
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas  

2022./2023.m.g.  

Skolas padomes protokols 

 NR. 2 

Rīgā, 2022.g. 6. decembrī  

Plkst. 18.00  

Sēdi vada: Uldis Plūmīte  

Sēdi protokolē: Indra Lintiņa – Lučka  

Piedalās: U. Plūmīte, A. Račkovska, A. Apsīte, Z. Freija, I. Lintiņa – Lučka, H. 

Puriņš, Ilze Āboliņa, Inese Akmentiņa, Linda Romanovska  

Sapulce notiek attālināti, MS Teams platformā. 

 Darba kārtība:  

1. Aktualitātes valsts pārbaudījumu norisē ( Anda Apsīte) 

2. Skolas darba organizācija un aktualitātes (Astrīda Račkovska)  

3. Aktualitātes ārpusklases audzināšanas darbā ( Indra Lintiņa – Lučka)  

 

1. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas direktores vietniece Izglītības jomā Anda 

Apsīte informē: 

 

5. decembrī, sākās pieteikšanās 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes 

darbiem jaunajā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.   

Līdz šim esošā kārtība noteica, ka pieteikšanos un reģistrēšanos eksāmeniem 

pamatizglītības un vidējās izglītības posmā veic tikai izglītības iestāde. 

  

Turpmāk eksāmeniem par pamatizglītības ieguvi, pamatojoties uz izglītojamo vai 

viņu pārstāvju iesniegumiem, informācijas sistēmā pieteiks izglītības iestāde. 

  



Izglītojamie, kuri apgūst vidējo izglītību, informācijas sistēmā atzīmēs vispārējās 

vidējās izglītības eksāmenus (arī mācību satura apguves līmeni), kurus kārtos. 

• Valsts pārbaudes darbiem informācijas sistēmā var pieteikties no 

2022.gada 5. decembra līdz 2022. gada 15. decembrim. 

• Diagnosticējošiem darbiem 3., 6. un 9. klasēm izglītības iestādes savus skolēnus 

varēs pieteikt otrā semestra sākumā. 

Detalizētākas instrukcijas  par izglītojamo pieteikšanos valsts pārbaudes darbiem 

atrodama Valsts izglītības satura centra Lietotāja atbalsta dienesta 

tīmekļvietnē sadaļā “Pamācības”. 

 Valsts pārbaudes darbi, lai iegūtu pamatizglītību: 

• Latviešu valoda- pamattermiņš 29., 30. maijā, 1., 2. jūnijā, papildtermiņš 12. 

jūnijā. 

• Matemātika - pamattermiņš 6. jūnijā, papildtermiņš 14. jūnijā. 

• Viena svešvaloda pēc skolēna izvēles (angļu, vācu vai franču)- 24., 25. un 26. 

maijā, papildtermiņš 16. jūnijā.        Sākot ar 2022./2023. mācību gadu 

pārbaudījumi tiks organizēti un vērtēti kā centralizēti eksāmeni. Vērtējumi visos 9. 

klases eksāmenos tiks izteikti procentos. Lai nokārtotu eksāmenu, jāiegūst vismaz 

10%. 

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jānokārto:  

• Latviešu valoda (vismaz optimālajā līmenī)- 15. maijs, mutvārdu daļa - 7., 8., 9. 

jūnijs. 

• Svešvaloda pēc skolēna izvēles (angļu, vācu vai franču; vismaz optimālajā līmenī) 

- 5. - 9. jūnijs. 

• Matemātika (vismaz optimālajā līmenī) - 1. jūnijs, 

• kā arī vismaz divi eksāmeni augstākākajā mācību satura apguves līmenī, tie drīkst 

būt iepriekš minētie (latviešu valoda, svešvaloda, matemātika) vai citos mācību 

kursos jebkuru no augstākā līmeņa pārbaudījumiem - 15. - 19. jūnijs. 

Lai nokārtotu eksāmenu, jāiegūst vismaz 10%. 

  

https://atbalsts.refined.site/space/VPS/189497357/K%C4%81+pieteikties+p%C4%81rbaud%C4%ABjumam%3F
https://atbalsts.refined.site/space/VPS
https://atbalsts.refined.site/space/VPS


Šajā mācību gadā pirmo reizi arī eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā 

formātā. Tie būs pieejami Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. 

• Sertifikāti par pamatizglītību 2023. gada 21. jūnijā 

• Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību 2023. gada 11. jūlijā. 

  

2. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas direktore Astrīda Račkovska informē: 

 

1. Visās Latvijas skolās un arī RZV noslēgusies CO2 gaisa kvalitātes mērītāju 

uzstādīšana. Šobrīd izvērtējot pirmos rezultātus, un jāatzīst, ka jaunās mērierīces 

disciplinē gan skolotājus, gan bērnus un mudina regulāri domāt par gaisa kvalitāti 

klasē. 

2. Eiropas Savienības fondu programmas Erasmus+ projekts ,,Digitālās kompetences 

– 21.gadsimta cilvēka prasmju veidotājas’’, Nr.2022-1-LV01-KA122-SCH-

000079118.  

a. Projektam piešķirtais  finansējums - 44 604,00 EUR. Īstenošanas laiks – 

2022.gada 1.jūnijs – 2023.gada 31.maijs. 

Projekta mērķi:  

• veicināt izglītojamo digitālās kompetences, tās apgūstot ar starpdisciplināru pieeju 

ES citu valstu mācību procesā, lai iegūtās zināšanas spētu lietot mainīgās dzīves 

situācijās un radīt inovācijas; 

• sekmēt pedagogu digitālās kompetences, iegūstot viņiem inovatīvas zināšanas un 

prasmes digitālo tehnoloģiju pielietošanā, lai attīstītu kompetenču pieeju mācību 

satura ieviešanā un izmantošanā; 

• projektā 6 plūsmas (grupas) mobilitātē ārpus Latvijas sadarbībā ar 6 partneriem –

Portugālē, Spānijā, Grieķijā, Itālijā un Bulgārijā.  

1. un 2.plūsmas dalībnieki – skolēnu grupas: 

• 1.plūsmas 8 dalībnieki – Bulgārijā, Sofijā, skolā ar dabaszinātņu virzienu (14 

dienas); 

• 2.plūsmas 8 dalībnieki – Spānijā, Madridē, skolā ar kultūras un mākslas virzienu 

(14 dienas). 

Katrā plūsmā visu mobilitātes laiku līdzi pavadošā persona – skolotājs. 

3. un 4.plūsmas dalībnieki – pedagogu ēnošana darbā: 



• 3.plūsmas 3 dalībnieki – Itālijā, Romā (8 dienas), 3 skolās vēro un pēta 

starppriekšmetu saikni kultūras un mākslas jomā; 

• 4.plūsmas 3 dalībnieki – Portugālē, Lisabonā (8 dienas), 3 skolās vēro un pēta 

mācību norisi.  

5.un 6.plūsmas dalībnieki pedagogi – apmeklē kursus IT tehnoloģiju jomā: 

• 5.plūsmas 1 dalībnieks būs kursos Grieķijā, Pirejā (5 dienas); 

• 6.plūsmas 1 dalībnieks – Spānijā, Madridē (6 dienas). 

 

Direktore informē par kaitēkļu parādīšanos skolā, kas rezonējis sociālajos 

tīklos. 

• Prusaki var parādīties daudzu iemeslu dēļ. Kaitēkļu apkarošana ir ārkārtīgi 

sarežģīta. Lai atbrīvotos no parazītiem, nepieciešama integrēta pieeja.  

Skolā ir augsts mitruma līmenis, kas ir lieliska vide prusakiem. 

Skola regulāri aicina augsta līmeņa speciālistus ar modernu aprīkojumu un 

profesionāliem līdzekļiem, līdz ar to prusaki vairs nav manīti.Skola arī turpmāk 

būs modra attieksmē pret prusakiem skolā, aicinot arī skolēnus ievērot ēšanas 

higiēnu un ēst tikai ēdnīcā un nevis skolas gaiteņos. 

 

3. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas direktores vietniece Indra Lintiņa – Lučka 

informē: 

 

• Iepazīstina ar Ziemassvētku pasākumu nedēļas norisi, koncertiem abās skolas 

ēkās. 

• Jautā Skolas padomei ierosinājumus organizējot pasākumus, šobrīd Ziemassvētku 

balli skolēniem pret ziedojumiem, lai Skolēnu pašpārvalde varētu patstāvīgi operēt 

ar naudas līdzekļiem, dažādu pasākumu organizēšanas procesā pret neplānotiem 

izdevumiem un iecerēm 

Skolas padome atbalsta naudas ziedojumus Skolēnu pašpārvaldei skolēniem 

apmeklējot pasākumus, iesaka veikt kontrolētu uzskaiti par ieņēmumiem un 

plānotajiem izdevumiem, tādejādi patstāvīgi uzņemoties atbildību par dažādu 

materiālu iegādi un mērķtiecīgu izlietošanu. 

Protokolēja: Indra Lintiņa - Lučka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


