
Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes 

IESTĀDES PADOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

 

Gulbenē – 2015. gada 3. novembrī 

Piedalījās – audzēkņu vecāki Simona Sniķe, Ilze Putne, Ilgvars Metīss, Iveta 

Adamoviča, Aija Bujāne, skolotāja Lāsma Lapkaša, vadītājas vietniece izglītības jomā 

Inita Artistova, vadītāja Dace Nagle, biedrības „Sateka” koordinatore Daiga Gargurne, 

ekopadomes locekļi: Monika Lāce, Gunita Melne, Marita Pulča. 

Sēdes vadītāja – PII vadītāja Dace Nagle 

Sekretārs – Lāsma Lapkaša 

Darba kārtība: 

1. Biedrības „Sateka” koordinatores Daigas Gargurnes konsultācija par biedrības 

veidošanu, darbību, iespējām. 

2. Iestādes padomes priekšsēdētāja izvirzīšana un reglamenta apspriešana. 

3. Vadītājas vietnieces Initas Artistovas informācija par Ekoskolas projekta 

„Ēdam atbildīgi!” gaitu un Ekopadomes priekšlikumiem. 

4. Mācību līdzekļu izvēles saskaņošana(atbilstība tikumiskajai attīstībai). 

5. Saruna par iestādes saziņu ar vecākiem un vecāku sniegtā informācija par grupu 

sapulcēs aktuālajiem jautājumiem. 

6. Vadītājas informācija par Veselības inspekcijas pārbaudes rezultātiem. Iekšējās 

kārtības noteikumu grozījumu par iestādes rīcību infekcijas slimību gadījumā 

apstiprināšana. 

7. Informatīvi jautājumi. 

 

Sēdes gaitas izklāsts: 

 

1. Vadoties no iepriekšējās Iestādes padomes locekļu vēlmēm un vadītājas  

D. Nagles iniciatīvas ir ieradusies biedrības „Sateka” koordinatore  

D. Gargurne. Viņa konsultē iestādes un ekopadomes pārstāvjus par biedrību, 

fondu un nodibinājumu veidošanu, darbu, iespējām, ieguvumiem utt. Vecākiem 

diskusiju gaitā rodas jautājumu.  

Savā pieredzē dalās I. Matīss, I. Adamoviča un I. Putne, kuriem jau ir zināma 

pieredze biedrību darbā un veidošanā. I. Adamoviča kopā ar G. Melni apsolās 

uzņemties biedrības veidošanas dokumentālo pusi. 

 

2. Par jauno iestādes padomes vadītāju pēc vecāku ierosinājuma tiek apstiprināta 

S. Sniķe, kura jau iepriekšējā periodā veica padomes vadītāja vietnieces 



pienākumus. S. Sniķe rosina vecākus pārdomāt par nepieciešamajām izmaiņām 

iestādes padomes reglamentā. 

 

3. Vadītājas vietniece Inita Artistova informē par Ekoskolas projekta „Ēdam 

atbildīgi!” gaitu, jaunumiem un Ekopadomes priekšlikumiem.  

I.Matīss ierosina padomāt par to, vai Latvijā audzētie dārzeņi un ražotie 

produkti vienmēr ir tie labākie. Viņš rosina vecākus aizdomāties par bērnu- 

bāreņu atbalstīšanu. 

G. Melne ierosina padomāt par zāļu tēju lietošanu ikdienā dzeramā ūdens vietā. 

Vecāki izsaka savas domas par bērnu pašapkalpošanās prasmēm ēšanas laikā. 

Domas dalās, bet vairums paliek pie viedokļa, ka tas ir jāturpina. Runājot par 

ēdienu atlieku samazināšanu, vecāki īpašas iespējas neredz, jo bērni ēd kā nu 

kuru dienu un kā nu kuru ēdienu. Varbūt caur projektu būs iespējams saņemt 

kādas atšķirīgas paraugēdienkartes. 

 

4. Iestādes vadītāja D. Nagle pastāsta par izmaiņām iestādes padomes reglamentā, 

kas nosaka, ka pieaug iestādes padomes loma un atbildība par mācību līdzekļu 

atbilstību tikumiskajām normām. Vecāki vienprātīgi apstiprina, ka neko 

tikumību kompromitējošu grupās esošajos mācību līdzekļos nav pamanījuši, un 

piekrīt arī izmantojamās literatūras sarakstam. 

 

5. Vecāki, runājot par saziņu starp pedagogiem un bērnu vecākiem, ir apmierināti, 

jo informācija nonāk savlaicīgi gan sarunās, gan vecāku stūrīšos, gan e-vidē. 

Atzinīgi tiek novērtēta iestādes mājaslapa. Vecāki labprāt iestādes māja lapā 

ievieto jaunās garšīgo ēdienu receptes. 

 

6. Vadītāja informē par Veselības inspekcijas pārbaudes rezultātiem. Izejot no šīs 

pārbaudes un grozījumiem Higiēnas noteikumos, padome apstiprina iestādes 

Iekšējās kārtības noteikumu grozījumus par iestādes rīcību infekcijas slimību 

gadījumā. 

 

7. Informatīvajos jautājumos I. Adamoviča izsaka viedokli, ka vispirms vajag 

uzzināt pārējo vecāku domas par darbību biedrībā. 

A.Bujāne, izsakot prieku par jaunajām konstrukcijām, ierosina bērniem veidot 

āra spēles. 

Vairāki vecāki izsaka lūgumu Ziemassvētku pasākumus nelikt vienlaicīgi ar 

pasākumiem skolās. Šogad tie būs 21. un 22. decembrī.  

D. Nagle rosina vecākus padomāt par iespēju taupīt iestādes budžetā līdzekļus, 

Ziemassvētku vecīti meklējot no pašu vidus. Šis ierosinājums netiek atbalstīts, 

jo tas neesot reāli. Labāk algot kādu profesionāli. 

 

Iestādes padomes priekšsēdētāja                                                      S. Sniķe 

 

 

Sekretāre                                                                                        L. Lapkaša 


