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Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: S.Melne 

Piedalās: vairāk kā puse vecāku padomes locekļi 

Pieaicinātie: Skolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris 

Sprindžuks, pašvaldības policijas pārstāve Inga Meija 

Darba kārtība: 

1. Par pirmskolas izglītības grupām Ādažu vidusskolā; 

2. Par skolas stadiona uzlabošanu; 

3. Par apreibinošo vielu lietošanu skolēnu vidū; 

4. Par vidusskolas mācību programmām (Č.Batņa). 

 

 

1. Jautājums 

Ādažu novadu domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks skolas vecāku padomes locekļiem 

izskaidro nepieciešamību izvietot pirmsskolas grupas skolas telpās. Izvietojot pirmskolas grupas 

vecās skolas C korpusā, ir iespēja piesaistīt VARAM finansējumu C korpusa pagrabstāva un 1. 

stāva remontam, kas šajā brīdī novadā risinātu divas problēmas: samazinātu rindas pirmskolas 

iestādēs un rastu iespēju piesaistīt ārējo finansējumu skolas telpu remontam. Otrs risinājums būtu 

būvēt sākumskolas trešo kārtu, telpas pielāgojot pirmsskolas nepieciešamībai, bet tas nozīmētu 

specifikāciju maiņu, kas savukārt novestu pie līguma tāmes sadārdzinājuma.  

Novada dome plāno, ka vecās skolas C korpuss atkal būs nepieciešamas skolas klašu 

izvietošanai pēc 4-5 gadiem, kad pašvaldībai būs jārisina jautājums par jauna bērnudārza 

būvniecību. 

Skolas padomes locekļi uzdod jautājumu, vai pēc gadiem desmit nebūs skolēnu kritums, 

mazinoties dzimstībai valstī, uz ko domes priekšsēdētājs atbild, ka statistikas prognozes liecina, 

ka bērnu skaits Pierīgas novados nesamazināsies; tam tiek paredzēta tendence būt vienā līmenī. 

 

2. Jautājums 

Novada domes priekšsēdētājs izskaidro situāciju ar skolas stadionu un to iespējamu 

atjaunošanu. Skolas stadionu septiņu gadu periodā apsaimniekoja privāts futbola klubs, kuram 

bija LAD līdzfinansējums. Šis līgums gadu atpakaļ ir zaudējis spēku, līdz ar to novada domei 

šobrīd pašiem jānodarbojas ar stadiona apsaimniekošanu, labiekārtošanu un uzturēšanu. Šī gada 

budžetā gan nav ieplānots finansējums būtiskiem remonta vai atjaunošanas darbiem, bet dome 

strādās pie šī jautājuma un meklēs iespējas, kā sakārtot stadionu, lai tas būtu atbilstošs mūsdienu 

prasībām un pieejams skolēniem un arī privātām sporta grupām. 

 



3. Jautājums 

Skolā atkal tika aktualizēts jautājums par apreibinošo vielu lietošanu skolā. Tika konstatēti 

divi gadījumi, kad puķupodos tika atrasti zelējamās tabakas maisiņi. Abos gadījumos iesaistītie 

skolēni ir noskaidroti, ir ierosinātas administratīvās lietas, un administratīvais sods tiks uzlikts 

gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Pašvaldības policijas pārstāve I. Meija lūdz vecākus runāt ar 

saviem bērniem, pasekot viņu uzvedībai, sarakstei sociālajos tīklos. 

Skolas padomes vecāki gribētu, lai skola lielākā mērā iesaistās apreibinošo vielu aprites 

ierobežošanā skolā, uz ko skolas direktors atbild, ka skolas resursi ir ierobežoti un visi 

iespējamie jau tiek izmantoti, lai mazinātu vielu izmantošanu skolā. Tā pat skolas direktors lūdz 

vecākus ziņot par visiem apreibinošo vielu lietošanas vai izplatīšanas gadījumiem gan skolas 

administrāciju, gan pašvaldības policiju, jo tikai runas par to, ka kāds, it kā kaut kur, kaut ko lieto 

nav nedz pierādījums, nedz reāli izmeklējams gadījums.  Tikai kopīgiem spēkiem, kur vecāki, 

skola un policija savstarpēji sadarbojas, var gūt panākumus cīņā ar apreibinošu vielu lietošanu 

skolā un ārpus tās. 

4.  

Skolas direktors atgādina, ka ar nākamo mācību gadu Latvijā tiek ieviesta kompetenču 

pieeja mācību satura. Arī Ādažu vidusskolu sagaida izmaiņas gan pamatskolas, gan vidējās 

izglītības posmā. 

Ādažu vidusskola vidusskolēniem piedāvās izvēlēties starp 6 dažādiem vidusskolas 

programmu “groziem”, kur galvenā atšķirība starp programmām ir eksaktās un humanitāras 

izglītības ievirze, skolēnam izvēloties mācīties dabas zinātņu priekšmetus (fizika, ķīmija, 

bioloģija) vai dabaszinības. Direktors nosūtīs prezentācijas failu e-klasē, lai skolēnu vecākiem ir 

iespēja iepazīties ar plānotajam izmaiņām. 

8. klases pārstāvis jautā, vai skolas administrācija ir analizējusi šī brīža 8. un 9. klašu 

skolēnu mācību sekmes ķīmijā un fizikā. Spriežot pēc e-klasē pieejamās informācijas, vidējā 

skolēnu atzīme ir starp trīs un pieci. Skolas direktors sola pievērst uzmanību šim jautājumam un 

aprunāties ar priekšmetu skolotājiem, lai saprastu zemo sekmju iemeslus. 

 

Nākošā Skolas padomes sēde notiks 2020. gada 06. aprīlī plkst. 19.00 

 

Sēde beidzas plkst. 21:00 
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Protokoliste:      S.Melne 


