
Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr.3 

 

Ādažos, 2019. gada 29. aprīlī 

Plkst.19.00 

Sēdi vada: E.Plūmīte 

Sēdi protokolē: S.Melne 

Piedalās: vairākums Skolas padomes locekļu 

Pieaicinātie: Artis Brūveris, Solvita Vasiļevska 

Darba kārtība: 

1. Par ieguldījumiem Ādažu novada izglītības iestādēs;  

2. Par mācību laika grafiku nākamajam mācību gadam; 

3. Par skolas formām; 

4. Dažādi. 

 

1. Jautājums 

Ādažu saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers informē, kad 2019. gada vasarā 

skolas C korpusā tiks izmitināti bērnudārza bērni, kamēr bērnudārzā tiks veikti siltināšanas 

remontdarbi. Plānots, ka bērnudārza audzēkņi skolas telpās uzturēsies līdz 2019. gada novembrim. 

Pirms tam C korpusa tiks veikts neliels remonts. Daļēji tiks nomainīti stāvvadi, izbūvētas 4 jaunas 

tualetes. 1. un 2. stāvā tiks izbūvētas ugunsdrošas durvis, kas norobežos ēkas korpusus. 

Tālāku plānu skolas remontam uz šo brīdi pašvaldībai nav.  

2. Jautājums 

Direktora vietniece administratīvajā un izglītības darbā Solvita Vasiļevska iepazīstina vecāku 

padomes locekļus ar paredzamajām izmaiņām skolas ikdienas dzīvē, kas tiks ieviestas uzsākot 

2019./2020. mācību gadu.  

Stundas Ādažu sākumskolā sāksies plkst. 8.30, vecajā skolas ēkā tāpat, kā iepriekš – plkst.8.30. 

Līdz ar to stundu grafiks katrā skolā būs nedaudz atšķirīgs. Pateicoties skolēnu sadalīšanai pa 

divām ēkām, būs iespēja nodrošināt tādu ēdināšanas grafiku, lai pusdienas nebūt vēlāk kā plkst. 

11.00. Kā arī skolā tiks ieviests pašapkalpošanās ēdināšanas princips, lai bērniem ir iespēja 

izvēlēties ēdiena daudzumu atbilstoši savām vēlmēm un  nepieciešamībai. 

Jaunajā skolā tiks nodrošinātā pagarinātā dienas grupa līdz plkst. 18.00. Tāpat kā iepriekš, skola 

piedāvās interešu izglītības nodarbības skolā, gan jaunajās, gan vecajās telpās. 

Jaunās skolas foajē pie ieejas atradīsies administrators. 

Lai nodrošinātu drošību skolā, pa skolas perimetru ir izvietotas videonovērošanas kameras, kuras 

tiks pieslēgtas pašvaldības policijas kamerām. 

Vecāku padomes locekļi izsaka vēlmi 3. jūnijā apmeklēt jaunās skolas telpas. 

 

3. Jautājums 

https://www.firmas.lv/rigas_dome/rigas-rajons/adazu-novads/adazu-novada-pasvaldibas-strukturvienibas/saimniecibas-un-infrastrukturas-dala


Vecāku padomes locekli lemj, ka skolēnu skolas formas jāatstāj ar to pašu dizainu, gan 

sākumskolas, gan pamatskolas skolēniem. Skolas forma nevar būt obligāta, tomēr skolniekam 

skolā jāierodas lietišķā apģērbā. 

Vecāku padomes locekļi lūdz skolotājus pozicionēt skolas formu kā piederības elementu skolai. 

Arī vecāki tiek lūgti atgādināt saviem trešās un ceturtās klases skolniekiem nēsāt skolas formu. 

 

4. Jautājums 

 

Skolas atbalsta fonda vadītāja Dace Bāliņa atgādina vecāku padomes locekļiem par iespēju ziedot 

Skolas atbalsta fondam, kā arī informēt klašu vecākus par šādu iespēju un nepieciešamību. 

D.Bāliņa aicina padomes locekļus pievienoties gājienam Gaujas svētkos. 

Maija beigās varētu tikt organizēta skolas Observatorijas apskate piekto līdz divpadsmito klašu 

skolēniem. Bet tā tiks organizēta tikai gadījumā, ja klašu audzinātāji pieteiks klases observatorijas 

apskatei. Apskatei paredzētas divas dienas. 

Skolas padomes locekļi aktualizē jautājumu par smagām somām sākumklašu skolniekiem. Skolas 

vadība atgādina, ka skolai nav iespēja nodrošināt divus mācību grāmatu komplektus. Tā pat 

atgādina, ka ir iespēja daļai mācību grāmatu piekļūt elektroniski caur soma.lv, letonika.lv un 

uzdevumi.lv. 

7.-12. klašu skolniekiem ir iespēja piedalīties mācību sasniegumu konkursā “Es varu labāk”. 

 

 

Nākošā Skolas padomes sēde notiks 2019. gada 3.jūnijā 

 

Sēde beidzas plkst. 21:00 

 

Sēdes vadītājs:      E.Plūmīte 

 

Protokoliste:      S.Melne 


