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Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības valdes sēde  

 
Protokols Nr.2 

2.10.2015.        Bulduri 

Piedalās: A.Birznieks, N.Priedīte, K.Vēveris, I.Indriksone, A.Bērziņš, A. Vītoliņš, L.Lepse, I.Grāvīte, D. 

Daukšte 

Sēdi vada: A. Birznieks 

Protokolē: L.Lepse 

Dienas kārībā: 

1. Jauno biedru uzņemšana u.c. ar valdes un biedrības darbu saistīti jautājumi. 

2. Plānotās aktivitātes – konference. 

3. Politikskais jautājums 

4. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa ieguve 

5. Darbs pie skolas popularizēšanas 

6. Mūžizglītības centrs 

7. Dažādi 

Ansis Birznieks ievadā:  

• Mūsu biedrība(turpmāk tekstā BDSAB) ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā,  

• ir atvērts konts SEB bankā, tajā šobrīd ir 430 Euro,  

• ir izveidota mājaslapa, Facebook profils 

• Biedrības video uzrunu Facebook profilā saņēmuši vairāk kā 31’000 interesenti, noskatījušies vairāk 

kā 10’000 cilvēku! 

• esam bijuši Repinas skolā. Braši pastrādāts! 

 

1. A.Birznieks: Jauno biedru uzņemšana jāveic šodien. Ierosinu iesniegumus akceptēt pēc saraksta 

atbilstoši statusam. Uz šo brīdi ir 43 biedri iesnieguši iesniegumus. Sapulces dalībnieki Vienbalsīgi 

piekrīt uzņemt visus biedrus pēc saraksta, ar piebildi izsūtīt atgādinājumus par biedru naudas 

iemaksu. 

J.Bērziņš: Ierosinu, ka BDSAB būtu jāiestājas LOSP. Biedra nauda 100 Euro. Sapulces dalībnieki 

Vienbalsīgi piekrīt. 

IZRAKSTS 

 



A.Vītoliņš – Piedāvā kā labu resursu izmantot “Dārznīcas projektu”, kur var ievietot informāciju par 

biedrības aktivitātēm. Jau ir ievietota informācija par skolu. Izsūtīs saites uz BDSAB mājaslapu. 

Sapulces dalībnieki Vienbalsīgi piekrīt. 

A. Birznieks: Ierosinu Valdes sēdes noturēt katra mēneša 1.piektdienā. Sapulces dalībnieki 

Vienbalsīgi piekrīt. 

Grāmatvedības pakalpojuma sniedzēju meklē A.Birznieks. 

2. A. Birznieks: Vai vajag rīkot Biedŗības konferenci? Konference sekmēs biedru piesaisti. Ierosina 

sākumā veidot kopējo sadaļu un tad dalās darba grupās, kuru kodols jau iepriekš izstrādāts, kur 

diskutē par mācību programmām; Apspriest audzēkņu piesaistes sekmēšanu; Ierosināt priekšlikumu 

par stipendiju programmu konferences dalībniekiem; Pastāstīt par Repinā gūto pieredzi; Apspriest 

neklātienes/tālmācības nepieciešamību. 

I.Indriksone: Ierosinu piesaistīt konferencei arī audzēkņus, katram valdes loceklim kādu pienākumu 

konferences organizēšanā, vadīšanā. 

J.Bērziņš: Vispirms vajag saprast par skolas statusu un vadību un nākotni politiskajā ziņā. Ierosina: 

‘vispirms vajag pa grupām pastrādāt pie programmām’.  

A. Birznieks: paralēli jāveic politiskie darbi un praktiskie. Konferences organizēšana ir nozīmīga, lai 

nodefinētu, kādām prasmēm un zināšanām jābūt audzēkņiem un kas nepieciešams skolā, lai viņus 

apmācītu. 

J.Bērziņš: Svarīga ir arī publicitāte biedrībai, programmas ir kā “āķis” un izkristalizētos reāli cilvēki, kas 

varētu atbalstīt skolas mācībspēkus mācību programmu izveidē. 

N.Priedīte: Vajag izstāstīt kolektīvam par biedrības mērķiem un aktivitātēm. Uzsvērt, ka biedrības 

mērķis ir nākt talkā. 

J. Bērziņš: Vajag ņemt skolotājus līdzi uz profesionālajām ekskursijām, ko organizē firmas. 

I.Grāvīte: Varbūt nevajag parādīt un mācīt jaunāko, bet ielikt labu zināšanu pamatu. Jāuzsver, ka 

gribam palīdzēt, nevis tikai kritizēt. 

A.Vītoliņš ierosina konferenci organizēt 6. novembrī. Piekrīt izziņot pa nozarēm. 

A.Birznieks: Konferences organizāciju uzņemas N.Priedīte A. Birznieks saskaņo telpas ar Vārnas 

kundzi.  

J. Bērziņš: Iesaka iesaistīt studentus pie dalībnieku reģistrācijas. 

3.  A. Birznieks: N. Priedīte ir izsūtījusi uzaicinājusi uz tikšanos LR Ministru Prezidenti, lai biedrība gūtu 

atbildes uz IZM iesniegtajiem jautājumiem, uz kuriem līdz šim nav dotas atbildes pēc būtības, arī 

rakstiskas atbildes nav.  

J. Bērziņš piekrīt: Vajag gūt atbildes uz jautājumiem - kur radīsies līdzekļi apsaimniekošanai, ja būs 

tiešās pakļautības iestādi? Kur ir atbildīgie par to, kur esam šobrīd – IZM visu laiku saka, ka izlemts ir 

valdībā, tāpēc vēršamies pie Straujumas. Aicina uzmanīgi sekot likumu izmaiņām. 

A. Vītoliņš: jāiet ar konkrētu priekšlikumu, ko vēlamies no valdības. 

A.Birznieks: paralēli tikšanos ar M.Seili vajadzētu organizēt. 

J.Bērziņš: Galvenais jautājums - Kur radīsies skolai nauda?  

A. Birznieks ierosina, ka būtu svarīgi organizēt tikšanos ar kolektīvu, speciālu sanāksmi. N.Priedīte 

ierosina saskaņot datumu – 15.oktobrī varētu plānot tikšanos ar kolektīvu, senioru vakarā. 

Vienbalsīgi nolemj: 

A. Birznieks organizē Biedrības tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministri Seili, Tiekas ar skolas 

kolektīvu un Senioriem, lai skaidrotu Biedŗības darbu. 

4. A.Birznieks Sabiedriskā labuma organizācijas statusa pieteikuma sagatavošanu uzdod L.Lepsei. 

5. A.Birznieks ierosina izvirzīt mērķi – no katra novada viens bērns nāk uz skolu mācītiee jau nākamajā 

māčibu gadā. Vai dibinām stipendiju fondu? 

J. Bērziņš – varbūt var kāda firma piešķirt stipendiju?  



A.Birznieks: Mēs uzņemamies iniciatīvu – meklēt firmas, uzņēmējus, orhganizācijas, kas fondē utt. 

A.Vītoliņš: Šībrīža papildus stipendijas citās mācību iestādēs ir 70-100 Euro. 

J. Bērziņš ierosina pēc Jaunā gada papildu bonusu 50 Euro labākajam. Vajag kritērijus (reālus). Vajag 

uzrunāt uzņēmējus. 

A.Birznieks: Jāsāk virzīt šo ideju, lai uz atvērtajām durvīm jau ir konkrēts piedāvājums  

Sanāksmes dalībnieki ierosina stipendiju nosaukt P.Dindoņa vārdā. 

6. A.Birznieks: Kas no skolas ir atbildīgs par mūžizglītības programmām? K.Dreija ir izteikusi vēlmi un 

gatavību ar to nodarboties. 

N.Priedīte – tas ir skolas iekšējais jautājums. D.Vilkena ir nolikusi, ka metodiskie vadītāji dod savu 

redzējumu. Ir jābūt vienam atbildīgajam par to skolā.  

A.Birznieks ierosina K.Dreijai uzrakstīt redzējumu, kā šāda struktūra var strādāt. Un to diskutēt ar 

skolas vadību. 

I.Grāvīte: Esmu taisījusi programmas un zinu kas tas ir. Vai neklātieni nevar atmaksāt no budžeta? 

Tas ir jautājums M.Seilei. 

L.Lepse: vajadzētu kopā Ilzei Grāvītei un Kristīnei Dreijai strādāt pie programmām. Pārējie piekrīt. 

I.Indriksone – bezdarbnieku apmācības iespējas skolai šobrīd nav ļauts, jo ir nodokļu parāds. 

Vajadzētu arī šo problēmu risināt. 

7.  A.Birznieks ierosina veikt jau šajā rudenī kādu reālu darbu. Konference un materiāli tehniskās bāzes 

veidošana uz ziedojumu pamata būtu tie darbi, kas jau ieplānoti un izdarāmi.  

I.Grāvīte: Jāzina, kas ir vajadzīgs atkarībā no programmām.  

A.Birznieks: Konferences darba grupās būs konkrēto specialitāšu skolotāji un no viņiem uzzināsim 

vajadzības. 

Vienu konkrēto lietu, ko vajag uz konferenci apzinās ātri, līdz konferencei. 

A.Birznieks: Par augļudārzu. Ko vajag no biedrības? Varbūt var noprezentēt dārza plānu? 

I.Grāvīte piekrīt un ierosina arī vecos siltumnīcu pamatus izmantot audzēšanas tvertņu izveidei.  

N.Priedīte: Dārza vietai lauku nomiglos, lai iedarbojas. Audzēšanas tvertņu apsaiminiekošanas iespēja 

ar juristiem ir sarunāta.  

A.Birznieks: Talka uzreiz pēc konferences - vai iespējama? Ierosina 14.11. talku Bulduros – 

audzēšanas tvertņu satīrīšana. Vai I.Grāvīte var būt koordinatore? 

I.Grāvīte – Jā, padomāšu. Vajag, lai audzēkņi arī vēl piedalās. Vajag arī tēju, zupas katlu izvārīt talkas 

laikā. 

A.Birznieks: Vajag vairot labās ziņas! Sūtīt jebko e-pastā bildes u.c. foto. 

A. Vītoliņš – mēs arī varam informāciju ielikt savā lapā, var sūtīt – darznica@stadi.lv 

J. Bērziņš: Kur jaunais dārzs plānots? 

N.Priedīte: Augļkopības skolotāja teica, ka visu izdarīs, ar audzēkņiem iemērīs. Viņai ir pieteikts, ja ko 

vajadzēs, lai saka. 

Pavasarī stādīšanas talka. 

J.Bērziņš iesaka izmantot Mazpulku organizāciju kā audzēkņu resursu. Noslēguma pasākumu šogad 

varbūt var rīkot Bulduros? 

A. Vītoliņš: ar „Dārznīcas” palīdzību var safilmēt video par jaunajiem Bulduriešiem. Izveidoja sarakstu. 

J.Bērziņš: Aizsardzības ministrija varētu izremontē baseinu, sporta zāli, viesnīcas un jaunsargiem būtu 

sporta bāze. 

 

Sēdes vadītājs: A. Birznieks /paraksts/ 

 

Protokoliste: L.Lepse /paraksts/ 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Ādažos, 13.10.2015. Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs A. Birznieks 


