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Piedalās: 59 skolas vecāku padomes locekļi 

Pieaicinātie: Jaunais skolas direktors Česlavs Batņa, pašvaldības policijas pārstāve Inga Meija 

Darba kārtība: 

1. Skolas direktora Česlava Batņas uzruna. 

2. Pašvaldības policijas pārstāves Ingas Meijas uzruna. 

3. Dažādi. 

 

1. Jautājums 

Ādažu vidusskolas jaunais direktors informē skolas padomes vecākus par skolā paveikto darbu 

2019./2020. mācību gada sākumā.  

Sākumskolā nedaudz pamainīts organizatoriskais darbs pārdalot pienākumus starp direktora 

vietniekiem. 

Jaunajā mācību gadā skolā ir ieviesta pašapkalpošanās ēdināšanas sistēma, kas pēc pirmā mācību 

mēneša rāda pozitīvu rezultātu, pārtikas atkritumu apjoms ir samazinājies un novērojumi liecina, 

ka skolēni spēj izvērtēt savu apetīti un uzlikt pietiekami lielas, vai mazas porcijas, lai tās apēstu. 

Skolas pārstāvjiem ir bijusi tikšanās ar Ādažu pašvaldības pārstāvjiem un pašvaldība ir piešķīrusi 

40000.00EUR skolas “C” korpusa elektroapgādes, ventilācijas sistēmas un ugunsdrošības 

sistēmas tehniskā projekta izstrādei. “C” korpusā nākamajā gadā plānots izvietot arī pirmsskolas 

grupas. 

Septembra mēnesī abās skolas ēkās tika organizēta mācību trauksme. Tā parādīja, ka 

nepieciešamības gadījumā skolotāji un  bērni zina evakuācijas ceļus. Bet bija pāris bērnu, kuri 

nereaģēja uz trauksmes signālu. Lūgums vecākiem vēlreiz pārrunāta ar bērniem trauksmes 

signāla nopietnību. 

Pirmā mācību mēneša laikā skolēni divas reizes ir iedarbinājuši trauksmes signālu bez patiesas 

nepieciešamības, nospiežot trauksmes pogas. Skolas padome ar 53 balsīm “par” un 6 “pret” 

pieņem lēmumu, ka pie trauksmes pogām būtu nepieciešams izvietot informāciju par to, ka 

nepatiesa trauksmes pogas iedarbināšana turpmāk tiks izskatīta policijā, līdz ar ko vainīgajam 

draud gan administratīvs sods, gan var tikt ierosināta krimināllieta. 

Pirmā mācību mēneša laikā ir piefiksēti arī citi skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi: 1. 

26. skolēniem tika atņemti telefoni, jo tie tika lietoti mācību procesa laikā, 2. ir fiksēti 2 

gadījumi, kad skolēni pīpē WC telpās un gadījums, kad skolēns skolā lieto alkoholu. Skolas 

administrācija lūdz vēlreiz pārrunāt ar skolēniem skolas iekšējās kārtības noteikumus. 



Skolas administrāciju ir uzrunājusi vecāki, kuri gribētu izveidot vecāku grupu, kas izstrādātu 

rīcības plānu, kā skolas pārstāvjiem būtu jārīkojas, ja ir aizdomas, ka kāds no skolēniem varētu 

būt apreibinošu vielu iespaidā, vai izplata kādu no apreibinošām vielām. Vecāku un skolēnu vidū 

ir informācija par to, ka skolā skolēni savstarpēji tirgo veipus, izplata košļājamo tabaku, lieto 

kaut kādas tabletes. Vecāku grupa izstrādās rīcības plāna uzmetumu lai novērstu minētās 

problēmas. Šīs vecāku grupas sastāvā darbosies sekojoši vecāki: Liene Zariņa, Eva Metla, Ieva 

Vicinska, Raivis Pauls. Skolas padome lemj, ka skolas administrācijai ir tiesības izsūtīt 

informāciju par fiksētajiem apreibinošo vielu gadījumiem visiem skolas vecākiem, bez iesaistītā 

skolēna personīgās informācijas nosaukšanas, lai aktualizētu vecāku starpā apreibinošu vielu 

lietošanas problēmu bērnu un pusaudžu vidū. 

Ieskicējot skolas darba turpmāko darbu plānus, skolas direktors min sekojošo: 

 Tiks strādāts pie programmu piedāvājuma vidusskolai; 

 Turpināsies skolas iesaistīšana ERASMUS projektos; 

 Skola strādās pie STEM interešu izglītības programmām. Tam nepieciešams piesaistīt 

speciālistus, kuru ar pedagogu algām ir grūti motivēt, līdz ar to jāmeklē veids, kā šādus 

speciālistus iesaistīt; 

 Direktors plāno izveidot atbalsta grupu, kurā tiktu iesaistīti skolas, pašvaldības, skolas 

vecāku padomes un skolēnu pārstāvji, lai apspriestu aktuālos jautājumus; 

 Direktors plāno ar nākamo mācību gadu ieviest elektroniskas skolēnu apliecības, kuras 

iespējams, varētu apvienot ar pusdienu apmaksas karti, vai arī vēl kādām papildus 

iespējām. 

Vecāku padomes locekļi izsaka vēlmi interešu izglītībā iekļaut arī svešvalodu apguvi. 

 

2. Jautājums 

Pašvaldības policijas pārstāve Inga Meija lūdz vecākus ziņot par kārtības noteikumu pārkāpumu 

gadījumiem pašvaldības policijai, nevis aprunāt šo tikai kaimiņu starpā. I. Meija atgādina, ka 

vecākiem vajadzētu pasekot savu bērnu uzvedībai un tam, kādus pirkumus bērni veic internetā, 

jo arī tur var iegādāties dažādas aizliegtās vielas. Tā pat I. Meija atkārtoti aicina vecākus kopīgi 

iesaistīties policijas veiktajos reidos. Pašvaldības policijai arī būtu nepieciešami kādi jaunieši virs 

14 gadiem kontrolpirkumu veikšanai. Iepriekšējā pieredze parādīja, ka 5 veiktajos 

kontrolpirkuma gadījumos, visos bija iespēja iegādāties gan alkoholu, gan cigaretes bez 

uzaicinājuma uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

 

3. Jautājums 

3.1. Skolas vecāku padomes vēlēšanas: 

Ar 58 balsīm “Par” un 1 “Atturas” par skolas vecāku padomes vadītāju tiek ievēlēts Jānis 

Grasis, 

Ar 58 balsīm “Par” un 1 “Atturas” par skolas vecāku padomes vadītāja pirmo vietnieku 

tiek ievēlēts Edmuds Plūmīte, 

Ar 58 balsīm “Par” un 1 “Atturas” par skolas vecāku padomes vadītāja otro vietnieku tiek 

ievēlēta Indra Zomerovska. 

3.2. Skolas vecāku padomes locekļi uzdod dažādus ar mācību procesu saistītus 

jautājumus: 

3.2.1. Kāpēc vecākiem nav iespējams redzēt pārbaudes darbus mājās. Uz ko skolas 

administrācija atbild, ja pārbaudes darbs ir skolotāja sagatavots, tas ir viņa 



intelektuālais īpašums un viņš var vecākiem nesūtīt pārbaudes darbu. Bet 

skolēnam vienmēr ir iespēja nākt pie skolotāja un konsultācijas laikā saprast, kur 

pārbaudes darbā bijušas kļūdas. Tā pat A.Milanceja aicina vecākus uz sarunu ar 

skolotajiem, gan e-klasē, gan skolā un atgādina, ka 24. oktobrī skolā norisināsies 

vecāku diena, kad vecākiem būs iespēja tikties ar skolotājiem personīgi. 

3.2.2. 8. klases pārstāvis informē, ka 8. klases skolēniem sakrīt latviešu valodas 

konsultācijas ar citām mācību stundām. Skolas administrācija sola pārbaudīt šo 

jautājumu. 

3.2.3. Padomes pārstāvis jautā, vai ir iespēja e-klasē redzēt vairāku gadu atzīmju 

kopsavilkumu, lai redzētu izaugsmi, vai kritumu konkrētos priekšmetos. Direktors 

sola šo jautājumu uzdot e-klase veidotājiem, bet aicina arī pašus vecākus šo 

jautājumu pa tiešo uzdot programatūras izstrādātājiem. 

3.3. Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības vadītāja Dace Bāliņa informē, ka arī šogad 

tiks organizētas sarkanbaltsarkanās lentītes skolēniem.  

3.4. Tā pat Dace Bāliņa lūdz skolas padomes vecākus aicināt savu klašu vecākus un 

arī pašus padomes locekļus apmeklēt skolas skolotāju un vecāku ballīti 4.oktobrī. 

Tiek nolemts piešķirt pārsteiguma balvu vienam no pirmajiem desmit ballītes 

ziedotājiem. 

3.5. J.Grasis informē, ka tiek plānots arī nu jau par tradīciju kļuvušais 11.novembra 

lāpu gājiens no skolas līdz armijas kara daļai. Tiek aicināti visi skolēni un viņu 

vecāki. 

3.6. Skolas padomes pārstāvis aktualizē jautājumu par pīrsinga nēsāšanu skolā. Šobrīd 

skolas kārtības noteikumos noteikts, ka skolā ir aizliegts nēsāt pīrsingu. Padomes 

locekļiem jāpadomā, vai šis noteikums ir mūsdienās aktuāls un varbūt ir vērts to 

izņemt. Skolas administrācija skaidro, ka pamatā pīrsingu aizliegts nēsāt drošības 

nolūkos, jo bērni sporta stundās mēdz savainoties, paraujot vai aizķeroties aiz 

pīrsinga. Kā arī, skolas formāts tomēr ir lietišķs, kas nepieļauj tādus rotājumus.  

 

Nākošā Skolas padomes sēde notiks 2019. gada 02. decembrī 

 

Sēde beidzas plkst. 21:00 

 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

 

Protokoliste:      S.Melne 


