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Inčukalna pamatskolas 

Skolas padomes ārkārtas sēdes 

PROTOKOLS 

2019.gada 18.jūnijā,  Inčukalna pamatskolā, 214.kabinetā. 

 

Padome sasaukta: 18.06.2019. plkst. 19:00 

 

Sapulcē piedalās:  

Skolas direktors Kaspars Kiris 

Skolotāju pārstāvis - Aiva Švikule 

Domes pārstāvis Aivars Nalivaiko 

Vecāku pārstāvji:  

Pirmsskola – Jānis Reklaitis,  

1.a klase – Aigars Čeksters 

2.a klase – Lelde Tīrele 

4.a klase – Elga Garanča, Ineta Lejniece 

5.a klase – Linda Markus 

6.a klase – Marina Ābele  

7.a klase - Inna Hoņavko 

8.a klase – Elga Garanča, Jānis Reklaitis 

9.a klase – Jolanta Bodniece, Ieva Svile 

 

Dalībnieku saraksts ar parakstiem Pielikumā, reģistrēšanās lapā.  

 

Sapulci vada: Kaspars Kiris 

Protokolē : Jolanta Bodniece 

Sapulces sākums: plkst. pl. 19.00 

Tēmas: 

1. Individuālo mācību piederumu apstiprināšana 2019./2020.mācību gadam 

2. Izmaiņas skolas Iekšējās kārtības noteikumos saistībā ar skolēnu kavējumu attaisnošanu 

3. Dažādi 

 

1. Stāsta skolas direktors K.Kiris. Ir iesūtīta kāda vecāka vēstule paskaidrojuma sniegšanai, kāpēc jāiegādājas 

individuālie mācību piederumi, ja dažās citās skolās tie vecākiem nav jāpērk (uzsvars uz vizuālās mākslas un 

mājturības piederumiem, krāsas, papīrs utml.) un ir speciāli aprīkota vizuālās mākslas klase ar visu 

nepieciešamo. Inčukalna pamatskolā ir fiksēts budžets uz vienu skolēnu mācību materiālu iegādei, par ko 
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pērk grāmatas un burtnīcas. Ja nauda tiktu novirzīta, piemēram, mākslas piederumiem, tā būtu jānoņem citām 

skolas uzturēšanas vajadzībām (remonts utml.). Ir skolas, kas organizē mācību līdzekļiem paredzētās 

finanses šādi, bet jāņem vērā arī skolu atšķirība (maza – liela). Izglītības likums nosaka, ka mācību līdzekļi ir 

izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamie, bet individuālie 

mācību piederumi - izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi 

vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu 

(sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas 

piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām; Izglītības 

iestādes padome ir tiesīga lemt par to, kādus šajā likumā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo 

vecāki. 

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko stāsta, ka pašvaldība skolēnam piešķir 33 eiro gadā (15 eiro dome, 18 eiro 

valsts). Maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm iespējama pabalstu saņemšana. Vienmēr var jautāt 

sociālo palīdzību. Pašvaldība nefinansē mācību līdzekļu un piederumu iegādi skolēniem, kuri mācās citās 

skolās. 

 

Lēmuma rekomendācija: 

Iepazīties ar Inčukalna pamatskolas izstrādāto individuālo mācību piederumu sarakstu (tiek izdalīts sapulces 

dalībniekiem izvērtēšanai) – Sākumskolas skolēniem saraksts jau izdalīts, 5.-9. klasei tiks izsūtīts pēc 

apstiprināšanas (*vizuālās mākslas priekšmetus (krāsas, otas, A3 papīru…) iegādājas skola, vecāki pēc 

izvēles; pārējos individuālos mācību piederumus iegādājas vecāki.) 

 

• Balsot par sarakstā minēto piederumu vecāku iegādei apstiprināšanu 2019./20. mācību gadā 

Balsojot PAR 12 balsis (vecāku pārstāvji), PAR 2 balsis (skolas pārstāvji) – vienbalsīgi NOLEMTS apstiprināt 

esošo izstrādāto individuālo mācību piederumu sarakstu (domes pārstāvis balsojumā nepiedalās). 

• PRIEKŠLIKUMS – izsūtīt sarakstu E-klasē vēstulēs. 

 

Par sākumskolas vizuālās mākslas klases izveidošanu. Uzklausām skolotāju pārstāvja A.Švikules viedokli par 

stundu organizēšanu. Jāņem vērā, ka pamazām tiek ieviesta jaunā kompetenču izglītība, kā arī skolotājiem ir 

iespēja mācību stundas pagarināt, vadot iesākto nākamajā stundā, ja nepieciešams darba pabeigšanai vai 

vielas apguvei, kas vienotā mākslas kabinetā nebūtu iespējams, jo tas jāatbrīvo, lai ielaistu nākamās klases. 

• Sapulces dalībnieki aicināti balsot par to, vai atstāt esošo kārtību – vizuālo mākslas stundu vadīšanu savu 

klašu telpās.  

Balsojot PAR 12 balsis (vecāku pārstāvji), PAR 2 balsis (skolas pārstāvji) – vienbalsīgi NOLEMTS atstāt 

esošo kārtību – sākumskolai vadīt vizuālās mākslas stundas savās klasēs (domes pārstāvis balsojumā 

nepiedalās).  

 

2. Izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

Ierosinātās izmaiņas – izveidota/papildināta atsevišķa sadaļa par kavējumu reģistrēšanu: 

1) Skolēna kavējumu katrā stundā e-klasē reģistrē priekšmeta skolotājs. 

2) Kavējuma attaisnojumus e-klasē reģistrē klases audzinātājs, pamatojoties uz vecāku iesniegumu rakstiski vai e-klasē, 

iestāžu izsniegtiem kavējumus attaisnojošiem dokumentiem, direktora rīkojumu. 

3) Ja svarīgu iemeslu dēļ skolēnam ir nepieciešams atbrīvojums no stundām (nodarbībām), tad savlaicīgi jāinformē 

klases audzinātājs rakstiski vai e-klasē, norādot kavējuma iemeslu.  
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4) Pēkšņa skolas kavējuma gadījumā skolēna vecākiem/aizbildņiem attiecīgajā dienā līdz 1.mācību stundas beigām 

jāpaziņo klases audzinātājam kavējuma iemesls un iespējamais kavējuma ilgums.  

5) Attaisnojošus dokumentus par kavētajām mācību stundām skolēni nodod klases audzinātājam, tiklīdz ierodas skolā 

pēc kavējuma. 

6) Kavējumu attaisnojoši dokumenti nav nepieciešami, ja skolēna vecāki/aizbildņi klases audzinātāju par kavējuma faktu 

un iemesliem ir informējuši rakstiski vai e-klasē. 

7) Ārsta vai vecāku parakstītas atbrīvojuma zīmes no sporta stundām skolēns savlaicīgi uzrāda sporta skolotājam.  

8) Sporta stundās jābūt sporta tērpā un sporta apavos. Tam ir jābūt maiņas sporta apģērbam un maiņas sporta 

apaviem. Skolēni, kuri atbrīvoti no fiziskās slodzes, piedalās stundā. Saskaņojot ar sporta skolotāju, drīkst uzturēties 

klases telpā vai lasītavā. 

PRIEKŠLIKUMS – 2) punkts: precizēt, kādā veidā e-klasē reģistrēt kavējumu (kavējumu pieteikums un/vai 

vēstule); 4) punkts: precizēt, kā jāpaziņo kavējuma iemesls – ka der jebkurš saziņas veids (pirms 

kavējuma oficiālas reģistrēšanas). 

 Balsot par Izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos ieteiktajā redakcijā: Balsojot PAR 12 balsis 

(vecāku pārstāvji), PAR 2 balsis (skolas pārstāvji) – vienbalsīgi NOLEMTS apstiprināt izmaiņas  (domes 

pārstāvis balsojumā nepiedalās).  

 

3. Dažādi. 

Diskusijas par citiem jautājumiem. Bērnu motivācija dziedāt korī. Jaunās ietves izbūve pie skolas un 

bērnudārza. Izlaidumu organizēšana atkarībā no laikapstākļiem – iespējamie risinājumi. 

 

 

 

 

 

 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 20:00 

 

Sapulces vadītājs:      Kaspars Kiris 

 

Protokolists:                  Jolanta Bodniece 


