
 

 

 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr. 2022/2 

Ādažos, 2022. gada 7. februārī 

Plkst.19:00 

Sēdi vada: Rota Egle 

Sēdi protokolē: Rota Egle 

Piedalās: 44 dalībnieki. Sapulce notiek attālināti, MS Teams platformā. 

Darba kārtība: 

1) Aktualitātes mācību procesā (Č. Batņa) 

2) Budžets un prioritātes 2022. gadā (Č. Batņa) 

3) Vecāku aptaujas rezultāti (Č. Batņa) 

4) Projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli" (R. Egle) 

5) Jautājumi 

 

Aktualitātes mācību procesā (skolas direktors Česlavs Batņa) 

Skolas direktors informē par sekojošo: 

- Č.Batņa informē, ka ar visām aktualitātēm saistībā ar Covid-19 var iepazīties Ādažu vidusskolas 

mājas lapā. Skola seko izmaiņām noteikumos, un tās realizē dzīvē. Joprojām ir spriedze ar 

personālu - uz doto brīdi 10 pedagogi ir attaisnotā prombūtnē. Skola mēģina ar to tikt galā kā vien 

var, pedagogi aizvieto pēc iespējām prombūtnē esošos pedagogus, bet vienalga ir situācijas, kad 

stundas tiek atceltas. Diemžēl ir arī tādas situācijas, ka stundu saraksts tiek mainīts pat 7:30-8:00 

no rīta; 

- Direktors informē, kam tiek organizētas stundas MS Team vidē - tiem skolēniem, kam ir 

pretepidemioloģiskie pasākumi. Ja prombūtnei ir cits iemesls, tad tiešsaistes stundas netiek 

nodrošinātas; 

- Tā kā bieži vien pagarinātajā dienas grupā līdz plkst. 16:00-17:00 paliek tikai 1-2 bērni, tiks lemts 

par pagarinātās dienas grupas darba laika saīsināšanu, jo šādi darboties nav ekonomiski izdevīgi. 

 

 

 

Budžets un prioritātes 2022. gadā (Č. Batņa) 



 

 

- Lielāko daļa no Ādažu vidusskolas budžeta sastāda algas un skolas uzturēšanas izmaksas. 

Apkures rēķini ir sadārdzinājušies 2,6 reizes; 

- No 50 milj. Ādažu novada budžeta 22 milj. ir atvēlēti izglītībai. Vienu ceturto daļu no šiem 22 

milj. apsaimnieko Ādažu vidusskola; 

- Direktors sīkāk paskaidro atsevišķas izdevumu sadaļas, kā piemēram, izdevumus transportam. 

Izmaksas transportam sastāda skolēnu nogādāšana uz baseinu, skolēnu nokļūšana uz skolu, kā arī 

mācību ekskursijas; 

- Ādažu vidusskolas lielāko klašu ēkā šogad 280 551 Euro tiks tērēti ventilācijas ierīkošanai, 137 

000 Euro ugunsdrošības un apziņošanas sistēmai, datortehnikai 37 000 Euro, u.c. izdevumi. 

 

Vecāku aptaujas rezultāti (Č. Batņa) 

- Prezentācija visiem tiks nosūtīta. Kopumā direktors ir priecīgs par skolas labo novērtējumu.  

Aptaujā piedalījās 743 vecāki;  

- Bija ļoti pārsteigts, ka jautājumā “ Vai Jūs varat skolai izteikt ierosinājumus un iebildumus? 363 

vecāki bija atbildējuši, ka nē. Batņa vairākkārt atkārtoja, ka viņš ir atvērts visam, arī kritikai. 

Mudināja, lai vecāki zvana, raksta. No aptaujas var secināt, ka vecāki vēlas, lai visa svarīgā 

informācija tiek nosūtīta caur e-klasi; 

- Akcentēja, ka pedagogiem būtu ar skolēniem jāpārrunā stiprās un vājās puses. No aptaujas 

rezultātiem izriet, ka ar 314 no 717 skolēniem skolotāji nekad nav veikuši pārrunas. Bet varbūt tas 

ir labi, jo ar šiem skolēniem viss tad ir kārtībā;  

- Direktoru uztrauc 13. un.14. jautājums par emocionālo un vārdisko aizskaršanu, bet nu te jāsaka, 

ka attālinātās mācības un pandēmija ir atstājušas milzu iespaidu uz emocionālo stāvokli. Ļoti 

daudzi bērni savas emocijasatnes no mājām, skolā atspoguļojas tas, kas notiek mājās ģimenē; 

- Direktoram joprojām ļoti smags jautājums ir par masku valkāšanu. Tā ir ir ļoti smaga cīņa ar daļu 

no skolēniem; 

- Tiek pārrunāti slaidi ar vecāku komentāriem. Un jā, ir pedagogi, kas strādā uz izdegšanas robežas, 

tas pazemina kvalitāti; 

- Kopējais vecāku novērtējums skolai ir 7,7, kas ir ļoti labi. 

 

Projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli" (R. Egle) 

Rota Egle aicina vecākus pieteikt projektus projektu konkurā “Sabiedrība ar dvēseli”. 

Ādažos pieejamais finansējums vienam projektam ir 1500 Euro. Projektu iesniegšana parasti sākas 

marta vidū un ilgst aptuveni mēnesi. Projekti jārealizē līdz septembra beigām. R. Egle aicina 

izmantot šo finansējumu skolas interesēs. Pieteikt var ļoti dažādus projektus, arī klases remonta 

un labiekārtošanas. R. Egle piedāvā pieteikuma un tāmes paraugus no pagājušajā vasarā realizētā 

projeta 6.e klasē, kā arī konsultēt par projekta gaitu un īstenošanu. 



 

 

 

Jautājumi 

 

- Direktors atbild uz jautājumu par pārtikas kartēm - tās pienāksies 1.-4. klašu skolēniem, par laiku, 

kas pavadīts pretepidemioloģiskos pasākumos vai skolas noteiktajā attālinātajā mācību procesā; 

- Tiek atbildēts par maskām - ir pieļaujama arī auduma masku lietošana skolā. 

 

 

Nākamā sēde būs 2022.gada 7. martā 

Sēde beidzas plkst. 19:55 

 

Sēdes vadītāja:      R. Egle 

 

Protokolists:      R.Egle 


