
IZM reģ. nr. 4113903238, adrese Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV – 3301, tālr. 63322050, 63350002,    

fakss 63354112, e-pasts: vpkvskola@kuldiga.lv, www.vpkv.kuldiga.lv 

 

 

 

 

 

 

 

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

V.PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA 

 

Izglītības iestādes padome 
 

Protokols Nr. 1 

 
Kuldīgā, 2021. gada 5. janvārī 

 

Sēdi vada: V.Plūdoņa Kuldīgas vsk direktore Inese Astaševska 

Piedalās: vecāki – Agnese Veldre, Dace Zazerska, Edīte Petrika, Elīna Šķiere, Gunita Agriņa, 

Kristīne Sedante, Sergejs Veršanskis; pedagogi – Lāsma Balode, Inta Blumberga; izglītojamie – 

Mārtiņš Stebulis 

Protokolē: Inta Blumberga 

 

Sapulcē piedalās 11 no 12 locekļiem, līdz ar to sapulce ir balsstiesīga un lemttiesīga. 

Izglītības iestādes padomes sēdi sāk plkst.18.00 

Darba kārtība: 1) Padomes reglamenta apstiprināšana; 

                        2) Padomes vadītāja, vadītāja vietnieka un sekretāra ievēlēšana; 

                        3)Izglītības iestādes aktualitātes. 

 

 

Padomes sanāksme notiek Zoom platformā. Kopīgi tiek analizēts un apspriests reglamenta 

saturs. Tiek apstiprināta sagatavotā redakcija. Vienbalsīgi tiek apstiprināta padomes vadītāja, 

vadītājas vietniece un sekretāre. 

Direktore informē par plānoto izglītības procesu otrajā semestrī. Ir apkopotas anketas, kā 

rezultātā attālināto mācību formu ir plānots nedaudz pamainīt, to papildinot ar nedēļas plānojuma 

sagatavošanu skolēniem. Pedagogi arī turpmāk vismaz 50% no stundām nodrošinās tiešsaistē. 

Padomes locekļi dalās pārdomās par masku nepieciešamību jaunāko klašu skolēniem, modelē 

variantus, ja attiecīgais rīkojums būs jāpilda. 

Direktore informē, ka tiek uzsākts mērķtiecīgs darbs pie iestādes vizuālās identitātes 

stiprināšanas, attīstīšanas. 8. martā skolā tiek uzsākts akreditācijas process. 

 9. klašu izlaidumi tiek plānoti 5, jūnijā, bet 12. klases izlaidums tiek plānots 2. jūlijā. 

Protams, tie notiks saskaņā ar attiecīgajā laika posmā noteiktajiem ierobežojošiem pasākumiem. 

Tiek uzsākts darbs pie 1. klašu skolēnu piesaistes. Tiks uzņemts video, kas tālāk tiks 

izplatīts sociālos tīklos. Padomes locekļi atzinīgi novērtē ideju par video veidošanu. 

Padomes loceklis Mārtiņš Stebulis informē par saņemto dāvanu no bijušā skolas audzēkņa. 

Dāvana tikusi dāvināta kā motivācija arī turpmāk tiekties izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

Ierosinājums no padomes pārstāvjiem, ka būtu nepieciešams vecāko klašu skolēniem 

noorganizēt kādu iedvesmojošu lekciju, tikšanos, kas motivētu un pozitīvi “uzlādētu” šajā 

tālmācības periodā. Direktore sola šo jautājumu aktualizēt administrācijas sanāksmē. 

 

 

Nolemts: 

Par izglītības iestādes padomes vadītāju ievēlēta Edīte Petrika.  

Par Izglītības iestādes padomes vadītājas vietnieci ievēlēta Agnese Veldre.  



Par izglītības iestādes padomes sekretāri ievēlēta Inta Blumberga. 

Nākamo padomes sēdi nolemts sasaukt februāra beigās vai marta sākumā, par precīzu datumu un 

laiku vienojoties WhatsApp grupā. 

 

Izglītības iestādes padomes sēdi slēdz plkst.19.30 

 

Paraksti: 

Sēdes vadītājs               _________________   /Inese Astaševska/ 

 

Piedalījās                        

_________________ /Agnese Veldre/ 

_________________ /Dace Zazerska/ 

_________________ /Edīte Petrika/ 

_________________ /Elīna Šķiere/ 

_________________ /Gunita Agriņa/ 

_________________ /Inta Blumberga/ 

_________________ /Kristīne Serdante/ 

_________________ /Lāsma Balode/ 

_________________ /Mārtiņš Stebulis/ 

_________________ /Sergejs Veršanskis/ 

 

Protokolēja                  _________________   /Inta Blumberga/ 

 

                                       

                                                                                                                                                                        
 
 


