
 

 

 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr. 2022/4 

Ādažos, 2022. gada 11. aprīlī 

Plkst.19:00 

Sēdi vada: Edmunds Plūmīte 

Sēdi protokolē: Edmunds Plūmīte 

Piedalās: 47 dalībnieki. Sapulce notiek attālināti, MS Teams platformā. 

Darba kārtība: 

1) Aktualitātes skolā (Č. Batņa) 

2) Priekšlikumi ĀVS mikroklimata uzlabošanai (Č.Batņa, A.Brinkmane, E.Plūmīte) 

3) Dažādi/Jautājumi 

 

Aktualitātes skolā (skolas direktors Česlavs Batņa) 

 

Skolas direktors informē par sekojošo: 

- Skolā situācija ir palikusi vieglāka saistībā ar ierobežojumu atcelšanu - viss norisinās tāpat 

kā līdz Covid-19 pandēmijas sākumam; 

- Mācību ekskursijas nebūs līdz 31.05.2022. Skolai ir jāatrod 7% izdevumu samazinājums. 

Ekskursijām bija paredzēti 35 000 EUR kas tiks novirzīti apkures izdevumu segšanai. 

Apkures izdevumi 2021. gadā bija 69 000 EUR, bet šogad par pirmajiem 3 mēnešiem jau 

samaksāti 90 000 EUR. Tiks samazināti izdevumi datortehnikas iegādei un interaktīvo 

tāfeļu iegādei (no plānotajām trijām tāfelēm tiks iegādāta tikai viena); 

- Tiks uzsākts darbs pie skolas attīstības plāna nākamajiem gadiem izstrādes - aicina 

pieteikties vecāku pārstāvjus kuri vēlas iesaistīties; 

- Skolā ir 20 ukraiņu bērnu. 

 

Priekšlikumi ĀVS mikroklimata uzlabošanai (Č.Batņa, A.Brinkmane, E.Plūmīte) 

Skolu veido sociāli/emocionālā vide, mācību vide un fiziskā vide,  kurās mijiedarbojas skolēni, 

skolotāji un vecāki. Pozitīvs skolas mikroklimats ietekmē visus iesaistītos un ir liela ietekme uz 

skolēnu panākumiem. Mikroklimata uzlabošanai ir ierosināti sekojoši priekšlikumi: 

- Iepazīstināt skolēnus, skolotājus un vecākus ar veiksmīgas sadarbības pamatkritērijiem 



 

 

- Veicināt un atbalstīt skolēnu iniciatīvas skolas labiekārtošanai, kur skolēni paši veido 

skolas vidi, iegūst projektu vadības prasmes un atbild/uztur savus ieviestos projektus. 1.-

4. klases iniciatīvas sagatavo pa klasēm ar klases audzinātāju palīdzību. 

- Izveidot Mentoru akadēmiju ar divu veidu mentoringu – vidusskolas skolēni sniedz 

atbalstu pamatskolas skolēniem un vecāki sniedz karjeras/profesionālo atbalstu 

vidusskolēniem. 

- Informatīvo digitālo stendu izvietošanu abās skolas ēkās, lai informētu un uzrunātu 

skolēnus. 

- Skolas monitoringa sistēmas izveide klases un skolas ietvaros, veicinot skolēnu iesaisti 

mācību procesa un skolas emocionālās vides uzlabošanā. 

- Sarunu raidierakstu veidošana atbildot uz vecāku jautājumiem, kā uzlabot pusaudžu 

psihoemocionālo stāvokli cīnoties ar pandēmijas sekām. 

Vienojāmies, ka skolas padomes pārstāvji pārrunās minētos priekšlikumus savās klasēs. Maija 

sēdē lemsim par atbalstu šiem priekšlikumiem mikroklimata uzlabošanai. Ja vecāki konceptuāli 

atbalstīs mikroklimata uzlabošanas priekšlikumus, turpmākajos mēnešos tie tiks precīzi sagatavoti, 

lai no 2022. gada septembra varētu ieviest Ādažu vidusskolas abās ēkās. Būs nepieciešams arī 

vecāku finansiālais atbalsts, par kuru precīzāku apjomu varēsim  runāt un lemt septembrī.  

 

Dažādi/Jautājumi 

- Ukraiņu bērnu pusdienu atbalstam šobrīd ir saziedoti 960 EUR. Liels PALDIES par 

atbalstu.  

- Instagram ir vairāki konti ar skolas bildēm – direktors ir vērsies policijā ar iesniegumu 

par kontu slēgšanu un vainīgo personu saugšanas pie atbildības.  

- Jūnijā būs nepieciešams atbrīvot skolas telpas no mēbelēm, lai uzsāktu ventilācijas 

izbūves projektu. Ir doma organizēt talku iesaistot skolēnus un vecākus. 

 

Nākamā sēde būs 2022.gada maijā 

Sēde beidzas plkst. 20:40 

 

Sēdes vadītājs:      E.Plūmīte 

 

Protokolists:      E.Plūmīte 


