. Pasākumi varētu notikt pa atsevišķām klašu
grupām. Atkarībā no temata, iespējams, varētu kādu no pasākumiem organizēt klases stundas,
projektu dienas vai sporta dienas ietvaros;
• Skolas direktore uzrunā vērš uzmanību uz aktuālu problēmu, kas skar komunikācijas ētiku
klašu čata grupās. Vecāku pārstāvji tiek aicināti savās klasēs nepieciešamības gadījumā
pārrunāt šo problemātiku un nopietnus konfliktus, ja tādi rodas, risināt nevis ar skolotāja, bet
gan direktores iesaisti.

2. Skolas Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, protokolētāja ievēlēšana 2022./2023. m.g.
Sēdes laikā notika Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, kā arī tika
apstiprināts protokolists.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 20, PRET – 0, ATTURAS – 0,
SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 15) nolemj:
Par Skolas Padomes priekšsēdētāju ievēlēt – Uģi Grīnbergu (5.a), par Skolas Padomes priekšsēdētāja
vietnieku – Ilvaru Boreiko (2.e). Protokolētāja pienākumus uzņemas Inese Otzule (1.a).

3. Diskusija par skolas attīstības projektu finansēšanas iespējām
3.1. Sēdes noslēgumā tika diskutēts par piemērotākajiem variantiem, kā turpmāk varētu organizēt
līdzekļu vākšanu skolas attīstībai un vides uzlabošanai.
• Nepieciešams apsvērt, vai šobrīd ir īstais brīdis attīstības fonda dibināšanai, ņemot vērā
ekonomisko situāciju valstī;
• Pirms jebkādas līdzekļu vākšanas būtiski ir sniegt informāciju ziedotājiem par iepriekš
savāktās naudas izlietojumu;
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Iespējams, būtu lietderīgi dibināt biedrību, caur kuru varētu uzrunāt sponsorus – skolas
audzēkņu vecākus, uzņēmējus, citas izglītības iestādes (piemēram, augstskolas, kas varētu
ziedot norakstīto inventāru/iekārtas, kas varētu būtu noderīgs skolas mācību procesā);
Tuvākajā laikā Padomes locekļiem tiks nosūtīta vīzija un iespējamais plāns par skolas
attīstības/atbalsta biedrības izveidošanu un tās darbības mērķiem. Padomei būs jāizvērtē šādas
biedrības dibināšanas lietderība, kā arī padomes locekļiem būs jāapzina savas klases vecāku
viedokļi par iespējām sniegt materiālu atbalstu biedrības mērķiem.

Lēmums:
1. Nākamajā tikšanās reizē pārrunāt Padomes statūtu aktualizēšanu, ņemot vērā skolas nosaukuma
maiņu, kā arī rīcības iespējas Skolas attīstības fonda izveidē
2. Nākamajā sēdē sagatavot aptaujas jautājumus vecākiem, lai apzinātu skolēnu vecāku un citu
sponsoru gatavību iesaistīties skolas attīstības projektos, ziedojot naudu, materiālos resursus
u.c.
3. Nākamā Padomes sēde 2022.gada 9.novembrī plkst. 18:00 Ogres Centra pamatskolas
302.kabinetā.
Sēdi vadīja _________________________Uģis Grīnbergs
Protokolēja _____________________Inese Otzule
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