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Ādažos, 2018. gada 3. decembrī
Plkst.19.00
Sēdi vada: J.Grasis
Sēdi protokolē: S.Melne
Piedalās: vairākums Skolas padomes locekļu
Pieaicinātie: Ādažu pašvaldības policijas vecākā inspektore Inga Meija, Raivis Pauls, Solvita
Vasiļevska
Darba kārtība:
1.Par sadarbību ar Ādažu pašvaldības policiju (Inga Meija)
2.Par Ādažu vidusskolas attīstības plānu 2019.-2022.gadam (Raivis Pauls)
3.Par jaunās skolas celtniecības gaitu
4.Dažādi

1. Jautājums
I.Meija aicina vecākus pieteikties būt kopā ar pašvaldības policijas darbiniekiem14. janvārī, kad
skolā notiks skolēnu ballīte, lai varētu novērtēt pašvaldības policijas darbu šādos pasākumos. Tā
pat I.Meija atgādina, ka vecākiem būtu jārunā ar bērniem par drošību uz ledus, kas šajos laika
apstākļos nav droši. Kā arī par drošību uz ceļa, par atstarojošiem elementiem uz apģērba.
Pašvaldības policijas vecākā inspektore aicina vecāku padomes locekļus būt sociāli aktīviem un
atbildīgiem un gadījumos, ja nepieciešams kādam bērnam aizrādīt par viņa uzvedību, to darīt.
Vēl joprojām aktuāls ir jautājums par pašu vecāku uzvedību nogādājot bērnus skolā ar
automašīnām un vecāki tiek aicināti neizlaist bērnus no automašīnām ielas pretējā pusē skolai
vietās, kur nav gājēju pāreja.
Vecāki vērš pašvaldības policijas uzmanību uz to, ka lielākie skolas bērni autobusa pieturā uz
Kadagu mēdz darīt pāri mazākajiem skolēniem. Vecāki lūdz pašvaldības policijas darbiniekus ap
pulksten 13.00 veikt dežūras apgaitu pie tenisu kortu pieturas.
2. Jautājums
Skolas parlamenta vadītājs Raivis Pauls iepazīstina vecāku padomes pārstāvjus ar Ādažu
vidusskolas attīstības plānu 2019. – 2022. gadam.
R.Pauls skaidro, ka jaunais mācību saturs skolā tiks ieviests pakāpeniski, jau šobrīd skolotāji
aktīvi apmeklē kursus un apmācības, lai kompetenču izglītība skolā tiktu ieviesta efektīvi. Jau
šobrīd skolotāji ievieš kompetenču pieeju mācību procesā. Atbildot uz jautājumu, vai skolēni
sajūt izmaiņas mācību procesā, R.Pauls komentē, ka ne vienmēr tas ir skaidri saskatāms, jo skola

jau kādu laiku strādā ar tādu pieeju. Bet ir reizes, kad skolēni saņem vērtējumu strādājot grupās
un tas ir jauns skolēnu darba vērtēšanas princips.
Padomes locekļi jautā, vai skolas izaugsme tiks vērtēta tikai pēc eksāmenu rezultātiem, uz ko
R.Pauls atbild, ka tiks vērtēta arī attīstības dinamika.
Skolas direktore precizē, ka skolas attīstības plāna pamatā ir izvērsts darbu grafiks.
3. Jautājums
Projekta vadītāja Solvita Vasiļevska, kura kontrolē skolas funkcionalitātes nodrošināšanu,
informē skolas padomes locekļus par jaunās skolas būvniecības gaitu. Uz šo brīdi būvniecības
darbi rit saskaņā ar darbu izpildes grafiku.
S.Vasiļevska atgādina, ka šobrīd tiek izbūvēta skolas 1. kārta, kur būs klases un administratīvie
kabineti. Šobrīd norit intensīvs darbs arī pie skolas aprīkojuma iepirkumiem, lai nākamajā
mācību gadā būtu iespējams uzsākt mācības jau aprīkotās telpās.
Skolas padomes locekļi jautā, vai ap jauno skolu plānots izbūvēt sētu. S.Vasiļevska atbild, ka
šobrīd tas nav plānā, bet skolas teritorijā būs plaši iekšpagalmi, kur bērniem būs iespēja
uzturēties starpbrīžos.
Skolas 2.kārtas būvniecību plānots pabeigt 2019. gada novembrī, savukārt 3.kārtu plānots
pabeigt līdz 2022. gadam. 3.kārtā tiks izbūvētas priekšmetu klases.
4. jautājums
4.1. Skolas direktore stāsta par “Skolas somas” programmu, caur kuru arī Ādažu vidusskolai
ir piešķirts finansējums un skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus.
Finansējums būs pieejams līdz 2021. gadam. Ir daudz un dažādi pasākumi, kuri tiek organizēti
un piedāvāti skolēniem šīs programmas ietvaros. Sīkāk ar tiem var iepazīties skolas mājaslapā
zem sadaļas – projekti – skolas soma.
4.2. Vecāku padomes locekļi atkārtoti jautā par iespēju kaut kā risināt jautājumu ar mazāko
klašu skolēnu tualetēm, kur regulāri aizdambējas podi. Skolas direktore skaidro, ka apkalpojošais
personāls regulāri veic telpu uzkopšanu un pēc iespējas novērs tehniskās problēmas, bet lielāks
remonts šobrīd sanitārajos mezglos tomēr netiek plānots, jo pēc jaunās skolas būvniecības tiek
plānota vecās skolas renovācija, tai skaitā inženiertīklu remonts, tomēr to nevar prognozēt ātrāk
kā 2022. gadā. Arī ventilācijas sistēmai un ugunsdrošības sistēmai nepieciešami uzlabojumi,
kuriem ik gadu tiek pieprasīts finansējums, tomēr katru gadu šiem darbiem pašvaldība
finansējumu nepiešķir.

Nākošā Skolas padomes sēde notiks 2019. gada 4.februārī
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