Ādažu vidusskolas
Skolas padomes sēdes protokols
Nr.6

Ādažos, 2017. gada 16. oktobrī
Plkst.19.00
Sēdi vada: J.Grasis
Sēdi protokolē: S.Melne
Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu
Pieaicinātie: Skolēnu ēdināšanas kompānijas Daily pārstāvji: Guntis Radauskis, Iveta Meļņikova,
Liene Pētersone

Darba kārtība:
1. Tikšanās ar skolas ēdinātāja pārstāvjiem;
2. Atskats uz kopīgo skolas skolotāju un vecāku pasākumu;
3. Skolas padomes vadības vēlēšanas;
4. Dažādi.

1. Jautājums
Daily pārstāvji informē skolas padomes locekļus par vasarā veiktajiem remonta darbiem skolas
virtuvē, kur daļēji piesaistīti arī Ādažu domes finanšu līdzekļi.
Tiek apspriests jautājums par citādākiem principiem, apkalpojot bērnus pusdienās, lai mazinātu
rindas, palielinot apkalpošanas ātrumu.
Vecāku padomes locekļi uzdot vairākus jautājumus, uz kuriem Daily pārstāvji sniedz atbildes:
1.1.Bērni sūdzas par vēsu ēdienu. Daily atbild, ka ēdiens varētu būt vēss tikai 3. ēdināšanas
maiņā, kad ēdiens tiek sadalīts porcijās uz šķīvjiem.
1.2.Kafejnīcā esot garas rindas. Daily paskaidro, ka ilgstoši nebija iespējams atrast
darbinieku un kafejnīcā strādāja tikai viena pārdevēja. Uz sanāksmes dienu jau ir atrasta
vēl viena darbiniece un kafejnīcā turpmāk strādās divi cilvēki, tāpēc kompānijas
pārstāvji lūdz vecākus aicināt bērnus, kuri neizvēlās kompleksās pusdienas, pirkt savu
izvēlēto ēdienu arī kafejnīca, jo tur tiek piedāvāta tā pati ēdienkarte, kā ēdnīca, tādejādi
mazinot rindas 3. maiņas laikā ēdnīcā.
1.3.Padomes locekļi norāda, ka nevajadzētu pārliet ēdienu ar mērci, jo daudzi bērni to neēd.
Daily pārstāvji paskaidro, ka tas tiek darīts 3.ēdināšanas maiņā, jo nepieciešams ēdienu

sadalīt porcijās uz šķīvjiem. Bet piezīme tiek pieņemta un ēdnīcas darbinieki mēģinās
šo jautājumu risināt, piedāvājot mērci ēdienam pārliet tos bērnus, kuriem to gribās.
1.4.Padomes locekļi informē, ka reizēm produkti nav līdz galam pagatavoti: kartupeļi,
griķi, rīsi mēdzot būt neizvārīti. Daily lūdz bērnus šādās situācijās informēt pavārus
uzreiz, jo tad iespējams šādas nepilnības novērst visefektīvāk.
1.5.Tiek apspriests jautājums par iespēju realizēt “izvēles galdu”, kad katrs bērns paņem
pats to, ko vēlās ēst. Daily pārstāvji paskaidro, ka viņi šobrīd testa režīmā šādu
ēdināšanas principu ievieš Ziemeļu ģimnāzijā un secinājumus par šo varēs izdarīt pēc
kāda laika. Tiek plānots, ka jaunajā Ādažu skolas filiālē šādu sistēmu varētu ieviest.
Bet šobrīd, pie tik lielas skolēnu plūsmas to nav iespējams realizēt.
2. Jautājums
Skolas vecāku padomes locekļi apspriež septembrī aizvadīto skolotāju un vecāku ballīti.
Ballītes organizatori lūdz aktīvāk informēt un ieinteresēt pārējos bērnu vecākus apmeklēt skolotāju
un vecāku ballīti, jo pasākuma iznākums ir atkarīgs no iesaistīto skaita n atsaucības.
3. Jautājums
Skolas padomes priekšsēdētājs informē jaunos skolas padomes locekļus par padomes
uzdevumiem un sanāksmju organizēšanu. Skolas vecāku padomes locekļi par skolas vecāku
padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēl Jāni Grasi, par padomes priekšsēdētāja vietniekiem tiek
ievēlēti: Edmunds Plūmīte un Ilze Bērziņa. Jaunie padomes locekļi iepazīstina ar sevi.
4. Jautājums
4.1. Analizējot pirmā septembra organizatorisko pusi, vecāki lūdz skolas vadību izvērtēt
iespēju organizēt 1.septembra svinīgo daļu divās daļās: 1.-4. klase un 5.-12. klase. Tas
varētu palīdzēt mazākajiem bērniem un viņu vecākiem pirmo skolas dienu padarīt par
skaistu un īpašu. Tik liela cilvēku masā, kāda tā bija šogad, to nav iespējams
noorganizēt.
4.2. Skolas padomes pārstāvis Raitis Kubuliņš iepazīstina padomes locekļus ar ideju par
jaunu projektu – monumentāls (30-40m augsts) Latvijas karogs par godu valsts
simtgadei. Projekts tiks prezentēts Domē, lai gūtu finansiālu atbalstu. Bet, R.Kubuliņš
aicina būt atsaucīgiem, ja nu Dome neatradīs papildus līdzekļus šāda projekta
realizācijai, atgādinot, ka liela daļa šādu, patriotismu audzinošu, objektu tiek uzbūvēti
par tautas saziedotiem līdzekļiem.
4.3. Dace Bāliņa informē par novembrī paredzēto Lāpu gājienu, kas notiks 11.novembrī.
Skolas padomes locekļi kopā ar klases vecākiem un bērniem tiek aicināti tikties plkst.
19.00 pie skolas. Gājiens tiks organizēts no skolas līdz NBS piemineklim. D.Bāliņa
informē, ka sarkanbaltsarkanās lentītes tiek organizētas car “Dvēseļu” projektu. Caur
projektu ir noorganizēti svečturi un burciņas svečturi, kas dekorētas dekupāžas tehnikā.
4.4.Skolas direktore informē par skolas Budžetu nākamajam mācību gadam. Finansējumi
tiek samazināti, līdz ar to īpaši jāizvērtē patiešām nepieciešamais. Vecāki vērš
uzmanību, ka Budžetā būtu jāiekļauj arī saules starus atstarojošas plēves montāža
dienvidu pusē esošajām klasēm, jo pavasara saulē telpas ļoti uzkarst.

4.5. Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Anita Milanceja informē, ka
vecāku diena noritēs 2. novembrī līdz pat plkst. 19.00. Pēc tam plkst.19.00 A.Milanceja
aicina vecākus apmeklēt “Papardes zieds” organizētas lekcijas par bērnu seksualitāti
1.-6. un 7.-12.klašu grupās.
4.6. Padomes pārstāvis lūdz skolas pedagogus iepazīties ar interneta vietni
www.rebaltica.lv , kurā var atrast jauns idejas pedagogiem, ka arī ir iespēja dalīties ar
savām zināšanām un īpašām metodikām. Iespējams arī vecāki var sniegt savu atbalstu
un idejas.
4.7. Skolotāja Liene Daktiņa aicina kādu no vecākiem 4.b klasei pastāstīt par savu
profesiju.
4.8.Skolas padomes pārstāvis jautā, vai nav iespējams durvis starp skolu un sporta centru
turēt atvērtas arī pēc plkst. 16.30, lai bērni var atgriezties skolā pēc sporta nodarbībām.
A.Milanceja atbild, ka sporta centrā tiek organizētas ārpusklases nodarbības, pēc kurām
bērniem būtu jādodas mājās, nevis atpakaļ uz pagarināto dienas grupu.

Nākošā Skolas padomes sēde notiks 2017. gada 6. novembrī.
Sēde beidzas plkst. 20.45

Sēdes vadītājs:

J.Grasis

Protokoliste:

S.Melne

