Gulbenes 1.PII iestādes padomes sēdes protokols Nr.1
31.10.2019
Piedalijās: Velga Žaļima, Marina Afanasjeva, Dace Nagle, Simona Sniķe,
Sabīne Jefimova, Monika Prokofjeva, Evita Vanaga-Burķīte, Ilona Matīsa,
Ivars Kažmers, Laura Boka, Marta Vika, Inita Artistova, Solvita Boša
Sēdi vada: Dace Nagle
Sēdi protokolē: Solvita Boša
Darba kārtība:1) Simona Sniķe par padarīto pagājušajā mācību gadā.
2) Padomes locekļu iepazīstināšana ar sevi;
3) Iestādes padomes vadītāja vēlēšanas:
4)Iestādes budžeta izlietojums:
5)Ziemassvētku pasākums:
6) Ekoskolu Rīcības dienas:
7) Diskusijas par dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Simonas uzruna par aizvadīto mācību gadu. Simona saka paldies visiem
par iesaistīšanos iestādes padomes darbā. Tāpat Simona dara zināmu, ka
sakarā ar darba maiņu vairs nevarēs vadīt iestādes padomi un tajā
piedalīties.
Dace Nagle iepazīstina klātesošos ar iestādes padomes reglamentu.
Vecāki iepazīstina katrs ar sevi – nosaucot savu vārdu un pastāstot ar
kādām domām un idejām ir nākuši uz iestādes padomi.
Jauna iestādes padomes vadītāja vēlēšanas. Balsojot ar 12 balsīm par,
atturas – 0, pret - 0 Par jauno iestādes padomes vadītāju tiek ievēlēta
Sabīne Jefimova, par viņas vietnieci - Marina Afanasjeva.
Sabīne piedāvā uzrakstīt neformālās izglītības projektu par dekorāciju
gatavošanu izlaidumam. Marina ierosina padomei sanākt kopā biežāk ,
nevis tikai divas reizes gadā.
Iestādes vadītāja Dace stāsta par budžeta izlietojumu – iegādātas
mācībām un iestādes darbam nepieciešamās lietas, veikts kosmētiskais
remont kāpņutelpās un gaitenī.

Tiek spriests kā varētu tikt pie jauniem, sertificētiem āra rotaļu
laukumiem, kas ir visu novada pirmsskolas iestāžu kopīgā ”lielā sāpe”. Šai
sakarā Monikai tiek lūgts noskaidrot, kā citu pašvaldību PII tikušas pie
šādiem laukumiņiem.
Vecāki iesaistās diskusijā par grupas naudām – kas par to atbild, vai to
vajag vispār. Vai var kādā citā veidā atrisināt jautājumu par dažādām,
piemēram, mājturībai nepieciešamām lietām, kas nav pieejamas
bērnudārzā. Ivars iesaka, ka varētu palūgt kādam konkrētam vecākam,
lai sagādā visu nepieciešamo, un nākamajā reizē lūgt atkal kādam citam.
Vecāki diskutē arī par papildus pulciņiem – kādus vēl vajadzētu, kādos
laikos, kādās telpās. Tāpat izskan priekšlikumi, ka par maksas pulciņiem
vajadzētu maksāt priekšapmaksu. Un varbūt varētu maksāt nevis par
vienu mēnesi, bet gan par ilgāku laika periodu – piemēram par ceturksni.
Sabīne aktualizē jautājumu par plānoto kopējo Ziemassvētku pasākumu.
Ir vecāki, kas nevēlas kopīgu pasākumu. Diskutējot tomēr vienojamies,
ka šoreiz paliekam pie kopējā pasākuma un mēģinām pēc iespējas vairāk
iesaistīt vecākus pasākuma organizēšanā. Tāpat arī par saldumu paciņām
– paliek tāpat kā pagājušajos Ziemassvētkos, ka paciņas sastāv gan no
veselīgākiem našķiem, gan no klasiskajiem saldumiem.
Inita iepazīstina vecākus ar Ekoskolas gada tēmu – Transports, gan ar
Rīcības dienu plānotajiem pasākumiem.
Vecāki nolemj, ka iestādes padomei vajadzētu sanākt biežāk.
Lēmumi:
Par iestādes padomes vadītāju 2019/20 mācību gadam ievēlēta Sabīne
Jefimova, par viņas vietnieci Marina Afanasjeva.
Ziemassvētku pasākumu organizējam Kultūras centrā, maksimāli
iesaistoties vecākiem.
Par saldumu paciņām – daļa veselīgo našķu, daļa klasisko saldumu.
Iestādes padome sanāk biežāk kā divas reizes mācību gadā.
Balsojums: Piedalās -12 “Par”- 12 “Pret”- 0 atturas – 0
Iestādes padomes vadītāja: Sabīne Jefimova
31.10.2019

