
 

 

 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr. 2023/11 

Ādažos, 2023. gada 6.marts 

Plkst.19:00 

Sēdi vada: Edmunds Plūmīte 

Sēdi protokolē: Edmunds Plūmīte 

Piedalās: 42 dalībnieki. Sapulce notiek Ādažu vidusskolas ēkā. 

Darba kārtība: 

1. Aktualitātes skolā (Solvita Vasiļevska). 

2. Vecāku līdzdalība Ādažu vidusskolas attīstības plāna veidošanā - domnīca 

(Alma Brinkmane). 

3. Skolas balle (Edmunds Plūmīte). 

4. Ierosinājums padomes sēdes laiku turpmāk pārcelt uz 18:00. 

5. Citi jautājumi. 

 

 

1. Aktualitātes skolā (Solvita Vasiļevska) 

Skolas direktora pienākumu izpildītāja informē par sekojošo: 

• Vidusskolā joprojām konstatē uzvedības normas pārkāpumus, kas robežojas ar 

goda un cieņas aizskaršanu, mobingu. Lūgums pārrunāt ar skolēniem uzvedības 

normas skolā, attieksmi pret klases biedriem, skolas biedriem, skolotājiem un 

skolas personālu. 

• Skolai ir izveidots savs Instagram konts, aicina piesekot informācijai. 

• Atgādinājums, ka citu cilvēku bilžu, video izvietošana sociālajos tīklos, bez šo 

personu rakstiskas piekrišanas ir personas datu aizsardzības likuma pārkāpums, 

par ko vajadzēs nest atbildību likuma priekšā. No 14 gadu vecuma pie atbildības 

tiek saukts pārkāpuma nodarītājs pats, un ieraksti par pārkāpumiem nākotnē var 

atsaukties uz nākotnes plāniem studēt kādā no izglītības iestādēm. 

• Problēmas ar Saltiem joprojām ir aktuālas, tie tiek slēpti ne tikai WC zem griestu 

paneļiem, bet arī apakšveļā, līdz ar to, ir grūti veikt pārbaudes un konstatēt 

pārkāpumus. Lūgums vecākiem pievērst uzmanību skolēna somas saturam, galda 

atvilktņu saturam,  telefoniem, kas tiek rakstīts un darīts, tai skaitā kur paliek 

skolēna pusdienu nauda, vai nauda no konta, jo Saltus pēdējā laikā pērk caur 

Telegram kanālu. 



 

 

• Šobrīd daudzi pedagogi ir īslaicīgās slimošanās, un iespēju robežās tiek veiksmīgi 

aizvietoti, tāpēc lūgums būt saprotošiem. Kas attiecas uz pagarināto grupu 

pedagogiem, primāri par tās dienas pedagogu var jautāt klases audzinātājai, vai 

zvanot skolas administratoram (tel nr 25643173), tas pats, ja atbrauc uz skolu 

pakaļ bērnam, un nevar atrast kur bērns ir, piesaka skolas administratoram, kurš pa 

skolas skaļruni piesaka, ka skolēnam atbraukuši pakaļ. 

• Uzņemšanas noteikumi 10.klasē tiks ievietoti tuvākajā laikā. Plānojas 4 10.klases, 

ja nebūs pieprasījums, mazinās uz 3 klasēm. Iestājoties tiek skatīta vidējā atzīme 

liecībā, centralizēto eksāmenu rezultāti, kā arī notiek pārrunas ar skolas vadību. 

• Par pārbaudes darbus, tie uzreiz netiek izsniegti skolēnam, jo visas klases uzreiz 

vienā dienā neizpilda, kā arī ir skolēni, kas dažādu iemeslu dēļ raksta pārbaudes 

darbu novēlotāk (piem. slimošanas). Pārbaudes darbu kļūdas tiek skatītas un 

izrunātas klasē. Tāpat lūgums apskatīties piemērus kladēs pirms pārbaudes darba, 

jo tad tiek rakstīti līdzīgi piemēri, kādi gaidāmi pārbaudes darbā. Ja redzams, ka 

kaut kas nepadodas, aicināt skolēnu apmeklēt konsultācijas vai mājās pārrunāt 

rezultātus. 

• Pašvadīta mācīšanās, skolēni dažas minūtes stundā veic pašanalīzi, lai saprastu, vai 

konkrētā mācību viela ir izprotama, un kur ir neskaidrības. Tas ļauj saprast, kas 

padodas / nepadodas mācību vielā. 

• No 20.03. skolā pie 8. un 9.klasēm viesosies pašvaldības policija, lai izstāstītu par 

atbildību likuma priekšā par kādu nodarījumu. Tas nav jāuztver kā baidīšana, bet 

drīzāk kā informācija zināšanai. 

• Skolai tiks izsludinātas vairākas vakances, kas saistītas ar slodzes sabalansēšanas 

prasību no IZM, skolā pagaidām visi pedagogi tiek nosegti ar iekšējiem resursiem. 

Vecāki aicināties iesaistīties mācību darbā, ja izglītība un kompetence atbilst kādai 

no vakancēm. 

• Skolā viss darbs tiek balstīts uz 3 pamatlietām, skolas dzīvi veidojot  – CIEŅĀ / 

ATBILDĪBĀ / SADARBĪBĀ. 

 

 

2. Vecāku līdzdalība Ādažu vidusskolas attīstības plāna veidošanā - domnīca 

(Alma Brinkmane). 

 

 

Uz vietas “brain storm” veidā vecāki grupās ierakstīja savu redzējumu par skolas 

fizisko vidi, sociāli/emocionālo vidi, mācību vidi,  kā arī ieteikumus mācību procesa 

un sadarbības pilnveidošanai. Visas vecāku idejas apkopotas pievienotajā 

dokumentā “6. marta Vecāku padome – domnīca.pdf”. 

 

 

3. Skolas balle (Edmunds Plūmīte). 



 

 

• Skolas balle nebūs kā klasiskā balle, lai var nākt arī bez otrajām pusītēm. 

• Plānota teātra izrāde (zālē ap 400 vietas), bet tie kas nevēlas nākt uz izrādi, laipni 

aicināti uz pēcpasākumu, kur katras klases vecāki nāk ar groziņu (tai skaitā atļauts 

vīns un šampanietis). Galdautus, traukus dosies sarunāt pie skolas ēdinātāja. Pēc 

teātra izrādes zāle tiks sakārtota otrajai daļai (galdiņi). Lūgums iesaistīties un 

veidosim šo pasākumu visi kopā! Plānojas DJ, informācija sekos. 

• Datums – 16.jūnijs 

• Vieta – Ādažu KC 

• Ielūgumus skolotājiem, skolas personālam sagatavos skolēni (kādā formātā katra 

klase izdomā pati). 

• Apspriešanas procesā ir balles finansējums. Uz doto brīdi ir doma, ka no katras 

klases ziedojuma formā tiek saziedota nauda un tie būtu 2-3 euro no bērna. Ja ir 

ierosinājumu finansējuma gūšanai lūdzu sazinieties ar savas klases vecāku 

padomes pārstāvi. 

• Skolas darbiniekiem ieejas makas būs par brīvu, bet vecākiem par maksu. 

• Aicinu katru no jums ieplānot šo datumu, un apmeklēt pasākumu, lai atjaunotu 

kādas līdz pandēmijai esošas tradīcijas, kur vecākiem ir iespējas pabūt kopā ar 

skolotājiem arī ne tikai skolā un ne tikai par skolas tēmām. 

 

4. Ierosinājums padomes sēdes laiku turpmāk pārcelt uz 18:00. 

• Skolas padome atbalsta turpmāk padomes sēdes sākt 18:00. 

 

 

 

Sēdes vadītājs:      E. Plūmīte 

 

Protokolists:      E. Plūmīte 


