
Gulbenes 1.PII iestādes padomes sēdes  protokols  14.11.2017. 

 

Piedalijās: Rendija Krasiļņikova, Simona Sniķe, Ieva Brūniņa, Ginta Abeltiņa, Sabīne Jefimova, Anita 

Bondare, Solvita Boša, Dace Nagle 

 

Darba kārtība:   

1. Iepazīšanās. 

2. Iestādes padomes vadītājas atskats uz iepriekšējo darbības periodu. 

3. Iestādes vadītājas informācija par paveikto , darāmo un  plānotajām 2018. gada budžeta 

prioritātēm. 

4.Iestādes padomes vadītāja izraudzīšana. 

5. Informatīvi jautājumi, diskusijas, idejas iestādes attīstībai utt. 

 

2.Iestādes padomes vadītāja Simona Sniķe sniedz atskaiti par paveikto pagājušajā mācību gadā.  Kopā 

ar vecākiem paveikti visi ieplānotie darbi – Zvaigznes BD teritorijas rotāšanai Ziemassvētkos, Mīļāko 

pasaku grāmatu izstāde, Lielās talkas aktivitātes grupu laukumos. Pēc iestādes padomes ierosinājuma 

Mācību gada sākumā vecāki iegādājušies nepieciešamos individuālos mācību piederumus saviem 

bērniem . 

 

3.Iestādes vadītāja Dace Nagle informēja klātesošos par aizvadīto mācību gadu un par jaunumiem šajā 

mācību gadā. Vasarā izbruģēts celiņš līdz Dzegužu ielas vārtiņiem, uzstādīts apgaismojums, 

izremontēts logopēda kabinets, veikti daži kosmētiskie remonti, izbūvēta āra nojumīte 4. Grupas 

laukumā. Līdz gada beigām plānots nomainīt vārtus uz O.Kalpaka ielu, uzstādīt drošo aizvaru Dzeguzes 

ielas vārtiņiem. Nākošajā gadā plānots uzstādīt videokameras āra teritorijas novērošanai. 

Šajā mācību gadā iestādi apmeklē 129 bērni, darbu uzsāka logopēde Gunita Sliede un psiholoģe Iveta 

Bružāne. Nomainijās veļas pārzine un remontstrādnieks.  

Pārtikas iegādi no šī mācību gada veic caur vienoto  EIS  sistēmu. 

Plānotais 2018. gadā- censties noturēt bērnu skaitu tādā pašā līmenī, atjaunot rotaļu konstrukcijas 

PRIEDĒS, grupu laukumos, kosmētiskie remonti 2. stāva grupu virtuvītēs, 1.stāva kabinetos, linoleja 

nomaiņa kādā no grupas telpām. 

Paredzētie lielie pasākumi – Ziemassvētki, Ģimeņu diena, Izlaidums. 

 

4.Par iestādes padomes vadītāju  vienbalsīgi tiek ievēlēta Simona Sniķe. 

 

5. Diskusija par Ziemassvētkiem. No vecākiem vēlamies sagaidīt idejas un palīdzību bērnudārza 

teritorijas rotāšanā. Vai šogad veidosim dāvaniņas vecajiem, vientuļajiem cilvēkiem? Ko liksim 

saldumu paciņās?  



Diskusija par dienas ritmu bērnudārzā. Par to, ka sagatavošanas grupas   bērniem par maz laika 

rotaļām, par Fastrackids nodarbībām, par  to, cik tad bērnam jāzina un jāprot, sākot skolas gaitas. 

 

Vecāki interesējas, kāds būs grupu sadalijums turpmāk, cik ilgi bērni būs pie vienām un tām pašām 

skolotājām.  

Diskusija par fotografēšanos – kad labāk to darīt. 

Simona Sniķe pastāsta par ideju, kas aizgūta no 2. PII – Vienu nedēļu vecāki pirms dienas miega nāk 

un lasa pasaku lielāko grupu bērniem. Nolēmām, ka ideja ir laba un atbalstāma. Iespējamais laiks  

11.12. -15.12. 

Ievas Brūniņas ideja par klostermāsas viesošanos bērnudārzā adventes laikā. Klostermāsa varētu 

pastāstīt vairāk par Ziemassvētkiem un dziedāt dziesmas. Arī šo ideju nolēmām atbalstīt. 

Jautājums, vai vecāki gribētu iesiastīties neformālās izglītības projektos. Sabīne Jefimova ir ar mieru 

rakstīt šos projektus, šai sakarā iestādes padomes locekļi izteica velmi tikties ar bērnu  ārstu Pēteri 

Kļavu. 

 

Lēmumi: 

 1. Par iestādes padomes vadītāju 2017./2018. mācību gadā ievēlēta Simona Sniķe. 

2. Ziemassvētku paciņās liksim Latvijā ražotus, kvalitatīvus saldumus. 

3. Vecāki iesiastīsies dāvaniņu gatavošanā veciem, vientuļajiem cilvēkiem. 

4. Fotografēšanās laiku atstājām tāpat kā līdz šim- rudenī. 

5. Atbalstīt ideju par to, ka vecāki lasa pasakas bērniem pirms dienas miega. 

6. Atbalstīt ideju par klostermāsas viesošanos Adventes laikā. 

7. Atbalstīt ideju par Neformālās izglītības projektiem. 

 

 

 

Sēdi vadīja: Simona Sniķe 

Protokolēja: Solvita Boša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


