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Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 
Nr.5 

 

Ādažos, 2017. gada 5. jūnijā 

Plkst.19.00 

 

Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: S.Melne 

 

Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu 

Pieaicinātie: Sociālā pedagoģe Agita Alksne 

 

Darba kārtība: 

1. Par nodarbībām, kas informē skolēnus par drošību internetā; 

2. Par mobilo telefonu lietošanu skolā; 

3. Dažādi. 

 

1. jautājums 

 

Ādažu vidusskolas sociālā pedagoģe Agita Alksne pastāsta skolas vecāku 

padomes locekļiem, ka jaunākajās klasēs, no 1.- 4., tiek vadītas nodarbības par drošību 

internetā. Tiek plānots, ka šāda veida nodarbības tiks vadītas arī vecākajās klasēs, 

apskatot mazliet citas aktualitātes. 

Vecāku padomes locekļi tiek iesaistīti eksperimentā, kurā viņiem tiek piedāvāta 

iespēja iemainīt nosacīti vērtīgu lietu iepakojumā, pret kādu personīgu lietu. 

Eksperimenta gaitā pedagoģe pierāda, ka cilvēki, šajā gadījumā skolas vecāku padomes 

locekļi – pieauguši cilvēki, ir gatavi atteikties no salīdzinoši vērtīgām lietām, pat 

nepaskatoties, kas ir iepakojumā, ko piedāvā pedagoģe. Piesolītā šokolāde izrādās tikai 

iepakojums, bez satura. Sociālā pedagoģe vērš vecāku uzmanību uz to, ka pat lieli 

cilvēki notic tukšiem solījumiem, kur nu vēl bērni.  

Tiek plānots, ka nākamajā mācību gadā tiks piedāvātas atbalsta grupas bērnu 

audzināšanā, kā desmit nodarbību cikls, kur vecāki varēs piedalīties desmit cilvēku 

grupā un pilnveidot savas zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā. 

2. Jautājums 

 

Skolas padomes vecāki diskutē par mobilo telefonu lietošanu skolā skolēnu vidū. 

Saistībā ar dažādiem viedokļiem vecāki nolemj, ka izmaiņas skolas kārtības 

noteikumos varētu tikt ieviestas ar 1. oktobri, lai bērniem un vecākiem ir laiks iepazīties 

ar izmaiņām un vecāki pirmo skolas sapulču laikā varētu paust savu viedokli, ko skolas 

vecāku padomes locekļi pirmajā jaunā mācību gada sēdē varētu apkopot un pieņemt 

galīgo lēmumu. Tiek plānots, ka bērni mobilos telefonus varētu turēt somā, izslēgtus 

klusuma režīmā līdz plkst. 15.00, bet ar skolotāju atļauju telefonus drīkstēs izmantot 

mācību procesā. Vairākums vecāku padomes locekļu atbalsta ideju, ka bērni mobilos 

telefonus drīkstēs izmantot arī garā starpbrīža laikā. 

Saistībā ar viedokļu dažādību, gala lēmums netiek pieņemts. 

 

3. Dažādi jautājumi 

3.1. Direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā 5. – 9. kl. Liāna 

Pumpure informē vecāku padomes locekļus par mācību gada skolēnu mācību 

sasniegumiem un prezentē apskatu par skolas rādītājiem. 
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L.Pumpure stāsta, ka ir palielinājies skolēnu skaits, kuriem ir augsti mācību 

sasniegumi ar augstāko atzinības līmeni, kuri ir varējuši kvalificēties nominācijai 

“Ādažu izcilnieks”, gan par izciliem sasniegumiem mācībās, kur vidējais vērtējums ir 

virs 8,5 ballēm, gan par godalgotām vietām mācību olimpiādēs un SZPD. 

L.Pumpure informē vecākus par visām olimpiādēm, kurās Ādažu vidusskolas 

skolēni ir guvuši augstus rezultātus. 

3.2. Vecāku padomes locekļi pauž prieku par to, k skolēnu mācību 

sasniegumi ir labāki, salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu, bet pauž neizpratni un 

nožēlu par to, ka Domei pietrūka finansējums skolēnu apbalvošanai, līdz ar ko skolēni 

nesaņēma sākotnēji solītos apbalvojumus. 

3.3. Vecāku padomes loceklis E.Plūmīte jautā, vai skola apkopo datus par 

to, kādās skolās iestājas Ādažu vidusskolas absolventi pēc 9. un 12. klasēm. Skolas 

direktore paskaidro, ka tāda statistika tiek apkopota un 2017. gada septembra mēneša 

skolas vecāku padomes sēdē tiks prezentēta vecākiem. 

3.4. S.Bukovska jautā, vai skola strādā arī ar tiem bērniem, kuri nav tik 

veiksmīgi mācību sasniegumos un komunikācijā ar skolotājiem, papildinot jautājumu 

par konkrētu gadījumu, kad skolēns ir izvēlējies aiziet no Ādažu vidusskolas, jo no 

skolas atbalsta personāla nav gaidītā atbalsta un ieinteresētības situāciju risināt. 

L.Pumpure atbild, ka situācija ir zināma un viņa personīgi pārbaudīs šī jautājuma 

risinājuma gaitu un iznākumu.  

3.5. 3.b klases pārstāve jautā, vai nav iespēja organizēt angļu valodas 

pulciņu, kurā paaugstināt bērnu svešvalodas zināšanu līmeni. Mainoties angļu valodas 

pedagogiem bērni saskaras ar dažādām prasībām, līdz ar to sekmju līmenis pie 

pedagoga ar augstākām prasībām ir zems. Pedagogi paskaidro, ka jaunā angļu valodas 

skolotāja esot piedāvājusi skolēniem konsultācijas, lai samazinātu “robus” zināšanās. 

3.6.  “Sabiedrība ar dvēseli” pārstāve Dace Bāliņa informē par 11. novembra 

svinību projektu. Projekts ir apstiprināts un tam ir piešķirts finansējums. Projekta 

ietvaros tiks iegādāti 4 metāla svečturi, plosts, lāpas un karodziņi, ko piespraust 

apģērbam patriotu nedēļas laikā. 

3.7. Direktora vietniece izglītības jomā interešu izglītībā un ārpusstundu 

darbā Sarma Jēkabsone informē vecākus par ZZ čempionāta norisi un pasakas tem 

vecākiem, kuri bija pieteikušies un piedalījās čempionātā. Kopumā vecāki organizēja 7 

komandas, no kurām 1. vietu ieguva 2c, 2. vietu – 10 labākie, 3. vietu – pēdējais brīdis, 

4 vietu – ZZ pirāti, 5.-6. vietu dalīja – Zelta zvaigzne/CBG, 7. vieta – Lillā no 2a. 

3.8. J.Grasis atkārtoti informē vecākus par skolas vecāku un skolotāju ballīti 

rudenī un aicina skolas vecāku padomes locekļus informēt par šo pasākumu savu klašu 

vecākus. 

Gundars Leonovičs informē, ka Observatorijas kupola atjaunošanai ir atrasts 

mecenāts, bet vēl neatrisināts ir jautājums par sastatņu izbūvi, lai kupolu varētu 

saremontēt bez tā nocelšanas. Sastatņu izmaksas varētu būt aptuveni 2500Eur apjomā. 

Vecāku padomes locekļi tiek lūgti iesaistīties un meklēt mecenātu arī sastatņu piegādei 

un montāžai. Tiek lēsts, ka aptuvenais sastatņu izmantošanas laiks ir 4 nedēļas. 

 

Sēdes vadītājs informē, ka nākošā Skolas padomes sēdes datums tiks paziņots eklasē. 

 

Sēde beidzas plkst. 20.45 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokoliste:       S.Melne 


