
 

 

 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr. 2022/5 

Ādažos, 2022. gada 9. maijā 

Plkst.18:30 

Sēdi vada: Nauris Rubens 

Sēdi protokolē: Rota Egle 

Piedalās: 40 dalībnieki. Sapulce notiek attālināti, MS Teams platformā. 

Darba kārtība: 

1) Aktualitātes mācību procesā (Česlavs Batņa) 

2) Sporta spēles 24.05.22. (Edmunds Plūmīte) 

3) Mikroklimata uzlabošana skolā (Edmunds Plūmīte) 

4) Debates par: mobilo telefonu lietošana skolā, ekskursiju organizēšana, 

dienasgrāmatas un liecības. 

 

Aktualitātes skolā (skolas direktors Česlavs Batņa) 

 

Skolas direktors informē par sekojošo: 

- Skolā ir 16 ukraiņu bērnu; 

- Galvenais fokuss pašlaik ir uz mācību gada noslēgumu. Šogad pirmo reizi 11. klasēm ir 

angļu valodas eksāmens; 

- Lūgs palīdzību vecākiem atbrīvot a un b korpusu no mantām, saistībā ar ventilācijas 

uzstādīšanas remontdarbiem; 

- Direktors izceļ 4 lietas, kuras pašlaik ir aktuālas skolas ikdienā un būs jārod risinājumi. 

Direktors lūdz šīs lietas izdiskutēt vecākiem klašu sapulcēs un sniegt atgriezenisko saiti: 

1) Covid-19 ierobežojumi ir darījuši savu un nākamā mācību gada prioritāte būs 

disciplīna un psihoemocionālās vides uzlabošana skolā. Skolēni ir skaļi, neiecietīgi, 

utt.; 

2) Ierosinājums – skolā nedrīkst lietot mobilos telefonus – ne stundu, ne starpbrīžu 

laikā. Tikai izņēmumos, kad skolotāji to aicina darīt mācību procesa ietvaros; 



 

 

3) Ierosinājums – ierobežot skolas kafejnīcas darba laiku. Jo pašlaik skola ir krietni 

piemēslotāka ar ēdienu un dzērienu iepakojumiem. Kā arī, skolēni kavē stundu 

sākumu, jo iepērkas kafejnīcā; 

4) Tualetes ir vietas, kur skolēni pulcējas un uzturas, skola to redz kā problēmu. 

Ierosina uzstādīt kameras tualešu telpās, bet, protams, tā, lai tas nekādi nebūtu tur, 

kur skolēni nokārto dabiskās vajadzības. 

- Liecības varētu neizsniegt papīra formātā, jo tās ir pieejamas elektroniski e-klasē. Arī 

dienasgrāmatas papīra formātā turpmāk varētu neizmantot; 

- Nākamā skolas padomes sēde notiks 6. jūnijā klātienē Ādažu pamatskolā. 

 

Sporta spēles 24.05.22. (Edmunds Plūmīte) 

- 24. maijā notiks 5.-8. klašu sporta spēles. Tās rīko Sarma Jēkabsone, 10. klašu skolēni 

būs tiesneši. Spēles ies apmēram 3h; 

- Spēļu laikā skolēniem būs iespēja aprunāties ar dažādiem speciālistiem – ārstiem, 

glābšanas dienesta darbiniekiem, kinologiem, CSDD pārstāvjiem. Uzsvars tiks likts uz 

skolēnu drošību vasarā. 

Mikroklimata uzlabošana skolā (Edmunds Plūmīte) 

- Finansējumu projektu un ideju finansējumam mēģinās piesaistīt no uzņēmējiem; 

- Vecākiem lūdz balsot, vai konceptuāli atbalsta iniciatīvu, kas tika izklāstīta iepriekšējā 

sēdē. 27 – par, 6 – atturas, pārējie nebalso. Iniciatīva ir atbalstīta. 

Debates par: mobilo telefonu lietošana skolā, ekskursiju organizēšana, 

dienasgrāmatas un liecības 

- N. Rubens aicina rīkot ekskursijas par vecāku līdzekļiem. Kāda mamma zina teikt, ka lai 

stundu laikā rīkotu ekskursijas ir jābūt 100% visu vecāku piekrišanai un atļaujai no 

skolas vadības; 

- Kāds tēvs ierosina, ka vajadzētu plašāku izvēli valodu apmācībai – pašlaik pieejama tikai 

vācu un krievu valoda. Vajadzētu papildināt piedāvājumu ar, piemēram, franču, spāņu, 

u.c. 

- Tas pats tēvs ierosina pārskatīt noteikumus, par kādām atzīmēm tiek piešķirti skolas 

izcilības diplomi. Ierosinājums ir neiekļaut pilnīgi visus priekšmetus, bet tikai svarīgākos 

atzīmes aprēķinos. 

 

Nākamā sēde būs 2022.gada 6. jūnijā klātienē 

 

Sēdes vadītājs:      N. Rubens 

 



 

 

Protokolists:      R. Egle 


