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Nr.7 

 

Ādažos, 2017. gada 6.novembrī 

Plkst.19.00 

Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: S.Melne 

Piedalās: 35 Skolas padomes locekļu 

Pieaicinātie: Domes priekšsēdētājs Maris Sprindžuks, sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze 

 

Darba kārtība: 

1. Rehabilitācijas centra būvniecība; 

2. Prioritātes novada budžetā skolas vajadzībām; 

3. 11. novembra Lāpu gājiens; 

4. Dažādi. 

 

1. Jautājums 

Ādažu Domes pārstāvji M.Sprindžuks un I.Roze informē vecākus par iespējamo rehabilitācijas 

centra būvniecību blakus plānotajai skolas ēkai Ādažu centrā.  

Vecāki tiek aicināti uz plašāku ieceres – Dienas centra izveide Ādažu centrā publisku apspriešanu 

7.novembrī plkst. 18.00 Domes telpās. 

Īsumā vecāki tiek informēti par pamatideju izveidot Dienas centru Ādažu centrā. Tiek demonstrēts 

video par Deinstitucionalizāciju, kas ir psihiatriskās palīdzības sniegšanas reforma. Tā ir vērsta uz 

neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti 

pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. 

Šis ir ES finansēts projekts. 

I.Roze skaidro, ka centrs paredzēts Ādažu iedzīvotājiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi. 

Ādažu novadā uz šo brīdi ir 532 tādi cilvēki, kuriem būtu nepieciešama šāda veida palīdzība. 

Plašāk šo tēmu sola izrunāt publiskās apspriešanas laikā Domē. 

Skolas padomes locekļi jautā, kāpēc tiek izvēlēta vieta tieši blakus plānotajai jaunās skolas 

atrašanās vietai. Ņemot vēra dienas centra pacientu slimības raksturu, kontakts starp skolas 

mazajiem bērniem un pacientiem varētu radīt savstarpēju spriedzi. Uz ko Domes pārstāvji atbild, 

ka Dienas centra atrašanās vietu izvērtēja neatkarīgi speciālisti.  

Skolēnu padomes locekļi diskutē gan savā starpā, gan ar domes locekļiem. Diskusijas laikā tiek 

izteikti arī citi Dienas centra atrašanās vietas varianti. Izskan viedokļi par cilvēku ar invaliditāti 

integrāciju sabiedrībā un tai pašā laikā arī viedokļi par to, vai cilvēki ar invaliditāti jutīsies ērti 

atrodoties pašā ciemata centrā.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Psihiatrija


Domes pārstāvji aicina padomes locekļus turpināt diskusiju nākamajā dienā Domes ēkā, 

plkst.18.00 

2. Jautājums 

Skolas vadība prezentē nepieciešamo skolas budžetu 2018. gadam. 

Galvenie budžeta punkti: 

2.1.Izglītības programmas īstenošana, tai skaitā autobusu īre ekskursijām, dienasgrāmatas, 

darba burtnīcas, mācību literatūra – EUR 58500.00; 

2.2.Skolas vide, remonti, tai skaitā ūdensvada remonts, klašu remonti, ventilācijas sistēmas 

remonts, pandusa izbūve invalīdiem, pakāpienu maiņa, bruģis ārējā teritorijā, parketa 

grīdu remonts – EUR 166500.00, fasādes remonts – EUR 60000.00, invalīdu tualetes 

uzbūve –ER 4000.0a0, veselības punkta izbūve – EUR 9000.00; 

2.3. Interneta tehnoloģijas, tai skaitā Licences, serveri, darba stacija un divas interaktīvās 

tāfeles, aptuveni EUR 43920.00. Skola iegādājas sekojošas programmas: soma.lv, 

letonika, uzdevumi.lv. 

2.4. Padomes locekļi atkārtoti aktualizē iepriekšējā mācību gadā uzdoto jautājumu par 

iespēju turēt skolā mācību grāmatu otro eksemplāru, lai skolniekiem katru dienu tās 

nav jānes uz skolu. Skolas vadība norāda, ka skola nedrīkst piedāvāt vecākiem nopirkt 

mācību grāmatu otro eksemplāru, savukārt vecākiem nav iespēja tās iegādāties 

grāmatnīcās. 

3. Jautājums 

3.1.D.Bāliņa lūdz Lāpu gājiena dalībniekus pulcēties pie skolas 18.30. Gājiens virzīsies 

pāri tiltam, kur upē tiks palaists plosts ar svecītēm un pēc tam visi dodas uz Ādažu 

poligonu. 10.novembrī ā katru gadu tiks dalītas sarkanbaltsarkanās lentītes.  

4. Jautājums 

4.1. 1.g klases pārstāve vērš uzmanību, ka C korpusā tualetēs nevar nospiest ūdens 

nolaišanas pogas. Skolas pārstāvji informē, ka problēma jau ir apzināta un pogas, kuras 

nedarbojas, tiek mainītas. 

4.2. Liāna Pumpure atgādina par kompetenču pieeju mācību saturā. Par aktivitātēm, kuras 

plānotas ieviešot kompetenču pieeju. L.Pumpure informē, ka skolā šajā programmā 

pilnveidojas 30 pedagogi, kuri savstarpēji dalās pieredzē, apmeklē viens otra stundas. 

Padomes locekļi tiek aicināti iesaistīties arī paši apmeklējot mājas lapu 

www.skola2030.lv . Šajā mājaslapā tiek organizēta sabiedriskā apriešana. Tur 

iespējams atvērt visus mācību saturus, var izteikt savas domas un priekšlikumus, 

rakstot uz saturs@skola2030.lv . Skolas padomes priekšsēdētājs aicina arī pašus 

skolotājus rakstīt par lietām, kuras ir aplamas vai neefektīvas. Viņš ir gatavs apkopot 

viedokļus un virzīt tos tālāk. 

4.3. Vairāki skolas padomes locekļi aktualizē jautājumu par sabiedriskā transporta kvalitāti 

un pieejamību, jo lielā daļā autobusi nekursē pēc grafika, līdz ar ko bērni kavē skolu. 

J.Grasis lūdz sūtīt precīzu informāciju, lai var to apkopot un risināt šo jautājumu. 

 

Nākošā Skolas padomes sēde notiks 2018. gada 8.janvārī. 

Sēde beidzas plkst. 21.00 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokoliste:      S.Melne 

http://www.skola2030.lv/
mailto:saturs@skola2030.lv

