Cēsu 1. pamatskolas Skolas padomes sapulces
protokols Nr.1/2021
Norises vieta: Gaujas iela 17, Cēsis
Datums: 14.09.2021.
Protokolē: Inga Roma

Sapulcē apspriestais:
1.

Skolas padomes reglamenta pieņemšana.

2.

Par Skolas padomes protokolisti ievēlēta Inga Roma.

3.

Par Skolas padomes priekšsēdētājas Vinetas Lukstiņas vietnieci ievēlēta Viktorija Lukstiņa.

4.

Skolas padomes vecāku pārstāvji izsaka pateicību direktorei Antrai Avenai un direktores
vietniecei Ilzei Būrei par profesionalitāti un ieguldīto darbu mācību procesa organizēšanā
Covid-19 pandēmijas apstākļos.

5.

Tiek pieņemts lēmums attīstīt skolas mājas lapā
aktuālo informāciju vai dokumentus.

6.

Tiek pieņemts lēmums skolas mājas lapā izvietot instrukciju, kā iespējams veikt ziedojumus
skolas mācību procesa un vides attīstībai.. Tā būs brīvprātīga iespēja ziedot skolai. Vecāki
varēs sniegt atbalstu skolai ziedojuma veidā gan pēc personīgās iniciatīvas, gan arī
atsaucoties uz Skolas padomes rīkotajām kampaņām ar konkrētu mērķi.

7.

Šis gads ir bijis skolas 395. jubilejas gads. Plānotais skolas salidojums šogad nav iespējams
pandēmijas ierobežojumu dēļ , tādēļ ir doma rīkot to nākamajā gadā.

8.

Aktualizēts jautājums par velosipēdu novietni.

9.

Velosipēda vadītāja tiesības joprojām varēs nokārtot skolā. Skolai jau ilgus gadus ir
sadarbība ar CSDD.

sadaļu “vecākiem’’, ievietojot tajā

10. Pieņemts lēmums par pasaules karti, ko pielikt pie sienas, lai bērni brīvajā laikā var pie tās
pakavēties un pavērot. Karte tiks iegādāta par Skolas padomes locekļu ziedotajiem
līdzekļiem. Atbildīga par idejas izpildi -Līva Grāpe.
11. Lai akcentētu skolas mūzikas novirzienu un attīstītu bērnos interesi par mūziku, pieņemts
lēmums veidot dizaina sienu – izmantosim mūzikas instrumentus ( vecos un nolietotos) –
Vecāki aicināti dāvināt skolai nevajadzīgos instrumentus. Atbildīgā- Evija Kosīte.
12. Tiek pieņemts lēmums, ka jāgatavojas apstākļiem, kad daļa klases strādās klātienē, bet
daļa-mājās. Tā kā tādos gadījumos pedagogi nevarēs strādāt attālināti, jo būs
nodarbināti klātienes stundās, jārada iespēja karantīnā esošajiem skolēniem pieslēgties

stundai un sekot tās norisei digitāli. Skolai ir portatīvie datori, bet trūkst mikrofonu, lai varētu
dzirdēt stundās notiekošo. Direktorei tiek uzdots sazināties ar Cēsu Digitālo centru, lai
noskaidrotu, kādas ierīces un budžets to iegādei nepieciešams, lai daļa klases varētu
strādāt attālināti. Atbildīgā -Līva Grāpe.

13. Konflikta gadījumā, ja tāds radies starp bērniem vai ar skolotāju, lūgums vispirms sazināties
ar konkrēto skolotāju, tad ar audzinātāju. Ja jautājums nav atrisināts, tad virzīt to tālāk skolā pieejams sociālais pedagogs, kas iesaistīs visus nepieciešamos resursus jautājumu
risināšanai. Tātad – vispirms sākam ar situācijas izzināšanu pie skolotājas un tikai tad
eskalējam tālāk.
14. Kāpņu un sienu apgleznošana, iesaistot kādu no klasēm. Droši
piesakieties ar savu klasi, ja ir idejas! Iespējams, ka kāds var uzburt
skaistu sienu, izmantojot savus talantus.
15. Skolai ir tiesības izolēt skolēnu no klases, ja tas apdraud citu bērnu
drošību - (gan fizisku, gan emocionālu). Ar to domāts, ka tiek informēta
izglītības iestādes vadība un bērnam mācības notiek citā telpā sociālā
pedagoga vai cita skolotāja klātbūtnē ( MK noteikumi 1338 no
24.11.2009.) Sistemātiski pārkāpjot noteikumus, tiek izmantoti šādi soļi
jautājuma risināšanai:
 Saruna
 Sociāla pedagoga piesaistīšana, skolas administrācijas piesasitīšana
 Speciālistu piesaistīšana –‘piem. nepilngadīgo lietu inspektora
piesaistīšana.
16. Nepieciešams sakārtot no Kungu ielas nākošo notekūdeņu novirzīšanu –
uzstādot ūdens uztveršanas gulijas. Ar pašreizējo ūdens novadīšanas
sistēmu nepietiek, jo stipra lietus gadījumā ūdens joprojām apdraud
skolas ēku.
17. Izskanēja ierosinājums 1.-3. klašu skolēniem veidot video ierakstus ar stundām, ja mācības
notiek attālināti., kā arī klases stundu veikt tiešsaistē.

Projekti, kas ir jau ir procesā:
1.

Ir izstrādāta tāme akustikas uzlabošanai sporta zālē.

2.

Meiteņu labierīcību telpā tiks nomainīts izlietnes krāns.

3.

CO2 mērītāju iegāde – to finansē valsts. Ventilācijas sistēmas sakārtošana ir Cēsu novada
pašvaldības kompetencē. Noskaidrot, vai Cēsu 1. pamatskola ir iekļauta šo darbu
sarakstā.

4.

Ir nosūtīta vēstule domei ar lūgumu sakārtot darbmācības ēku un blakus esošo ēku
(agrāk katlumāju). Pašvaldība plāno darīt visu, lai piesaistītu Eiropas finansējumu šo darbu
veikšanai

5.

Ir sastādīta jauna tāme par veicamajiem darbiem skolas pagalma sakārtošanā, joi
Iepriekšējie remonti nav nesuši vēlamo rezultātu un situācija ir tikai daļēji uzlabota.

Izdarītais:
1.

Izremontēta orķestra klase.

2.

Ēkā Gaujas ielā 26i veikts remonts koridorā un nomainīts apgaismojums.

3.

Ir ierīkots bezvadu internets skolā. Tas pieejams arī darbnīcas ēkā. Paroles tiks iedotas
bērniem, ja tas būs nepieciešams mācību procesam.

4.

Izremontēts meiteņu mājturības kabinets.

5.

Eko skolas projekts. Skolai tiks pasniegts sertifikāts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, uz kuru
dosies ekopadomes pārstāvji no 9.klasēm.

6.

Labiekārtoti skolas gaiteņi – jauni soli, dīvāni, pufi, krēsli pie galdiem.

7.

No SAS projekta skola saņems spēles, kuras izmantot skolas gaiteņos.

Vecāku dome ļoti priecāsies par idejām un ieteikumiem!

