
 

 

 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr. 2022/7 

Ādažos, 2022. gada 3. oktobrī 

Plkst.19:00 

Sēdi vada: Edmunds Plūmīte 

Sēdi protokolē: Rota Egle 

Piedalās: Ap 50 dalībnieki. Sapulce notiek Ādažu vidusskolas telpās. 

Darba kārtība: 

1) Aktualitātes skolā (Česlavs Batņa); 

2) Mācību ekskursijas (Česlavs Batņa); 

3) Skolas padomes vadības vēlēšanas; 

4) Vecāku - Skolotāju sadarbības komisijas izveide, pieteikšanās dalībai komisijā; 

5) Citi jautājumi. 

 

Aktualitātes skolā (skolas direktors Česlavs Batņa) 

 

Skolas direktors informē par sekojošo: 

• Skolā ir 5 sekojošas pedagogu vakances – matemātikas, datorikas, ģeogrāfijas, latviešu 

valodas un sākumskolas pedagogs. Visi priekšmeti tiek nodrošināti, izņemot ģeogrāfiju 7. 

klasēm. Direktors lūdz vecākus uzrunāt sev zināmos ģeogrāfijas profesionāļus, var būt arī 

bez pedagoģiskās pieredzes. Tikko skolā ir sākusi strādāt jauna fizikas pasniedzēja. 

• Pedagogu trūkuma iemesli: 

o Slodzes palielinās, jo bērnu skaits pieaug; 

o 2 pedagogi pagājušajā mācību gadā pameta skolu, jo bija konflikti ar vecākiem; 

o Daži pedagogi mainīja dzīvesvietu un/vai nodarbošanos ārpus skolas, lai 

nopelnītu vairāk; 

o No dažiem pedagogiem nācās šķirties, jo skolai neapmierināja pedagogu darba 

kvalitāte; 

• Baseins visticamāk uzsāks darbu 1. novembrī; 



 

 

• Skolas direktors ir ievēlēts par Saeimas deputātu un darbu Saeimā uzsāks 1. novembrī. 

Skola bez vadības nepaliks, uztraukumam nav pamata. Direktors saka lielu paldies 

vecākiem par sadarbību! 

Mācību ekskursijas (Č. Batņa) 

 

• Par mācību ekskursijām – šajā mācību gadā no skolas puses tās netiks apmaksātas, jo visi 

paredzētie līdzekļi tiks novirzīti komunālajiem maksājumiem. Klases drīkst braukt 

ekskursijās par saviem līdzekļiem, bet tikai pēc pusdienu pārtraukuma. Došanās 

ekskursijā ir jāsaskaņo ar skolu. No skolas puses iespējams dabūt līdzfinansējumu 

“Skolas soma” ietvaros teātru, kultūras pasākumu apmeklējumiem; 

 

Skolas padomes vadības vēlēšanas 

• Skolas padomes vadītāja amatam piesakās viens kandidāts Edmunds Plūmīte un tiek 

ievēlēts; 

• Vietnieku amatiem piesakās divi kandidāti – Ilze Bērziņa un Toms Atteka, un abi tiek 

ievēlēti. 

 

Vecāku - Skolotāju sadarbības komisijas izveide, pieteikšanās dalībai komisijā 

 

Vecāki ir aicināti pieteikties darbam Vecāku-skolotāju sadarbības komisijā, kuras mērķis 

būs risināt radušos konfliktus un neskaidrības starp skolas pedagogiem un vecākiem. Īpaši 

komisijas darbā aicināti pieteikties juristi, psihologi, mediatori utml. 

 

Citi jautājumi 
 

• Plānots nedaudz samazināt gaisa temperatūru klasēs par 1 grādu līdz 20 grādiem; 

•  Ja skolēns kavē stundu sākumu, skolas dežurants liek parakstīties kavējumu lapā, tā ir 

ierasta procedūra. Direktors aprunāsies ar dežurantiem, lai bērni netiek bārti par 

kavēšanos, jo šādu gadījumu ir novērojis kāds vecāks; 

• Skolas atbalsta biedrības vadītāja aicina iestāties biedrībā; 

• Mikroklimata projekta ietvaros direktora vietniece Alma Brinkmane aicina vecākus 

pieteikties par mentoriem skolēnu projektu konkursam, kurā skolēni varēs realizēt savas 

idejas, saņemot līdz 200 Euro finansējumu. Pieteikumus par vēlmi iesaistīties kā 

mentoriem sūtīt Edmundam Plūmītei. Drīz tiks izsludināts šis konkurss. Viņa arī informē, 

ka skolā tiks realizēts projekts “Skolēns-skolēnam”, kurā lielākie skolēni būs mentori 

tiem, kuriem skolas dzīvē ir nepieciešama palīdzība. Tiks piesaistīti arī skolas psihologi, 

lai apmācītu skolēnus-mentorus risināt dažādas situācijas. 7.-12. klašu skolēni ir aicināti 

pieteikties par mentoriem; 



 

 

• Mārtiņš Spravņiks informē, ka drīz tiks izsludināta pieteikumu pieņemšana novada 8 

labāko pedagogu apbalvošanai valsts svētkos novembrī. Jebkurš varēs iesniegt 

pieteikumu par pedagogu, kurš tiks izskatīts. Kopējais prēmiju fonds 5000 Euro; 

• Ja skolēns mājās slimo, stundu translācija MS Teams platformā netiks nodrošināta; 

• Jaunie skolas padomes vecāki e-klases padomes grupai tuvākā laikā tiks pievienoti; 

• Replika no vecākiem – jau vairākas nedēļas nenotiek interešu pulciņš futbolā un 

vecākiem trūkst informācijas par tā norises pārtraukumiem; 

• Plānots pieņemt darbā vēl vienu psihologu; 

• Ieteikums vecākiem – ģimenes sarunās nekritizēt pedagogus bērnu klātbūtnē. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs:      E. Plūmīte 

 

Protokolists:      R. Egle 


