
Inčukalna pamatskolas  

Skolas vecāku padomes sēdes 

PROTOKOLS 

 

Inčukalnā,Inčukalna pamatskolas 204.kab.2016.gada 23.novembris. 

Sēde sākas pl. 19:00 

Sēde beidzas pl.22:00 

 

 

Sēdi vada: J.Liepiņš 

Protokolē:A.Mukāne 

 

Sēdē piedalās: 

skolas direktors Kaspars Kiris; 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko; 

 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.Ineta Lejniece, 

7.Sandis Kalniņš, 

8.Arnis Miķelsons, 

9.Andrejs Dreimanis, 

10.Sanita Atare, 

11.Jolanta Millere-Līvmane, 

12. Elga Garanča, 

13. Jānis Hasners, 

14.Andra Bērziņa, 

15.Dainis Guks, 

16.Jānis Hasners, 

17.Aija Mukāne, 

18. Jolanta Bodniece. 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

1.Direktora ziņojums par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem. 

2.Iepriekšējās sēdes izskatīto jautājumu apstiprināšana. 

3.Facebook izveidotais grupas profils, tā izmantošana. 

4.Nevalstisko organizācijas izveide dažādu skolas attīstībai paredzēto ES projektu apgūšanai. 

5.Citi jautājumi. 

 

Sēdes gaita: 

 

1.Direktora ziņojums par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem. 

Skolas padomes ieteikumu izpilde. Skolas līmeņa notikumi: 

-seminārs bērnu tiesību aizsardzība, 

-vecāku sapulces klasēs, 

- deputātu nedēļa skolā, 

- skolotāju stundu vērojumu hospitācija, 

- igauņu viesi, 

-Lāčplāša diena, 

-staro Inčukalns, 

-skolas darbību publicitāte – TV sižeti ( par projektiem, sporto visa klase, Saue viesi, staro 

Inčukalns). 

- gatavojas kopīgām pusdienām, 

-atjaunota skolas vietne,unikāli skatījumi dienā vidēji 352. 

- realizējas 4 veselīga dzīvesveida projekti. 



Jautājumi:par hospitāciju? Atbilde:  mērķi, protokolē, ieteikumi, vērojums. 

Vai atgriezeniskā saite? Ieteikums pozitīvo publicēt mājas lapā. 

Vai vecāki var piedalīties? Visa gada garumā piesakoties pie direktora apmeklējumam. 

Kāpēc tik maz sporta aktivitātes? 

 Sporto visa klase hipotēze:fiziskās aktivitātes uzlabo sekmes! Projekts visa gada garumā. 

 

2.Iepriekšējās sēdes izskatīto jautājumu apstiprināšana. 

 

Skolas padomes sastāva apstiprināšana. 

Lēmums: Balsojot vienbalsīgi apstiprināts skolas padomes sastāvs uz vienu gadu. 

 

Skolas padomes reglamenta apstiprināšana. 

Aktualizējas izmaiņas  reglamentā. Priekšlikumu izdiskutēšana, Armands apkopos ierosinājumus un 

iesniegs. 

Lēmums:Balsojot atbalsta iepriekšējā sēdē apstiprināto regalamentu.  

Par ārpusstundu aktivitātēm. 

Domes priekšsēdētājs ieskicē statistiku par pulciņiem visa novada teritorijā, kopā gan maksas gan 

bezmaksa iepriekšējā gadā bija 68 pulciņi.ziemā problēmas ar telpām. Vietniecei tiks uzdots 

uzskaitīt pulciņu iespējas šogad un publicēt mājas lapā, lai ir pieejami. 

 

 

3.Facebook izveidotais grupas profils, tā izmantošana. 

Dainis informē pēc aktuālā saraksta publicēšanas grupā tikai tie kas padomē. Visi klātesošie nav, jo 

nav fecebook profils. 

Ieteikums individuālās lietas netērzēt, vadīt procesu administratoram.Turpinām izvirzīt diskusijas 

pārstāvot visas klase intereses. 

Lēmums:Balsojot vienbalsīgi pieņemts ideju apkopošana grupas diskusijā,bet konkrēta lēmuma 

pieņemšana sapulcē. 

 

4.Nevalstisko organizācijas izveide dažādu skolas attīstībai paredzēto ES projektu apgūšanai. 

Ierosinājums par biedrības izveidošanu, kas strādātu uz projektu virzīšanu. Ierosinājums varbūt 

sadarboties ar NVO kas darbojas. Bierības darbībā atbalstīt projektus no pozīcijas -ko no tā iegūs 

bērni. Pašvaldība radīs iespēju līdzfinansējumam atbalstīt projekta virzību (A.Nalivaiko).. 

Piesakās kā komanda, kuri gatavi ziedot savu laiku Jānis L.,Jānis H., Arnis M.,Jolanta B.,Jolanta M. 

Lēmums.Atbalstit  NVO darbības jautājumu un izveidot darba grupu,kura sekos līdzi projektiem. 

 

5.Citi jautājumi. 

Par skolas formas nepieciešamību? 

Ierosinājumi turpināt pētniecisko darbību. Top elektroniskā anketa par formu. Izpētīt skolā kurās jau 

ir – cik maksā, problēmas ko nedarīt. Lauzt stereotipu, kas ir forma, mēs saredzamkas varētu būt. 

 

Dejošana. 

Direktors uzskata, ka tautas dejām jābūt skolā. Pulciņa būtība, ka nevar izvirzīt obligāti 

sasniedzamo mērķi-kritēriju, bet gan piedalīties, lai saprastu, var vai nevar, gribu vai nē. 

Andra ierosina folkloras kopu-latviskās tradīcijas. 

 

Nākoša tikšanās pirmdien, 2016.gada 22.februārī pulksten !9.oo 204.kab. 

 

 

 

Sēdi vadīja: ____________________________ Jānis Liepiņš 

 



 

Protokolēja:____________________________ Aija Mukāne 

 

 

 

 

 

 

Protokols rakstīts uz 2 (divām) lappusēm un pielikumā dalībnieku reģistrācijas lapa. 


