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Inčukalna pamatskolas  

Skolas vecāku padomes sēdes 

PROTOKOLS 

 

Inčukalnā, Inčukalna pamatskolas 208.kab. 

2015.gada 21.septembrī. 
 

Sēde sākas pl.19:00 Sēde beidzas pl.22:00 
 

Sēdi vada Kaspars Kiris 

Protokolē Aija Mukāne 
 

Sēdē piedalās: 

skolas direktors: Kaspars Kiris; 

skolotāju pārstāve: Lana Vanaga; 

skolēnu pašpārvaldes pārstāves: Luīze Siliņa un Ance Miķelsone; 

vecāku pārstāvji: 

1. Armands Siliņš, 

2. Jānis Liepiņš, 

3. Laila Šestakovska, 

4. Ģirts Greidiņš, 

5. Edīte Ansfelde, 

6. Inna Hoņavko, 

7. Sandis Kalniņš, 

8. Arnis Miķelsons, 

9. Andrejs Dreimanis, 

10. Sanita Atare, 

11. Jolanta Millere-Līvmane, 

12. Signe Millere, 

13. Marina Ābele, 

14. Andra Bērziņa, 

15. Dainis Guks, 

16. Jānis Hasners, 

17. Aija Mukāne. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Skolas padomes sastāvs, priekšsēdētāja vēlēšanas, 

2. Skolas attīstības plāna apstiprināšana, 

3. Lanas Vanagas atskaite - projektu iespējas un to realizācija, 

4. Skolas notikumu gada plāns/ vecāku iespējas un vēlmes piedalīties, 

5. Viedtālruņi stundās, starpbrīžos, pagarinātajās grupās, 

6. Sporta aktivitātes skolā, ārpus klases nodarbības., 

7. Publiskā telpa: skolas mājas lapa internetā, facebook konta nepieciešamība, atļauja 

fotografēt/ filmēt bērnus, 

8. Brīvpusdienas kā motivēšanas rīks vecākajām klasēm, 

9. Skolas formas nepieciešamība, 

10. Launagu un brokastu organizēšana mazajās klasēs, 

11. Citi jautājumi. 
 

Sēdes gaita: 

1.Skolas padomes sastāvs, priekšsēdētāja vēlēšanas. 

Sēdes sākumā direktors iepazīstina ar sevi, savu darba pieredzi un savu redzējumu skolas 

attīstībā. Piedāvā reorganizēt skolas padomi. Skolas vecāku padomes darbības reglamenta 

izmaiņas: 

1.Priekšlikums: -ne vairāk kā divi pārstāvji no vienas klases, ar atcelšanas mehānismu 

(vecāku pārstāvis Bērziņa Andra sola palīdzēt izstrādāt priekšlikumus, kādos gadījumos 

vecāku pārstāvis tiek atsaukts no dalības skolas vecāku padomē ),t.i., ja klase ieceļ tad var arī 

atsaukt, skolēnu pašpārvaldei pārstāv divi skolēni. 

2.Priekšlikums: Skolas vecāku padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Tiek izvirzītas divas 

kandidatūras Miķelsons Arnis un Liepiņš Jānis 
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1.Lēmums:  

Balsojot vienbalsīgi tiek nolemts: 

1. No katras klases vecāku sapulcē izvirzīt 2 vecākus dalībai skolas vecāku padomē, 

izstrādāt noteikumus par iespēju atsaukt vecāku pārstāvi no dalības skolas vecāku 

padomē;  

2. Skolēnu pašpārvaldei izvirzīt 2 skolēnus dalībai skolas vecāku padomē; 

3. Direktoram veikt izmaiņas reglamentā 

2.Lēmums:   

Balsojot vienbalsīgi tiek nolemts: 

1. Par skolas vecāku padomes priekšsēdētāju iecelt Liepiņu Jāni 

2. Skolas attīstības plāna apstiprināšana. 

Skolas direktors Kaspars Kiris prezentē skolas attīstības plāna prioritātes un īstenošanas 

plānus pa gadiem no 2015.-2018 gadam. Pilns attīstības plāns uz 22 lappusēm apskatāms pie 

direktora. 

Lēmums:  

Balsojot par-20, pret-nav, atturās-1 tiek nolemts:  

Atbalstīt skolas attīstības plānu. 

3. Lanas Vanagas atskaite - projektu iespējas un to realizācija. 

Skolotāja Lana Vanaga klātesošos iepazīstina ar projektiem skolēniem, to iespējām un 

ieguvumiem, kas tiks realizēti: tīri zobi, sirds veselība, par pasīvo smēķēšanu. 

Lēmums:  

Balsojot vienbalsīgi tiek nolemts: 

Atbalstīt bērnu iesaistīšanu projektos par veselīgu dzīvesveidu. 

4. Skolas notikumu gada plāns/ vecāku iespējas un vēlmes piedalīties. 

Kaspars Kiris pastāsta par tuvākajiem pasākumiem, kuru atbalstīšanā varētu piedalīties arī 

vecāki: 

- 11. novembris -Lāpu gājiens; 

- Valsts svētki- mazais projekts staro Inčukalns; 

- Februārī- sporta diena kopā ar vecākiem. 

  

Priekšlikums: Kaspars Kiris: Projekta „Staro Inčukalns” 13.novembrī ietvaros būtu 

nepieciešami brīvprātīgie, kas varētu palīdzēt dalīt tēju garāmgājējiem (vecāku pārstāvji 

Jolanta Millere Līvmane un Marina Ābele piedāvāja uzņemties šos pienākumus)  

Lēmums:  

Balsojot vienbalsīgi tiek nolemts: 

Atbalstīt plānotos pasākumus un vecāku padomes pārstāvjiem rosināt pārējos vecākus tajos 

piedalīties  

Sēdi turpina vadīt Liepiņš Jānis 
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5. Viedtālruņi stundās, starpbrīžos, pagarinātajās grupās. 

Kaspars Kiris: Skolas iekšējos kārtības noteikumos noteikts nelietot tālruņus mācību stundas 

laikā.  

Priekšlikums: Piedāvājums ierīkot speciālu vietu telefonu lietošanai. Tiek izteikti piedāvājumi 

ko darīt garajos starpbrīžos, lai bērns nebūtu aizņemts tikai ar telefonu- laist ārā no telpām, 

vecāko klašu skolēni mazajiem organizē deju nodarbības, kustību rotaļas, spēles, radošās 

darbnīcas, izvietot novusa un tenisa galdus, izkustēšanās pa sporta zāli. 

Lēmums:  

Turpināt meklēt risinājumus iespējai ierobežot tālruņu lietošanu mācību procesa laikā, 

aizstājot to ar citām aktivitātēm. Priekšlikumus un idejas par konkrētām aktivitātēm un 

redzējumu, kā to integrēt skolas vidē, iesūtīt elektroniski 1janis.liepins@gmail.com. 

6. Sporta aktivitātes skolā, ārpus klases nodarbības. 

Priekšlikums: 

- projektos papildus sporta nodarbības; 

- vairāk nodarbības ārā; 

- vairāk motivēt; 

- apkopot statistiku par peldēšanas apmeklētību; 

- motivēt skolotājus; 

- iesaistīt vecākus; 

- olimpiskā diena; 

- vairāk informācijas vecākiem par bērniem pieejamo piedāvājumu. 

Lēmums:  

Balsojot par-20, pret, nav, atturas-1 tiek nolemts: 

Veikt pasākumus minēto priekšlikumu ieviešanai, aktualizēt komunikāciju, ievietot 

informāciju par pasākumiem skolas mājas lapā. 

7. Publiskā telpa: skolas mājas lapa internetā, facebook konta nepieciešamība, atļauja 

fotografēt/ filmēt bērnus. 

Kaspars Kiris: Tiek mainīta skolas mājas lapas platforma, loģistika, jaunumi automātiski tiks 

pāradresēti novada mājas lapā. 

Priekšlikums: 

Vecāku pārstāvis Guks Dainis piedāvā savu palīdzību Inčukalna skolas vecāku padomes 

facebook konta izveidošanai, kas kalpotu viedokļu izteikšanai. 

Lēmums: 

Balsojot vienbalsīgi tiek nolemts: 

Aktuālo informāciju izvietot skolas mājas lapā sasaistē ar novada mājas lapu. Katrā klasē 

savākt vecāku parakstus par bērnu fotogrāfiju publiskošanu šajās lapās. Atbalstīt facebook 

konta izveidi. 

8. Brīvpusdienas kā motivēšanas rīks vecākajām klasēm. 

Kaspars Kiris: No 1. līdz 5.klasei visiem skolēniem ir brīvpusdienas. Tiek piedāvāti kritēriji 

brīvpusdienu piešķiršanai vecāko klašu skolēniem no ietaupītajiem līdzekļiem.  

Izskan viedokļi, ka jānodrošina lai bufetes piedāvājums skolēniem un skolotājiem neatšķirtos. 

Lēmums:  

Atbalstīt vecāko klašu ēdināšanu no ietaupītajiem līdzekļiem. 

mailto:1janis.liepins@gmail.com
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9. Skolas formas nepieciešamība. 

Kaspars Kiris: Piedāvājums šo mācību gadu veltīt pētnieciskai darbībai skaidrojot plusus vai 

mīnusus, šis ir attieksmes jautājumus un nevar būt piespiedu pasākums. Iespējams pilnas 

formas funkciju var aizstāt definēts „dreskods”. 

Jānis Liepiņš: varētu veicināt klases skolniekus katrā klasē veidot savu klases simbolu, 

atšķirības zīmi, varbūt skolas logo izmantošana utt. 

Lēmums:  

Mācību gada ietvaros veikt pētnieciskas darbības par formas ieviešanas iespējām.  

10. Launagu un brokastu organizēšana mazajās klasēs. 

Informācijai no 2.septembra akcija “skolas piens”, kurā piedalās labi ja trešdaļa bērnu. 

Priekšlikums: 

 Ēst tikai ēdnīcā, runāt ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošina plašāku 

piedāvājumu (sortimentu) arī pēcpusdienā.  

Lēmums:  

Lēmuma nav, jo konkrētais jautājums jārisina kopīgi ar ēdināšanas uzņēmuma darbiniekiem, 

jāveido vecāku aptauja. 

11. Citi jautājumi. 

1.Nepiederošu personu ienākšana skolā/stundā? 

Ienākšana stundā ir hospitēšana. Pedagogi uzskata, ka var piedalīties jebkurā stundā, 

savlaicīgi sarunājot ar skolotāju, kurš to saskaņo ar direktoru. Aktualizējas jautājums par 

vecāku nedēļas nepieciešamību. 

Skolas viesiem nepieciešams izlikt informāciju par to, kas ir nepiederoša persona. 

Priekšlikums: 

Rīcību saskaņot ar skolas direktoru 

2.Azarta spēles? 

Azarta spēles skolā ir aizliegtas. Tiek aktualizēts jautājums par telpu skolā- spēļu istabu, kuru 

dienas laikā izmanto spēlēm, pēcpusdienā pagarinātai dienas grupai.  

Priekšlikums: 

Piedāvājums ierīkot uz vecās ēdamzāles skatuves vecākajām klasēm. 

3.Skolas logotips? 

Tiek sniegts paskaidrojums, kas domāts skolas logo attēlā. 

Priekšlikums: 

Logo tiks nosūtīts Dainim Gukam  apstiprināšanas sagatavošanai. 

4.Dejošana? 

Priekšlikums: 

Lai attīstītu daudzveidīgus dejošanas virzienus novadā kopumā, apskatīt iespēju skolā 

organizēt cita profila deju pulciņu. Direktors runās ar pedagogiem. 
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5.NVO dibināšana? 

Vēl viena iespēja palielināt skolas labklājību.  

Priekšlikums: 

Meklēt iespējas izveidei. 

6.Skolas zvans? 

Par zvana nepieciešamību adventes laikā, zemes nedēļas laikā.  

Priekšlikums: 

Piedāvājums nomainīt zvana skaņu ar mūziku. 

 

 

 

 

Nākamā tikšanās pirmdien, 2015.gada 23.novembrī. 

 

 

Sapulci vadīja:     ____________________ Jānis Liepiņš 

 

 

Protokolēja:      ______________________ Aija Mukāne 

 

 

 

 

P.S. Protokols rakstīts uz 5 (piecām) lapām, pielikumā sapulces dalībnieku reģistrācijas lapa. 


