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Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes 

padomes sēdes protokols Nr. 2 

 

2017.gada 16.martā  

 

Sēdē piedalās: D. NAGLE, I. ARTISTOVA, S. SNIĶE, M. DIDRIHSONS-LINARDS, 

 R. KRASIĻŅIKOVA, M. AFANASJEVA, S. TAURIŅA;  

Sēdē nepiedalās: A. BUJĀNE, L.LAPKAŠA; 

Sēdi vada: S. SNIĶE 

Sēdi protokolē: S. SNIĶE  

Darba kārtība: 

1) Izglītības iestādes padomes reglaments - nelielās izmaiņas tajā - S. Sniķe, D. Nagle; 

2) "Vecāku ziedojumi" - kopsavilkums par informāciju, kuru ievācām decembrī no katras grupiņas, 

kāpēc tas bija nepieciešams un ko mēs iesāksim tālāk ar iegūto informāciju - I. Artistova, D. Nagle; 

3) Minimālais individuālo mācību piederumu komplekts jaunajā mācību gadā - vai tāds ir 

nepieciešams, kāds tas būtu – I. Artistova, S. Sniķe; 

4) Padomes vadlīnijas jaunajam mācību gadam – S. Sniķe; 

5) Kopsavilkums par iegūtajām atziņām, informāciju no konferences "Viens bērns divās pasaulēs" 

- I. Artistova, S. Sniķe; 

6) Ideja pavasara pasākumam saistībā ar dzirdēto no konferences – S. Sniķe; 

7) Citi jautājumi. 

  

1. Izglītības iestādes padomes reglaments 

Izglītības iestādes padomes reglamentā tika veiktas nelielas izmaiņas, pēc kā vienbalsīgi tas 

tika aptirpināts kā spēkā esošs. 

2. "Vecāku ziedojumi" - kopsavilkums par informāciju, kuru ievācām decembrī no katras 

grupiņas 

 2016.gada decembrī katrs iestādes padomes pārstāvētais vecāks iesniedza sarakstu ar lietām, 

kas tiek iegādātas no vecāku naudas. Šo sarakstu apkopoja iestādes padomes vadītāja  

S. Sniķe un iesniedza 1.PII vadītājai D. Naglei. Pēc apkopotās informācijas radās ideja sagatavot 

individuālo mācību piederumu sarakstu katram vecākam, kas būtu jāiegādājas uz 2017./2018.m.g. 

sākumu. Mērķis šādai darbībai – katra ģimene savam bērnam (vai bērniem) sagādātu individuālos 

mācību piederumus, kas ir nepieciešami ikdienas darbam, tādā veidā veicinot atbildību par bērnam 

vajadzīgo lietu sagādi un nodrošināšanu. 
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3. Minimālais individuālo mācību piederumu komplekts jaunajā mācību gadā 

 I. Artistova un D. Nagle sagatavoja ieteicamo individuālo mācību piederumu sarakstu. 

Iestādes padomes klātesošie vecāki vienbalsīgi nobalsoja par to, ka ar nākamo mācību gadu katrs 

vecāks iegādājas pats šos piederumus, tādā veidā tiek atbrīvots arī no 1.semestra „vecāku 

ziedojumu” maksas. 

 Grupiņu vecāki maijā saņems piederumu sarakstu, lai varētu sagatavoties jaunajam mācību 

gadam. 

4. Padomes vadlīnijas jaunajam mācību gadam 

 D. Nagle informēja, ka tiks sakārtota ieeja bērnudārza teritorijā no Dzegužu ielas puses. Tiks 

sakārtota ietve, apgaismojums, piebraucamais ceļš. Kā arī ir plānots uzstādīt jaunus vārtiņus ieejai 

bērnudārzā no O. Kalpaka ielas puses. 

 M. Didrihsons-Linards ieteica izvietot videonovērošanas kameras bērnudārza āra teritorijā. 

Padomes vacāki tam piekrita un nolēma iesniegt pieteikumu Gulbenes novada domei, lai piešķirtu 

finansējumu 2018.gadā. 

 D. Nagle informēja, ka bērnudārzā strādā logopēde G. Sliede, kurai nākamajā mācību gadā 

būs lielāka slodze, līdz ar to viņa vairs nestrādās par skolotāju. I. Artistova informēja, ka visi bērni 

tiek pārbaudīti, lai noskaidrotu, kuram ir nepieciešama logopēda palīdzība. Neatkarīgi no vecuma 

logopēds pēc tam strādā ar bērniem, kuriem tas ir nepieciešams. 

5. Kopsavilkums par iegūtajām atziņām, informācija no konferences "Viens bērns divās 

pasaulēs" 

 I. Artistova informēja par gūtajām atziņām no konferences, iepazīstināja ar ieteikumiem IT 

lietošanā bērniem, par ko stāstīja konferencē, kā arī norādīja uz vērtīgiem video materiāliem, ar ko 

var iepazīties jebkurš vecāks – www.homotabletis.org.lv 

6. Ideja pavasara pasākumam saistībā ar dzirdēto no konferences 

 Pēc konferencē dzirdētās informācijas S. Sniķei bija piedāvājums organizēt pasākumu, kurā 

varētu iesaistīties bērni un vecāki „Izlasi šovakar bērnam pasaku!”. Pasākuma mērķis ir veicināt 

grāmatu lasīšanu ģimenē, kā rezultātā mazināt mobilo un citu IT ierīču lietošanu un veicināt kopā 

būšanu bērniem ar vecākiem. Pasākuma ietvaros vecākiem ir jāveic 2 uzdevumi –  

1) jānofotografējas kopā ar bērnu grāmatas lasīšanas procesā un jāiesūta fotogrāfija uz 1.PII  

e- pastu, 

2) jāatnes uz bērnudārzu bērna mīļākā grāmata, lai zālē veidotu izstādi. 

 

 

7. Citi jautājumi 

http://www.homotabletis.org.lv/
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 No vecākiem ir ideja 21.aprīlī organizēt Rosības dienu (Labiekārtošanas dienu vai Zaļo 

dienu) bērnudārza laukumiņu labiekārtošanai. Pasākums varētu sākties ap 16:00, tiktu piedāvāta 

silta tēja, varbūt zupa. Tālākai pasākuma idejas attīstībai, realizēšanai tiek aicināta palīgā Eko 

padome. Ieteikums šajā dienā arī organizēt katrā grupiņā vecāku sapulci, lai izrunātu nepieciešamo 

un pēc tam piedalītos Rosības dienā. 

 I. Artistova pateicās visiem vecākiem, kuri iesaistījās kartona kastu pārveidošanas 

pasākumā. 

 1.PII darba laiki vasarā – bērnudārzs būs slēgt no 24.07. līdz 20.08. 

 S. Kilinkarides vietā 2.grupas vecākus  padomē turpmāk pārstāvēs M. Afanasjeva. 

 

LĒMUMI: 

1. Apstiprināt 1.PII padomes reglamentu. 

2. Ar 2017./2018.m.g. katram vecākam iegādāties individuālos mācību piederumus, par ko vecāki 

tiks informēti jau 2017.gada aprīlī, maijā. 

3. Iesniegt pieteikumu Gulbenes novada domei, lai piešķirtu finansējumu videonovērošanas kameru 

uzstādīšanai bērnudārza āra teritorijā. 

4. Organizēt pasākumu „Izlasi šovakar bērnam pasaku!”. 

5. Organizēt Rosības dienu 21.04.2017., pieaicinot Eko padomes pārstāvjus. 

 

 

 

 Sēdes vadītāja                                                                           S. Sniķe 

 


