
Inčukalna pamatskolas  

Skolas padomes sēdes 

PROTOKOLS 

 

Inčukalnā,Inčukalna pamatskolas 208.kab.2015.gada 21.septembris. 

Sēde sākas pl. 19:00 

Sēde beidzas pl.21:15 

 

Sēdi vada Liepiņš Jānis 

Protokolē Svile Ieva 

 

Sēdē piedalās: 

Domes pārstāvis Nalivaiko Aivars; 

skolas direktors Kaspars Kiris; 

 skolotāju pārstāve Aiva Švikule; 

 skolēnu pašpārvaldes pārstāves Luīze Siliņa; 

 vecāku pārstāvji: 

1.Armands Siliņš, 

2.Jānis Liepiņš, 

3.Laila Šestakovska, 

4.Ģirts Greidiņš, 

5.Ieva Svile, 

6.Elga Garanča 

7.Sandis Kalniņš, 

8.Ieva Ķirse, 

9.Andrejs Dreimanis, 

10.Ineta Lejniece 

11.Jolanta Millere-Līvmane, 

12.Aleksandra Kerna, 

13.Andra Bērziņa, 

15.Jānis Hasners, 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Skolas direktora atskaite par padarītajiem un plānotajiem darbiem. Izglītības reformu un kā 

tas ietekmē skolotāju un skolnieku darbu; 

2. Atskaite par projektu „Zaļais lietussargs”; 

3. Formas tērpi skolniekiem(vecāku pārstāvis Andra Bērziņa); 

4. Citi jautājumi. 

 

Sēdes gaita: 

1. Direktora atskaitē par periodu no 02.2016. – 31.10.2016. galvenie notikumi: 

 Ģimenes sporta diena; 

 Lielās talkas konkurss; 

 Ugunsdzēsēju diena; 

 Remontdarbi – mūzikas un zīmēšanas kabinetos, 1.b klases mācību telpā 

 Pārgājienu mēnesis 

 Skolotāju diena, kurā  skolotājus aizvietoja 9.kl. audzēkņi 

Pie nākotnes plāniem minēti: 

 Staro Inčukalna novads 11.11.2016. pēc Lāpu gājiena 

 Skolas Zelta 50 – pasākumi uz nākamo 2017.gadu 

 Ģimenes Sporta diena 

1.Priekšlikums:   

Vajadzīgi brīvprātīgie : 

11.11.2016. Staro Inčukalna novads – 5 cilvēki; 

Skolas 50 gadu jubilejas pasākumiem vajadzētu 1 brīvprātīgo, kurš padalītos ar idejām un radošo 



pienesumu jubilejas aktivitātēm  

Ģimenes Sporta dienai 5 brīvprātīgie – vairāk kā tiesneši 

Lēmums:  

Facebook vietnē visi gribētāji piesakās Jānim Liepiņam 

2. Skolotāju atalgojuma reformas sekas: štatu samazināšana, stundu saraksta izmaiņas, lūgta 

pašvaldības finansiāla palīdzība, blīvs skolotāju darba grafiks – problēmas ar aizvietošanu, 

administrācijas samazināšana. Aktuāls jautājums par reemigrēšanas risinājumu, kas ir 

noteikts, bet nav apmaksāts. Plānveida internātskolu slēgšana un tur esošo audzēkņu pārdale.  

Pagarināto grupu reforma, gan ar ieguvumiem, gan trūkumiem – skolēnu un vecāku 

pretenzijas, skolotāju slodzes palielinājums. 

Lēmums:  

Gaidīt 2017.gada 1.janvāri ar jauniem noteikumiem finansējumā; rakstīt vēstuli Izglītības 

ministram. 

3. Projekti, kas noris skolā:  

 Datorika (esam pilotprojektā, no 2018.gada visas skolas); 

 Veselību veicinoša izglītības iestāde – iegūts tituls, tādējādi skolēniem un skolotajiem 

piedāvāti bezmaksas semināri un apmācības; 

 Skolas piens – diskusija par paciņām, to lietošanu 

 Skolas auglis no 1.11.2016 

 Sporto visa klase. Izejot no pedagogu resursiem, ekipējuma u.tml. to var atļauties tikai 1 

klase. 

 Starptautiskā Olimpiskā diena – sadarbība ar igauņiem. 

 Erasmus ietvaros „ Zaļais Lietussargs” no pagājušā mācību gada. Starptautisks projekts 

(„Green Umbrella”) ar moto: Katrs bērns ir svarīgs! Projektu pārstāv 5 pārstāvji no 

skolas, tā ietvaros paredzētas aktivitātes Somijā un Portugālē. 2.10.2016. 2 skolotājas 

devās uz Joensu. Atziņas: valsts prasības LV izglītībā un atšķirīgā Somijas izglītības 

nostāja, kurā tiek identificētas problēmas, skolēnu atšķirību atzīšana, atsevišķa pieeja, 

uzticēšanās pedagogiem u. Tā kā nav reitingu, nav sekmju vērtējuma, nepastāv bailes no 

rezultāta, skolēni ikdienā ir smaidīgi, laimīgi. Pati labākā skola ir tā, kas atrodas tuvāk 

mājām. Katru starpbrīdi, neatkarīgi no laikapstākļiem, bērni pavada ārpus skolas. 

Lēmums:  

Somijā redzētās idejas integrēt skolā, cik nu tas ir iespējams. 

4. Piedāvājums skolas formai: veste kā svētku, reprezentatīvs aksesuārs, adīta, ar novada 

ģērboni. Dizaina izmaksas 50-80.00EUR, 1 eks. aptuvenās izmaksas – 25.00EUR. 9.klases 

pašiniciatīvais veikums (pelēkie džemperi ar skolas logo), kas dod komandas sajūtu, ar citu 

skolas biedru jautājumu: Kāpēc tikai Jums?  

Diskusija par izmēriem, materiālu piemērotību un lietojumu, bērnu vēlmi lietot vestes, 

prezentējot skolu,  un justies komfortabli. 

Aicinājums aktīvi piedalīties rudens pasākumā 12.11.2016. „Pacel cepuri Inčukalnam!”, 

kura ietvaros iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, piedalīties cepuru konkursā, izmantot 

fotogrāfa stūrīti.  

Aicinājums atbalstīt „Labas gribas uzņēmēja” sociālo projektu „Čiekurs”, kas veicinātu 13-

14 gadīgu bērnu likuma izpratni, veicinātu drošību un līdzcietību, nobalsojot par to internetā. 



 

Priekšlikums:  

1.Vecāki piedāvā katrai klasei izveidot savu krāsas džemperi kā katras klases identifikācijas formu, 

paši to arī apmaksājot( Aptuvenās izmaksas 1 eks. 20.00EUR, ja izvēlās līdzvērtīgu kā 9.klase). 

4.klasei – zaļā krāsa. 

  

Lēmums:  

Kā reprezentatīvo skolēnu formu izmantot nevis vesti, bet mazāku aksesuāru – kaklautu, lakatiņu ar 

skolas logo. 

 

Sapulces  vadītājs:     ____________________ Jānis Liepiņš 

 

 

Protokolēja:      ______________________ Ieva Svile 

 

 

 

 

P.S. Protokols rakstīts uz         lapām, pielikumā sapulces dalībnieku reģistrācijas lapa. 


