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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 

OGRES CENTRA PAMATSKOLA 

OGRES CENTRA PAMATSKOLAS PADOME 
Reģ. Nr. 40900021885, Meža prospekts 14/1, Ogre, Ogres novads, LV-5001  

tālrunis 650 44521, e-pasts: padome@ogressakumskola.lv, www.ogrespamatskola.lv 

 

OGRES CENTRA PAMATSKOLAS PADOMES SĒDES 

PROTOKOLS Nr.2 2022./2023.m.g. 

Ogre, 30.11.2022. 

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (24 pārstāvji) – Inese Otzule (1.a), Anna Heringa 

(1.b), Madara Savicka-Melnmate (1.d), Maija Vilnīte (2.a), Ilze Pilāne (2.b), Laura Zukule (2.d), Ilvars 

Boreiko (2.e), Ingūna Svika (3.a), Agnese Steks-Eglīte (3.b), Anita Stukāne (3.e),  Elza Treikala (4.c), 

Egija Boka Beķere (4.e), Uģis Grīnbergs (5.a), Aivars Spūlis (5.a), Zita Grahoļska (5.b), Lāsma Millere 

(5.c), Dace Kalviņa (5.d), Elga Zosima (6.a), Solvita Miķelsone (6.c), Ieva Trubačs-Boginska (6.d) 

Sanita Karlsone (6.e), Anita Girgina (7.a), Inga Kviese (7.d), Matīss Palsāns (7.e),  skolas direktore 

Dace Bondare, 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 kārtība 

1. Aktuālo jautājumu apspriešana – skolas vadības ziņojums par aktualitātēm skolā un 

nepieciešamo Padomes atbalstu; 

2. Ogres Centra pamatskolas atbalsta un attīstības biedrības dibināšana – prezentē Ilvars Boreiko; 

3. Nākamā gada budžeta prioritāšu apspriešana; 

4. Skolas un vecāku līdzdalība nākamajos projektos un vecāku aktivitātes kopā ar skolēniem; 

5. Ziemassvētku pasākumu apspriešana. 

Darba gaita 

1.Aktuālo jautājumu apspriešana – skolas vadības ziņojums par aktualitātēm skolā un 

nepieciešamo Padomes atbalstu. 

1.1. Š.g. pavasarī saistībā ar skolas jubileju un notikušo ziedojumu vākšanu skolai saziedoti 1000 EUR, 

ko paredzēts izlietot sporta inventāra iegādei sadarbībā ar skolas sporta skolotājiem, iegādājoties tieši 

to inventāru, kas šobrīd ir nepieciešams. Šobrīd iegādāts inventārs 604 EUR vērtībā, t.sk. 20 dažādu 
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izmēru sporta krekli dalībai sacensībās ar skolas jauno logotipu. Par jauno kreklu dizainu jau ir 

saņemtas pozitīvas atsauksmes no citu skolu pārstāvjiem. 

• Pavasara semestrī paredzēts iegādāt sporta inventāru par atlikušo summu, ņemot vērā pavasara 

sezonas vajadzības. 

1.2. Šajā semestrī notikušajos skolēnu tirdziņos – Miķeļdienas un Mārtiņdienas – savākti attiecīgi 

1119,16 un 1185,95 EUR. Savākto summu paredzēts izlietot skolēnu atpūtas un spēļu zonas 

iekārtošanai. Patlaban notiek skolēnu ideju apkopošana par iekārtojumu un saturu, t.sk. iekšējās 

kārtības noteikumiem. 

• Šobrīd jau ir iegādāts LG 65” monitors, kas kalpos kā elektroniskais stundu saraksts. 

• Ņemot vērā IKVD saņemto sūdzību par vienu no jau notikušajiem tirdziņiem, vēl nav nolemts, 

vai tiks organizēts Ziemassvētku tirdziņš 7.klasēm, kas sākotnēji bijis paredzēts 20.decembrī. 

Padomes dalībnieki pārrunāja šo jautājumu ar skolas vadību un vienbalsīgi nobalsoja par 

labu Ziemassvētku tirdziņa rīkošanai. 

1.3. Tika sniegta informācija par citiem pēdējā laika pasākumiem, kas pamatā saistīti ar valsts svētkiem. 

1.4. Iesniegts skolas budžets 2023.gadam (d.k. 3.punkts), paredzot izdevumu palielināšanu 2023.gadā. 

Galvenie izdevumu virzieni ir šādi: 

• Pastāvīgie, standarta izdevumi – pasākumi, reklāmas un informēšanas izdevumi (t.sk. digitālās 

platformas un sadraudzības skolu tīkls, kā arī klašu remonts; 

• Papildus izdevumi, “ekstras” – komunikācijas izdevumi, invalīdu tualetes, sporta zāles 

remonts; 

• Cilvēkresursi – pašlaik identificēts, ka papildus nepieciešami 23 pedagogi un 8 tehniskie 

darbinieki. 

Skolas vadība informē, ka patlaban tiek veikti skolas kapacitātes aprēķini 2023.gadam, identificējot, 

cik un kādas telpas, t.sk. klases, būs pieejamas pēc Ogres Valsts ģimnāzijas pārcelšanās uz jaunajām 

telpām.  

Turpinās ERASMUS+ projekta darbība un tiek plānots iesaistīt vēl papildus 8 skolēnus 5.-8. klašu 

grupā.  

Uz Padomes daībnieku jautājumu par iespējām organizēt slēpošanas nodarbības, skolas vadība 

informēja, ka šajā mācību gadā tādas nodarbības organizētas netiks, tā kā skolai nav nepieciešamā 

aprīkojuma, kā arī skolas pašreizējā noslodze nesniedz iespējas īstenot slēpošanas apmācību. 

Uz Padomes dalībnieku jautājumu par iespējām organizēt peldētapmācības nodarbības skolas vadība 

informēja, ka šajā mācību gadā tādas nodarbības nevar tikt nodrošinātas lielās skolas grafiku noslodzes, 

kā arī atbilstoša pedagoga trūkuma dēļ. Sanāksmes dalībnieki vienojās turpmāk sekot līdzi šī 

jautājuma risināšanai arī no skolas vadības puses, lai nākamajā mācību gadā nodarbības varētu 

notikt.  

Attiecībā uz Ziemassvētku pasākumiem skolā (d.k. 5.punkts), direktore informē, ka 22.12. notiks 

koncerti skolēniem. 7.klašu skolēniem 20.12. no plkst. 17:00 līdz 20:00 paredzēta diskotēka. 
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2. Ogres Centra pamatskolas atbalsta un attīstības biedrības dibināšana. 

Ogres Centra pamatskolas padomes priekšsēdētāja vietnieks Ilvars Boreiko kā ieceres iniciators 

informē par sagatavotajiem un 30.11.2022. dalībniekiem izsūtītajiem biedrības statūtiem, organizācijas 

struktūru, kā arī turpmākajiem veicamajiem soļiem biedrības darbības uzsākšanai.  

Tie Padomes locekļi, kas to vēlas, paraksta biedrības dibināšanas lēmumu.  

No biedrības biedriem tika izvēlēti 3 valdes locekļi: Ilvars Boreiko (2.e), Uģis Grīnbergs (5.a) un Matīss 

Palsāns (7.e). Valde apņemas iesniegt nepieciešamos dokumentus biedrības reģistrēšanai Uzņēmumu 

reģistrā, kā arī izveidot norēķinu kontu bankā un iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

 

 

Lēmums: 

1. Nākamajā tikšanās reizē pārrunāt OCP atbalsta un attīstības biedrības turpmāk veicamos 

darbus, kā arī vienoties par biedra naudas apmēru. 

2. Nākamā Padomes sēde 2023.gada 1.februārī plkst. 18:00 Ogres Centra pamatskolas 

302.kabinetā. 

Sēdi vadīja _________________________Uģis Grīnbergs 

Protokolēja _____________________Inese Otzule 


