
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 

Piltenes iela 25, Kuldīga 

Izglītības iestādes padomes sanāksmes protokols Nr. 2 

 

 

2022. gada 27. janvārī 

Sēde sākas plkst. 18:30, beidzas 20:00 

Sanāksmi Zoom platformā vada: direktore Inese Astaševska 

Piedalās: direktores vietniece izglītības jomā Dace Rimaševska, direktores vietniece izglītības 

jomā Evija Heniņa, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas izglītojamo vecāki – Bonija Lasmane, Edīte 

Petrika, Kristīne Serdante, Sandra Strautmane, Elīna Šķiere, Agnese Veldre, Sergejs Veršanskis, 

Dace Zazerska, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas pedagoģes – Marta Pujāte, Lāsma Balode, V. 

Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji – Katrīna Kiričenko, Mārtiņš 

Stebulis un dibinātāja pārstāvis – Kuldīgas novada Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure 

(pielikumā: parakstu lapa). 

Protokolē: lietvede Zane Cīrule 

 

Darba kārtībā: 

1. 10 000 EUR ziedojuma skolai izlietošana; 

2. Skolēnu pašpārvaldes projekts ‘’Nāc tīmeklī’’; 

3. Autoskola izglītojamiem; 

4. Satiksmes organizēšana pie skolas. 

 

Darba gaita: 

1. Skolas direktore Inese Astaševska paziņo padomei par Anša Grūbes ziedotajiem 10 000 

eur V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai ar iespēju tos izlietot pēc izglītības iestādes 

vēlmēm/nepieciešamības. Padomē tiek apspriestas un ierosinātas idejas šīs naudas 

izlietojumam. Nākamajā padomes sanāksmē notiks balsošana par izvirzītajiem 

priekšlikumiem. 

2. Tika apspriesta Mācību centra ‘’BUTS’’ dotā iespēja vidusskolas klašu izglītojamiem 

apmeklēt kursus par līdzfinansējumu no izglītības iestādes budžeta. Šis piedāvājums 

padomē tika apspriests un nolemts atteikties no tā. 

3. Skolēnu pašpārvaldes prezidents Mārtiņš Stebulis iepazīstināja padomes locekļus ar 

Skolēnu pašpārvaldes iesniegto un apstiprināto projektu jauniešiem ‘’Nāc tīmeklī’’. 

Projektam ir piesaistīti 30 000 eur un tas ir paredzēts, lai, pēc novadu reformas, saliedētu 

novados esošos jauniešus (Kuldīga, Alsunga, Skrunda). 

4. Skolas direktore Inese Astaševska izskaidroja padomes locekļiem par iespēju turpmāk 

vidusskolas skolēniem (no 18 g. vecuma) nokārtot teorētisko daļu B kategorijas auto 



vadītāja apliecības iegūšanai. Turpmāk vairs netiks daļēji apmaksātas praktiskās 

braukšanas nodarbības. 

5. Tika vērsta uzmanība uz satiksmes organizēšanu pie skolas rīta stundās. Situācija ir 

jārisina, tā ir acīmredzama problēma, jo nav vienotas sistēmas par to, kur drīkst/nedrīkst 

izlaist bērnus, tos atvedot uz izglītības iestādi. Tika apspriestas iespējas, kā šo problēmu 

risināt, lai visiem būtu saprotami un ērti. 

 

Pieņemtie lēmumi: 

 

1. Līdz 25.02.2022. skolas vadība no piedāvātajiem variantiem par 10 000 eur izlietojumu 

izvirzīs 3 prioritāros mērķus. Gala lēmums tiks pieņemts nākamajā Izglītības iestādes 

padomes sēdē. 

2. Sadarbību ar Mācību centru ‘’BUTS’’ veidot tikai tad, ja piedāvātie mācību kursi sasaucas 

ar augstākās izglītības programmu. 

3. Jautājums par satiksmes drošības sakārtošanu pie skolas tiks virzīts Kuldīgas novada 

pašvaldības Transporta komisijā. 

 

 

 

Padomes priekšsēdētāja:        E. Petrika 

 

Protokolēja:          Z. Cīrule 

 

 

 


