
 

 

 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr. 2022/9 

Ādažos, 2022. gada 5. decembrī 

Plkst.19:00 

Sēdi vada: Edmunds Plūmīte 

Sēdi protokolē: Edmunds Plūmīte 

Piedalās: Ap 60 dalībnieki. Sapulce notiek MS Teams vidē. 

Darba kārtība: 

1. Aktualitātes skolā (skolas direktora pienākumu izpildītāja Solvita Vasiļevska) 

2. Iestādes Padomes reglaments (Edmunds Plūmīte) 

3. Skolotāju-vecāku sadarbības grupas reglaments (Nauris Rubens) 

4. Jaunumi no Skolēnu parlamenta (Skolēnu parlamenta pārstāvji) 

5. Ieskats skolēnu iesniegtajos projektos (Alma Brinkmane) 

6. Ziemassvētku sveiciens skolas darbiniekiem un skolēniem (Edmunds Plūmīte) 

7. Citi jautājumi 

1. Aktualitātes skolā (Solvita Vasiļevska) 

Skolas direktora pienākumu izpildītāja informē par sekojošo: 

• Novembrī bija šādi pasākumi:  

o Valsts svētku koncerts ar grupas “Raxtu Raxti” piedalīšanos. 

o Izglītojošas nodarbības par atkarību, pareizu uzturu, drošām attiecībām 

programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros. 

o Skolas organizētas izglītojošas nodarbības par vērtībām. 

o Mārtiņdienas tirdziņš 1.- 4. klasēm. 

o Jauniešiem tikšanās ar skolas absolventiem un populāriem cilvēkiem. 

o Diskusijas par brīvprātīgo darbu. 

• Atjaunots skolas zvans. 

• Peldēt apmācība kā interešu izglītība tiks piedāvāta tiklīdz būs nepieciešamais personāls. 

Šobrīd esošais personāla trūkums liedz iespēju piedāvāt papildus šo interešu izglītību. 

• Uz doto brīdi ir sekojošas vakance: Latviešu valoda, Ģeogrāfija, Datorika, Matemātika. Ir 

atrasts pedagogs Dizains un tehnoloģija vidusskolas klasēm, no janvāra būs Ģeogrāfijas un 

divām klasēm Matemātikas pedagogs.  



 

 

• Skolēnu attieksme, runas kultūra un apģērbs nav atbilstošs izglītības iestādei – aizmistam 

sveicināt, lamājamies, lietojam žargonus, aizcērtam durvis pedagoga priekšā, stundas laikā 

ejam ārā, ar skolas piedāvātajiem āboliem spēlējam futbolu, basketbolu. Daudzi jaunieši 

skolu apmeklē treniņbiksēs. Skola ir izglītības iestāde, bet nav ēdināšanas, uzraudzības vai 

pāraudzināšanas iestāde. Ģimenēs ir jārunā par disciplīnu. 8. – 9. klasēm ir zudusi 

motivācija mācīties.  

• Skolēnu uzturēšanās ārpus skolas telpām/teritorijas pirms mācību stundu beigām ir 

veicinājusi skolēnu stundu kavēšanu, jo nespēj laicīgi atgriezties skolā, skriešanu ārā bez 

virsdrēbēm, staigāt pa Vējupes ledu, iegādāties, lietot un ienest skolā neveselīgu pārtiku. 

Balsojumā ar balsu vairākumu tika atbalstīta sekojoša kārtības maiņa, kas nosaka skolēnu 

uzturēšanos ārpus skolas telpām/teritorijas pirms mācību stundu beigām: 

o 5. līdz 9. klašu skolēni nedrīkst atstāt skolas telpas/teritoriju pirms mācību stundu 

beigām. 

o 10. līdz 12. klašu skolēni drīkstēs atstāt skolas telpas/teritoriju pirms mācību stundu 

beigām, izejot no skolas un ienākot skolā uzrādot skolēna apliecību. 

Jautājumi (Solvita Vasiļevska) 

• Ne visi pedagogi ieraksta plānotos pārbaudes darbus Pārbaudes darbu kalendārā – pedagogi 

tiks aicināti šo ievērot. 

• Laicīgi paziņots konsultāciju grafiks – konsultāciju laikus pedagogi ir izziņojuši, 

konsultāciju laiki pieejami skolas mājas lapā,  izmaiņas ir pedagogu slimošanas vai 

prombūtnes gadījumā. 

• Vecāku pārstāvju dalība mācību stundās kā kampaņveidīgu pasākumu, lai novērotu un 

atbalstītu pedagogus papildus tajās klasēs, kur ir problēmas ar skolēnu attieksmi – skola 

šobrīd strādā pie dokumentu paketes, lai tas būtu iespējams.  

• Mobīlo ierīču lietošana stundās – pedagogiem iepriekš ir jābrīdina, ka stundā būs darbs 

mobīlajās ierīcēs. Nepieciešamības gadījumā skola var iedod skolēnam planšeti stundas 

darbu izpildei.   

• Vecāku piekrišanas lapiņas par ekskursijām – skolai ir sagatavotas lapas vecākiem, kuriem 

ir jādod piekrišana, ka bērns var doties ārpus skolas. Ja ir nepieciešams finansējums no 

vecāku puses, skola nav tiesīga to iestrādāt veidlapās. 

• Uzlabojumi E-klasē, lai būtu redzama informācija par pulciņu izmaiņām – tiks izskatīts no 

skolas puses. 

• Klases pasākumi 23.12. – jāuzrunā klases audzinātājas par dienas kārtību šajā dienā. 

2. Iestādes Padomes reglaments (Edmunds Plūmīte) 

• Tiek apstiprināts jaunais Padomes reglaments (Balsojums vienbalsīgi PAR). 

3. Jaunumi no Skolēnu parlamenta (Skolēnu parlamenta pārstāve Rēzija Ruka) 

• Skolēnu parlaments rīko Ziemassvētku balli 9.12. – būtu nepieciešams 5-6 vecāku atbalsts 

dežūrai skolā balles laikā no 19:00 – 23:00.  



 

 

• Tāpat kā iepriekšējā gadā būs Ziemassvētku pasts. 

4. Skolotāju - vecāku sadarbības grupas reglaments (Nauris Rubens) 

• Ir izstrādāts sadarbības grupas reglaments. Tas tiks pieņemts sadarbības grupā un 

nākamajā Padomes sēdē varēs apstiprināt padome.  

5. Ieskats skolēnu iesniegtajos projektos (Alma Brinkmane) 

• Iesniegti 5 projekti (četri no 1. klasēm un viens no 5.klases)  – visi projekti atbilst konkursa 

nolikumam. Tiek gatavoti dokumenti, lai uzsāktu projektu īstenošanu. 

6. Ziemassvētku sveiciens skolas darbiniekiem un skolēniem (Edmunds Plūmīte)  

• Turpinot aizsākto tradīciju, ar mazu Ziemassvētku saldumu paciņu pateiksim PALDIES 

visiem skolas darbiniekiem. Dāvaniņas tiks finansētas sadarbībā ar ĀVSK atbalsta biedrību 

piesaistot vecāku finansējumu.  

• Līdzīgi kā pagājušajā gadā, skolēniem būs iespēja ar saviem telefoniem uzņemt fotogrāfijas 

ar diviem zirgiem iejūgtās Ziemassvētku kamanās kopā ar Ziemassvētku vecīti, 

Sniegbaltīti un Zaķi 22. decembrī pie sākumskolas ēkas un 23. decembrī pie vidusskolas 

ēkas. Šī Ziemassvētku akcija tiks finansētas sadarbībā ar ĀVSK atbalsta biedrību piesaistot 

vecāku finansējumu. 

• Ir priekšlikums vecākiem noorganizēt skolas darbiniekiem ar otrām pusēm kopīgu balli. 

Balle varētu notikt martā. Aicinājums atsaukties vecākiem ar idejām un priekšlikumiem 

šāda pasākuma norisei.  

 

 

 

Sēdes vadītājs:      E. Plūmīte 

 

Protokolists:      E. Plūmīte 


