
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes padomes  

sēdes protokols Nr.2    

20.01.2020. 

Piedalās: Marina Afanasjeva, Dace Nagle, Sabīne Jefimova, Monika Prokofjeva, Laura 

Boka,  Inita Artistova, Solvita Boša 

Sēdi vada: Sabīne Jefimova 

Sēdi protokolē: Solvita Boša 

 

Darba kārtība: 

1) Pieaugušo neformālās izglītības programmu konkurss pašvaldībā. Idejas, 

ierosinājumi, darba grupas izveide. 

2) Ziņojums par sertificētu āra rotaļu laukumu finansiālo iespēju apzināšanu. 

3) Vecāku organizēts piedzīvojums bērniem (iepazīstināšana ar profesijām, hobijiem, 

ceļojumiem utt.) – idejas, piedāvājumi. 

4) Gatavošanās Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu radošo darbu 

izstādei “Lietu otra dzīve”. 

5) Nākamās padomes sēdes datuma noteikšana. 

 

Sabīne Jefimova informē par to, ka ir izsludināta pieteikšanās konkursā par Pieaugušo 

neformālās izglītības programmām pašvaldībā. Nolemjam,  ka piedalīsimies tajā. 

Nosaukums būs “Vecāku skoliņa”, un šoreiz tās būs radošas darbnīcas, ko lūgsim vadīt 

floristam un cilvēkam , kas prot darināt radošas lietas no koka. Mēģināsim uzrunāt Arvi 

Rubeni un Larisu Stradiņu. Tāpat nolemjam, ka pirms darbnīcām jāveic vecāku aptauja , 

lai saprastu,  cik vecāki ir gatavi nākt uz šādām darbnīcām. Nolemjam, ka darba grupā 

būs Sabīne Jefimova un Laura Boka. 

Sertificēti āra rotaļu laukumi. Monika Prokofjeva  stāsta, kā pie šādiem rotaļu laukumiem 

tikušas citas pašvaldības. Sabīne Jefimova izstāsta, ka pastāv iespēja tikt pie finansējuma 

caur Rotari kluba projektiem. Tiek nolemts septembrī pieteikties šādam projektam. 

Vadītāja D.Nagle pastāsta par ieceri vecākiem rīkot dažādus piedzīvojumus bērniem. Tās 

var būt ekskursijas uz vecāku darbavietām vai pie kāda uz mājām vai lauku sētu. Tas 

varētu būt arī vecāku rīkots pasākums bērnudārza teritorijā. Marina Afanasjeva ierosina 

braukt grupu ekskursijās kopā ar vecākiem. Nolemjam, ka šis ierosinājums būtu jāpārrunā 

ar katras grupas vecākiem. 

Inita Artistova informē par paredzēto izstādi “Lietu otra dzīve”. 

Diskusija par paredzamo Ģimenes dienas pasākumu maijā. Kopīgi izdomājam, ka 

pasākuma formāts ir neliels koncerts, tad kopīga cienāšanās ar kaut ko gardu ( kas nav 

zupa). Un kā izklaide bērniem varētu būt putu ballīte un lielie ziepju burbuļi. 



Nolemjam nākamo sēdi rīkot tad, kad būs apstiprināts pieaugušo neformālās izglītības 

projekts. 

 

Lēmumi: 

Piedalīties  Pieaugušo neformālās izglītības projektu konkursā. 

Mēģināt rast finansējumu sertificētiem āra rotaļu laukumiem caur Rotari kluba 

projektiem. 

Grupās jāizrunā iespējas, ko vecāki varētu piedāvāt, organizējot piedzīvojumus bērniem. 

Nākamo iestādes padomes tikšanos organizēt pēc Pieaugušo neformālās izglītības 

projekta apstiprināšanas. 

                     

          Iestādes padomes vadītāja                                                   Sabīne Jefimova 


