
Inčukalna pamatskolas 

Skolas padomes sēdes 

PROTOKOLS 

 

 

2017.gada 23.oktobrī.  Inčukalna pamatskolā, 214.kabinetā. 

 

Padome sasaukta 23.10.2017. pl.19:00 

 

Sapulcē piedalās:  

Inčukalna novada Domes pārstāvis Aivars Nalivaiko; 

Skolas direktors Kaspars Kiris; 

Skolotāju pārstāve Aiva Švikule; 

Skolēnu pašpārvaldes pārstāves Arta Adrija Kerna; 

Vecāku pārstāvji: 

1.Kaspars Rušiņš, 

2.Jānis Liepiņš, 

3.Laila Šestakovska, 

4.Ģirts Greidiņš, 

5.Antons Kuzmins, 

6.,Elga Garanča 

 

7.Sandis Kalniņš, 

8.Ieva Ķirse, 

9.Jolanta Bodniece, 

10.,Ineta Lejniece 

11.Marina Ābele, 

12.Vita Liepkalne, 

 

Dalībnieku saraksts Pielikumā, reģistrēšanas lapā.  

Sapulci vada: Jānis Liepiņš 

Protokolē : Jolanta Bodniece 

Sapulces sākums: plkst. pl. 19.00 

 

Dienas kārtība 

1. Skolas padomes aktualizēšanas kārtība 

2. Iekšējās kārtības noteikumu aktualizācija; 

3. Erasmus + projekta "Zaļais lietussargs" aktualitātes; 

4. Zaļo starpbrīžu norise; 

5.Dažādi.... 

  



1.Skolas padomes aktualizēšanas kārtība. 

Par skolas padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Jānis Liepiņš. Par padomes 

sekretāri ievēlēta Ieva Svile. 

 

2.Iekšējās kārtības noteikumu aktualizācija. 
 

Skolas padomes reglamenta aktualizēšana. Atstāt esošo noteikumu versiju, pabeigt 

jauno versiju vai uzlabot esošo. NOLEMTS: a) iestrādāt noteikumos punktu par 

vecāku pārstāvju ievēlēšanu padomē katra mācību gada 1.sapulcē; b) izsūtīt rediģēto 

versiju skolas padomes pārstāvju izvērtēšanai. 

 

Skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana. NOLEMTS: a) papildināt 

noteikumus ar punktu par garo starpbrīžu pavadīšanu ārpus telpām; b) ieviest punktu 

par vecāku tiesībām un pienākumiem, piedaloties mācību stundu vērtēšanā, kā 

ietvaros izstrādāt vērtēšanas anketu vecākiem; norādīt, ka vecāki aizpilda 

iesniegumu direktoram ar iemeslu, kādēļ vēlas piedalīties mācību stundā(-s), vismaz 

vienu darba dienu iepriekš. 

 

3. Erasmus + projekta "Zaļais lietussargs" aktualitātes. 
 

Projekts „Zaļais lietussargs”. Info par vizuālajām izmaiņām skolā (iedvesma no 

Somijas). Zaļā klase un āra aktivitātes. Pieredzes apmaiņa Portugālē. Uzsvars uz 

saikni ar dabu. Pedagogam nepieciešama iespēja ieraudzīt lietas no cita skatu 

punkta. IETEIKUMS: svarīgi šādus projektus turpināt ar iespēju iesaistīt arī bērnus. 

 

4.Zaļo starpbrīžu norise. 
 

Starpbrīžu reforma (starpbrīži ārpus telpām) – skolas padomes pārstāvju IETEIKUMI: 

a) audzināšanas stundā brīvas diskusijas par āra starpbrīžu iespējamo uzlabošanu 

no skolēnu skatupunkta; b) jebkuros laikapstākļos skolēni iet ārā; c) par maiņas 

apaviem – skolotāji pievērš uzmanību un informē vecākus. 

 

5.Dažādi. 
 

Skola – veselību veicinoša iestāde. Bezmaksas piens un augļi. Izglītojošas lekcijas 

projekta ietvaros ar dāvanām skolēniem. IETEIKUMS: vecākiem pārrunāt ar bērniem 

par saldumu pirkšanu, lietošanu. 

 

Staro Inčukalna novads. Nepieciešami Skolas padomes brīvprātīgie 4 „tējas cilvēki” 

tējas dalīšanai 18:00-22:00 un 3 „tehniskie cilvēki”. IEVĒLĒTI: a) tehniskais cilvēks – 

Antons Kuzmins (+2 Vangažos); b) tējas cilvēki  - Marina Ābele, Jolanta Bodniece 

(jāpiesaista vēl 2…) 

 

Pagarinātās grupas izmaiņas. Vai piekrītam līdzmaksājumam, lai pagarinātā grupa 

būtu. Balsojam - PAR 13 skolas padomes pārstāvji, ATTURAS Ģ. Greidiņš, 

NEBALSO A.Švikule, A.Nalivaiko, K.Kiris. NOLEMTS: noformēt līdzmaksājumu, lai 

saglabātu pagarināto grupu 

 

Nākamā Skolas padomes sēde plānota 2018.gada pavasarī. Datums tiks precizēts. 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 21:00 

Sapulces vadītājs:      Jānis Liepiņš 

 

Protokolists:        Jolanta Bodniece 



 

 


