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Vecāku padome Inčukalna pamatskolas  

Skolas padomes sēdes 

PROTOKOLS 

 
 

2017.gada 3.aprīlī.                      Inčukalna pamatskolā, 214.kabinetā 

 

Vecāku padome sasaukta 03.04.2017. 

 

Sapulcē piedalās:  

Inčukalna novada Domes pārstāvis Aivars Nalivaiko; 

Skolas direktors Kaspars Kiris; 

Skolotāju pārstāve Aiva Švikule; 

Skolēnu pašpārvaldes pārstāves Samanta Asīte; 

Vecāku pārstāvji: 

1.Armands Siliņš, 

2.Jānis Liepiņš, 

3.Laila Šestakovska, 

4.Ģirts Greidiņš, 

5.Ieva Svile, 

6.,Elga Garanča 

7.Sandis Kalniņš, 

8.Ieva Ķirse, 

9.Andrejs Dreimanis, 

10.,Ineta Lejniece 

11.Jolanta Millere-Līvmane, 

12.,Aleksandra Kerna, 

13.Andra Bērziņa, 

15.Jānis Hasners, 

 

 

Dalībnieku saraksts Pielikumā, reģistrēšanas lapā. 

Sapulcē nepiedalās:   

  

Sapulci vada: Jānis Liepiņš 

Protokolē : Ieva Svile 

Sapulces sākums: plkst. pl. 19.00 

 

Dienas kārtība 

1.Skolas notikumi.K.Kiris 

2.Inčukalna novada domes jaunumi. A.Nalivaiko 

3.Citi jautājumi. 

 

1. SKOLAS NOTIKUMI.  

K.Kiris ziņo Skolas jubilejas pa.sākumiem; Skolas informācijas kanāliem; Igauņu dienu aktualitātēm; 

Ģimenes sporta dienu (27.05.2017.) 

Balsojums: 

Vai vajag tādu pasākumu kā Ģimenes sporta dienu?  

Vienbalsīgi – PAR. 

Lēmums: 

K.Kirim organizēt Ģimenes sporta dienu 27.05.2017. 

J.Liepiņam apkopot 5 brīvprātīgos, kas piesakās e-pastā līdz 31.04.2017. 

 

K.Kiris ziņo par plānotajiem remontdarbiem skolā – durvis, griesti, grīda, elektroinstalācijas, sienu 

dekoratīvā apdare; 3.stāva koridors. Starpbrīža reforma, kuras ideja no somu pieredzes ar iešanu laukā 

un skolas pedagogiem, kas pavada ar svilpēm un atstarojošajām vestēm, savukārt K.Kiris piedāvā 30min 



garus starpbrīžus ārā sporta laukumā ar dažādiem āra trenažieriem un inventāru; ģērbjas garderobē; līdz 

ar to paredzamas izmaiņas sporta laukumā labiekārtošanai. 

Priekšlikums: 

Uz gaiteņu grīdām izmantot zīmējumus citu starpbrīžu aktivitātēm, kā piemēram, klasītes, dambretes 

u.tml  

Balsojums: 

Vai atbalstīt starpbrīžu reformu. 

Vienbalsīgi – PAR. 

Lēmums: 

Atbalstīt starpbrīžu reformu. 

. 

 

2. INČUKALNA NOVADA AKTUALITĀTES SAISTĪBĀ AR SKOLU.  

A.Nalivaiko ziņo par vizuālās identitātes risinājumiem skolēnu autobusa dizainā; izsaka pateicību 

skolotājiem par sadarbību Igauņu dienās; izskata iespēju jaunu skolotāju piesaistei izveidot dienesta 

dzīvokli; ziņo par esošā sporta laukuma attīstības posmiem; izglītības kvalitātes uzlabojumiem. 

 

 

3. CITI JAUTĀJUMI: SKOLOTĀJU TRŪKUMS 

K.Kiris ziņo, ka Angļu valoda 6.-8.klasei netiek pasniegta, jo nav kas aizvieto līdzšinējo 

skolotāju ilgstošas prombūtnes laikā, un aicina vecākus palīdzēt rast risinājumu problēmai.  

Lēmums: 

K.Kirim sazināties ar NVA. 

 
4. CITI JAUTĀJUMI: IESPĒJA VEIDOT UGUSDZĒSĒJU PULCIŅU 

J.Liepiņš ziņo par Leader programmas iespējam vecās kurtuves piemērošanai Interešu izglītības 

pulciņiem: ugunsdzēsēju pulciņa nodarbībām, arī keramikai. Jāatrod risinājums telpu 

noformēšanai vai nomai no Inčukalna Domes līdz 20.04.2017. 

Lēmums: 

Pieņemt zināšanai. 

 
5. CITI JAUTĀJUMI: ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMS 

Diskusija par ēdināšanas pakalpojumu Inčukalna pamatskolā. 

Priekšlikums: 

Vecāku padomes locekļi līdz šī mācību gada beigām, izdiskutē savās klasēs esošas situācijas 

trūkumus, nepieciešamos uzlabojumus, iespējas. 

Lēmums: 

Sasaukt nākamo sapulci līdz mācību gada beigām, maijā, uz kuru aicināt skolas ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzēju. 

 
 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 20:30 

 

 

Sapulces vadītājs                                                                                                ______________ 

J.Liepiņš 

 

 

Protokoliste                                                                                                       _______________ 

I.Svile 


