
 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr.2022/6 

Ādažos, 2022. gada 29. augustā 

Plkst.19.00 

Sēdi vada: N. Rubens 

Sēdi protokolē: N.Rubens 

Piedalās: 37 dalībnieki. Sapulce notiek Ādašu sākumskolā 

Pieaicinātie: skolas direktors Česlavs Batņa, Jutta Ruka 

Darba kārtība: 

Darba kārtībā: 

 1) Aktualitātes skolā. (Česlavs Batņa), 

 2) Padomes darba atskaite (Nauris Rubens), 

 3) Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība (Jutta Ruka), 

 4) Citi jautājumi. 

 

 

1. Jautājums 

Skolas direktors informē: 

Ādažu vidusskolā 2022/23 m.g. Mācības uzsāks 2031 bērni (Pirmsskolā 100; Sākumskolā 

889, Vidusskolā 1142 , Kopā skolā ir 233 darbinieki (pedagogi 162, darbinieki 66) ir 7 vakances. 

Šī gada darba prioritātes: Skolēna pašvērtēšanas prasmes pilnveidošana un atbildības par 

savu mācīšanos padziļināšana. Skolēnu un skolotāju līdzdalības un līdzatbildības 

palielināšanaskolas emocionālās vides veidošanā. Realizējot to ar projektu Mikroklimata 

uzlabošana skolā. 

Tika prezentēti skolēnu mācību rezultāti, secinājums līmenis ir augstāks nekā vidēji valstī. 

Par 1. septembra norisi un laikiem: Svinīgais pasākims Sākumskolas korpusā 1. un 4. 

klasēm plkst 9:00. 2. un 3. klasēm plkst 9:30. Vidusskolas korpusē plkst 10:00.  

Jautājums: Vai piekrist “Kārums piedāvājumam, ka pirmo klašu skolēnus klasēs apmeklē 

animatori kostīmvārnas un dala bezmaksas sieriņus “Kārums” ? Pirmo klašu pārstāvju vairākums 

balso PAR.  

 Pieteikšanās un iepazīšanās ar  Interešu izglītības pulciņiem notiks 7. septembrī no plkst 

17:00 – 19:00 klātienē Ādažu vidusskolā, Gaujas ielā 30. Interešu izglītības pulciņos vietu skaits 

ierobežots. Interesentu ir daudz, bet kapacitāte ir tik cik ir. Ja grupas ir nokomplektētas, bet vēlāk 

nenāk kāds no bērniem, tiek aicināti nākamie pēc saraksta, kas bija pieteikušie, bet netika 

uzņemti. 

 Pabeigta ventilācijas izbūve Vidusskolas A un B korpusos, vēl turpinās fasādes 

siltināšanas darbi vidusskolas C korpusā. Kad tas tiks pabeigts, tādā pat vizuālājā izskatā nākotnē 

tiks turpināti siltināšanas darbi visai ēkai. Gaujas ielas gājēju/velosipēdu celiņa no vidusskolas 



līdz Zīļu ielai pabeigšana ir iekavējusies izejmateriālu nepietiekamības dēļ , bruģa piegāde 

plānota septembrī, darbus pabeigs līdz 01.10.22.  

 Šī mācību gada lielākie izaicinājumi: 

 Mācību procesa nodrošināšana : Trūkst pedagogu (7 vakances) 8. un 9. klasēs netiks 

mācīta fizika un ģeogrāfija, Trūkst Latviešu valodas un datorikas skolotāju. Datoriku mācīs 

attālināti piesaistot ārpakalpojumu. 

Tika izteikts piedāvājums mācīt trūkstošos priekšmetus attālināti uzrunājot pedagogus no 

reģioniem, lai nodrošinātu nepārtrauktu mācību procesu. 

Tika izteikts piedāvājums iesaistīties padomes pārstāvjiem palīdzēt skolai pedagogu meklēšanā. 

Aicinājums uz darba grupas sanāksmi 12.09.22. plkst 19:00, lai kopā meklētu risinājumus 

vakanču aizpildīšanai. Interesentiem pieteikties pie Naura Rubena (eklasē Elza Rubena 2a tēvs) 

 Cerības un pilnvērtīgu klātienes darbu, bez COVID ierobežojumiem, bet skaidrības 

protams nav. 

 Skolas finansialā kapacitāte ir gandrīz izsmelta enoergoresursu sadārdzinājums, Ādažu 

novada dome meklē risinājumus. Plānots ka septembrī un oktobrī peldbaseins netiks apkurināts.  

Tika izteikts piedāvājums Izsludināt abonementu tirdzniecību iedzīvotājiem, tādā veidā 

priekšapmaksā iegūt līdzekļus peldbaseina uzturēšanai. Tiks apspriests ar sporta centra vadītāju. 

 Ēdināšanas pakalpojumam ir paredzēts cenu pieaugums tiek vēl apspriests un precizēts, 

informācija sekos. 

  

2.Jautājums 

Skolas padomes priekšēdētājs informē par padomes darbu iepriekšējā mācību gadā: 

Par sazidotiem līdzekļiem 2021. gada decembrī sarūpēts ziemassvētku dāvaniņas visiem skolas 

pedagogiem un darbiniekiem. 

Par saziedotiem līdzekļiem organizēts ziemassvētku pārsteigums bērniem pie skolas ar 

ziemassvētku vecīti 

Risināti uzlabojumi skolas ēdināšanā. 

Par saziedotiem līdzekļiem atbalstījām ēdināšanas finansējumu bērniem no Ukrainas, kas mācās 

Ādažu vidusskolā, Daļēji atbalstīja ēdināšanas uzņēmums 

Dalība vidusskolas sporta spēlēs, piesaistot izglītojošas “stacijas” un vecāku līdzdalību. 

Paldies visiem, kas atbalstīja  ziedojot Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai un palīdzēja ar 

tehnisko un cilvēkresursu nodrošinājumu. 

Mikroklimata pārmaiņu projekts. Sponsoru piesaiste, Mentoru izraudzīšana. 

Darbs ar Ādažu novada domi. Darbs ar Ādažu domi, Ādažu vidusskolas konkurētspējas 

uzlabošanā darbinieku piesaistē. 

Jaunums: Ādažu dome finansē pedagogu izglītību, slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku. 

 
             Konfliktu risināšanas un skolas darba uzlabošanas Ētikas komisijas izveide 
  Aicinām pieteikties profesionāļus ar zināšanām psiholoģijā, izglītības darbā,    diplomātijā, juristus mediātorus un vienkārši labus cilvēkus 

 



 Informācijai: Vēstule no Ādažu pašvaldības policijas par elektroskrejriteņu lietošanu un 

drošības līdzekļu lietošanu tos izmantojot. 

 

3.Jautājums 

  Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības vadītāja Jutta Ruka, pateicas par ikvienu ziedojumu 

un aicina ziedot projektam Ukraiņu bērniem, kas mācās Ādažu vidusskolā grāmatu komplekta 

Daila Ozola “KLIK-KLIK!” iegādei, kas palīdzēs integrēties (grāmata latviski un ukrainiski). 

Šāds pats grāmatu komplekts tiks nopirkts arī Ādažu vidusskolas bibliotēkai, lai visiem kam ir 

interese, var tās lasīt. 

Jebkurš projekts ir realizējams izmantojot Ādažu vidusskolas atbalsta biedrību, kā finanšu 

instrumentu, ziedojumu piesaistei un izlietošanai, aicinām ar savām idejām. 

 

 

Nākamā sēde būs 2022.gada 03.oktobrī. 

Sēde beidzas plkst. 21:00 

 

Sēdes vadītājs:      N.Rubens 

 

Protokolists:      N.Rubens 

 


