
Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr.2022/1 

Ādažos, 2022. gada 10. janvārī 

Plkst.19:00 

Sēdi vada: Nauris Rubens 

Sēdi protokolē: Rota Egle 

Piedalās: 81 dalībnieks. Sapulce notiek attālināti, MS Teams platformā. 

Pieaicinātie: skolas direktors Česlavs Batņa, ēdināšanas uzņēmuma ''Baltic Restaurants Latvia'' 
pārstāve Jeļena Pētersone 

Darba kārtība: 

1. Aktualitātes mācību procesā. (skolas direktors Č. Batņa) 

            2. Ēdināšanas kvalitāte (J. Pētersone) 

Aktualitātes mācību procesā. (skolas direktors Č. Batņa) 

Skolas direktors informē par sekojošo: 

- Izmaiņas MK (Ministru Kabineta) noteikumos paredz, ka ar janvāri var atsākt 
interešu izglītību, peldētapmācību sākumsokolā un konsultācijas klātienē skolēniem no 
dažādām klasēm (līdz 15 skolēniem). Par katru interešu izglītības pulciņu un 
konsultācijām, vecākiem ir jāraksta apliecinājums, kurā norāda, ka apzinās Covid-19 
riskus, jo satiksies skolēni no dažādām klasēm; 

- Piektdien, š.g. 14. decembrī plkst. 12:00 skolas Facebook lapā būs tiešraide, kurā 
direktors informēs par aktualitātēm skolā; 

- skolas izsūtīto vecāku aptauju ir aizpildījuši ap 30% vecāku (vēl ir iespēja to izdarīt 
līdz 14. janvārim); 

- Vasarā skolā notiks remontdarbi - tiks izbūvēta ventilācijas sistēma vidusskolas A 
un B korpusos; 

- Drīz beigsies termiņš skolas attīstības plānam, vecākiem būs jāstrādā darba grupās, 
jāliek galvas kopā, lai radītu jaunu; 

- Diemžēl aktuāla problēma joprojām ir elektronisko cigarešu “Salt” smēķēšana 
tualetēs. Skola dara visu iespējamo, lai to nepieļautu, bet rezultāti nav. Skolas personāls 
vēro video kamerās notiekošo, runā ar skolēniem, soda vecākus. Tualetēs esošie dūmu 
detektori  neuztver šos ''dūmus'' - tie ir ļoti neitrāli, smaržīgi. Lūgums no direktora visiem 
vecākiem - sekojiet līdzi, runājiet ar bērniem, pārbaudiet somas, pievērsiet uzmanību, ja 
skolēna istabā smaržo, piemēram, pēc vaniļas - visticamāk, tas nebūs no smaržīgām 
svecēm. 



- Skolā jau vairākas klases ir karantīnā, vairāki skolēni saslimuši, arī pedagogi. 
Covid-19 izplatījies kādas Jaungada ballītes laikā, kurā bija skolēni no dažādām klasēm. 

- NBS (Nacionālie Bruņoti spēki) uzdāvināja skolai 10 velotrenažierus. Skolēni tos  
jau izmanto. Tiek ievērotas higiēnas prasības un pirms katras lietošanas trenažieri tiek 
dezinficēti; 

- Paldies vecākiem par fotogrāfēšanos ar zirgiem organizēšanu un paldies par 
dāvaniņām pedagogiem un skolas personālam. Tas tiek ļoti novērtēts! Šādas lietas un 
kopēji pasākumi šobrīd ļoti pietrūkst. 

Ēdināšanas kvalitāte (J. Pētersone) 

Ēdinātāju pārstāve informē, kā tiek organizēts darbs skolas ēdnīcā. Divu stundu laikā tiekot 
pabaroti 650-700 skolēni. Viņa arī informēja, ka šajā mācību semestrī vairs netiek pasniegtas 
zupas, jo tika saņemta informācija no skolas pārstāvjiem, ka liela daļa skolēnu neēd zupas.  

Ēdinātāju pārstāvei tika uzdoti daudz jautājumu, no atbildēm izriet sekojošais: 

- tiek gatavots un piedāvāts arī veģetārs ēdiens, bet par vēlmi ēst veģetāri ir 
jāinformē ēdinātājs - līdz 9. klasei vecāki informē ēdinātāju, bet vidusskolnieki paši to 
var izdarīt; 

- Arī veģetārais piedāvājums tiks iekļauts mājas lapā esošajā ēdienkartē;  

- Skolēniem ir iespēja ēst divas porcijas, norēķinoties ar diviem taloniem. To var 
izmantot, ja ar vienu porciju ir par maz; 

- Ēdinātāju pārstāve atspēkoja pārmetumus, ka ēdienā varētu nokļūt ēdnīcas 
darbinieku mati - tie visticamāk ir skolēnu mati, kas tur iekrīt, kad ēdiens jau ir pasniegts; 

- Ir iespēja paņemt sālstrauciņu, kas vienmēr ir pieejami uz letes; 

Skolas direktora atbildes uz jautājumiem 

- Novada dome janvārī pieņems lēmumu par skolas pirmsskolas iestādes darba laiku 
vasarā; 

- Pirmsskolas iestādei netiks izbūvēta patstāvīga āra nojume, jo pirmsskola skolas telpā ir 
tikai uz laiku līdz tiks uzcelts jauns bērnudārzs; 

- Direktos noskaidros, vai pirmsskolā ir paredzēti interešu pulciņi. 

Nākamā sēde būs 2022.gada 07.februārī. 

Sēde beidzas plkst. 20:34 

Sēdes vadītājs:      N.Rubens 

Protokolists:      R.Egle


