
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes padomes 

 sēdes  protokols  Nr.2  

17.04.2018. 

 

Piedalās: Līna Bušujeva, Rendija Krasiļņikova, Simona Sniķe, Līga Radiončika, Santa Tauriņa, Sabīne 

Jefimova Anita Bondare, Solvita Boša, Dace Nagle, Inita Artistova 

Sēdi vada: S. Sniķe 

Sēdi protokolē: S. Boša 

Darba kārtība: 

1. Realizētās idejas šajā mācību gadā (S. Sniķe) 

2. Ekopadomes darbība (I. Artistova) 

3. 1.PII teritorijas apzaļumošanas iespējas, vecāku iniciatīva (D. Nagle) 

4. Māksliniecisko pasākumu plānošana jaunajā māc.gadā (D. Nagle) 

5. Pedagogu piesaiste darbam vasarā (D. Nagle) 

6. Citi jautājumi. 

Uzstājas: 

1. S. Sniķe informē par vecāku iniciatīvām šajā mācību gadā  - 

 Vecāku grāmatu lasīšana pirms bērnu gulēt iešanas 

 Klostermāsas viesošanās adventa laikā. 

 Teritorijas rotāšana pirms Ziemassvētkiem. 

 Iesaistīšanās neformālās izglītības projektā. 

Tika realizēta iesaistīšanās neformālās izglītības projektā, kā rezultātā noorganizētas 3 nodarbības vecākiem 

par uzturu, bērnu veselību un kustību. Vecāki iesaistījās bērnudārza iniciatīvā vecāku dienās, kur vacāki 

lasīja grāmatas, stāstīja par profesiju, realizēja dažādas aktivitātes saistītas ar profesiju, stādīja augus un 

daudz ko citu. Diemžēl neizdevās realizēt bērnudārza teritorijas rotāšanu uz Ziemassvētkiem un 

klostermāsas viesošanos Adeventa laikā. 

D. Nagle izsaka pateicību vecākiem par iniciatīvu dažādu aktivitāšu īstenošanai. 

2. I. Artistova informē par Ekopadomes darbību - avīzes “Zaļie padomi” iznākšanu, par jauno tīrīšanas 

līdzekļu veiksmīgu izmantošanu.  

3. D. Nagle aicina vecākus iesaistīties bērnudārza āra teritorijas apzaļumošanā, labiekārtošanā, 

izmantojot otrreiz izmantotas lietas. 

4. D. Nagle informē par māksliniecisko pasākumu plānošana jaunajā mācību gadā, jautājot vecākiem, 

vai apmierina līdzšinējā cena par pakalpojumu. Iestādes padome pieņem lēmumu, ka nākošajā 

mācību gadā tiek aicināti mākslinieki par jau ierasto cenu. 



5. D. Nagle informē par pedagogu piesaiste darbam vasarā, aicinot vecākus informēt par zināmiem 

speciālistiem, kuri varētu veikt pedagoga darbu vasarā bērnudārzā. 

6. S. Boša dalās pieredzē par piedzīvoto mobilitātes projekta sākumskolas un pirmsskolas attīstībai 

Gulbenes novadā. 

 

Nolēma: 

1. Nākošajā mācību gadā tiek aicināti mākslinieki par jau ierasto cenu. 

 

 

 

Sēdi vadīja: Simona Sniķe 

Protokolēja: Solvita Boša 

 

 

 

 

 

 

 


