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Sēdi vada: J.Grasis
Sēdi protokolē: J.Grasis
Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu
Pieaicinātie: M.Sprindžuks, SIA „Baltic Restaurants Latvija” pārstāvji
Darba kārtība:
1.Tikšanās ar esošā skolas ēdinātāja pārstāvjiem.
2.Informācija par ēdinātāja izvēles konkursu.
3.Atsauksmes par pirmo skolas ballīti.
4.Skolas padomes vadības vēlēšanas.
5.Dažādi.
1.jautājums
Sēdes vadītājs dod vārdu Aigaram Kaugaram – SIA „Baltic restaurants Latvija”
valdes priekšsēdētājam. Viņš un viņa pieaicinātie kolēģi informē par ēdināšanas
organizāciju Ādažu vidusskolā. Šobrīd rindas pēc ēdiena virzās raiti; ēdienkarte tiek
saskaņota ar skolas ārsti. Ēdinātājs piedāvā bērniem arī jaunus ēdienus; izdevušās
bijušas Itālijas dienas, kad ēdieni bērniem ļoti garšojuši. Īpaši rūpīgi tiek izvēlēti
produktu piegādātāji, jo droša pārtika ir ļoti svarīga. Vecāki tiek lūgti informēt par
bērniem, kuriem nepieciešamas specifiskas diētas. Nākotnes vīzijas ir uzstādīt ēdnīcā
papildus iekārtas, kā arī veidot pašapkalpošanās līniju, kur bērni paši varētu uzlikt sev
vēlamo ēdienu. PVD ir veikuši pārbaudes Ādažu vidusskolas ēdnīcā, un ir saņemtas
uzslavas. Tiek atbildēts uz vecāku jautājumiem. Vecāki tiek aicināti apmeklēt skolas
ēdnīcu, vērot tur notiekošos procesus, ka arī sniegt savus priekšlikumus.
M.Sprindžuks novēl ēdinātājam turpināt labi iesākto; tiks apsvērta iespēja modernizēt
ēdnīcu.
2.jautājums
Sēdes vadītājs dod vārdu Zanei Kubuliņai, kas bija izvirzīta par skolas padomes
pārstāvi iepirkuma komisijā, kas izvēlējās ēdinātāju. Viņa informē, ka iepirkuma
procedūra ir pabeigta, un par konkursa uzvarētāju ir kļuvusi SIA „Baltic restaurants
Latvija”. Līgums tiek slēgts uz pieciem gadiem. Viņa informē par komisijas darbu,
strādāja korekti.
3.jautājums
Tiek izteiktas pateicības ballītes organizētājiem, kā arī pieminēti aktīvākie vecāku
padomes pārstāvji, kuru pārstāvamo klašu vecāki bija viskuplāk apmeklējuši ballīti.
Absolūta līdere ir 3g klase, no kuras uz ballīti bija ieradušies 28 vecāki! Paldies arī 5e
klasei par tās sarūpēto priekšnesumu.
Tiek runāts par to, ka šādu ballīti varētu ieviest par ikgadēju tradīciju. Domājot par
nākamo gadu, vēl jāizlemj, vai tā notiek par godu 1.septembrim, vai arī septembra

beigās/oktobra sākumā par godu skolotāju dienai. Šis jautājums pagaidām paliek
atklāts.
4.jautājums
Sēdes vadītājs informē, ka saskaņā ar Skolas padomes nolikumu, ir jāievēl Ādažu
vidusskolas padomes priekšsēdētājs, un divi viņa vietnieki.
Tiek izvirzītas sekojošas kandidatūras skolas padomes priekšsēdētāja amatam J.Grasis. Citu kandidātu nav.
Tā kā skolas padomes reglaments nenosaka ievēlēšanas veidu, sēdes vadītājs laika
ekonomijas nolūkā piedāvā nobalsot atklāti. Notiek balsošana.
Vienbalsīgi visi nobalso par J.Grasi kā Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētāju,
pret nav neviens, neviens arī neatturas.
Nolemts: J.Grasis ievēlēts par Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētāju.
J.Grasis aicina pietiekties uz diviem priekšsēdētāja vietnieka amatiem. Pēc ilgām
diskusijām paliek divi kandidāti: Edmunds Plūmīte un Laura Ozoliņa – Krūze.
Tā kā skolas padomes reglaments nenosaka ievēlēšanas veidu, sēdes vadītājs laika
ekonomijas nolūkā piedāvā nobalsot atklāti. Notiek balsošana.
Nolemts: ievēlēt par priekšsēdētāja vietniekiem Edmundu Plūmīti un Lauru Ozoliņu –
Krūzi, pret nav neviens, neviens arī neatturas.
5.jautājums
E.Bērziņš izvirza jautājumu par to, ka autobusu šoferi bērniem atņem nedarbojušos etalonus, kurus pēc tam vecākiem jāiet uz klientu servisu izņemt. Tiek sākta diskusija,
ka nedrīkst nostādīt bērnus ķīlnieku lomā. M.Sprindžuks apņemas noskaidrot
situāciju, lai šādi gadījumi vairs nebūtu.
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības pārstāvji informē par savu darbību, kuras mērķi
ir atbalstīt skolu un skolēnus dažādos projektos. Aicina savu iespēju robežās ziedot
skolas atbalsta biedrībai. Viens no projektiem šobrīd ir atbalstīt 2003. gadā dzimušo
zēnu basketbola komandu, jo viņiem vajag sporta tērpus un citu ekipējumu.
E.Bērziņš informē par biedrības “Ādaži jauniešiem” iniciatīvu veidot tehnoloģiju
pulciņu Ādažu vidusskolā. Pulciņa mērķis mācīt bērniem datorus ne tikai lietotāja
līmenī, bet ar mērķi Ādažos izaudzināt nākošos inženierus (tajā skaitā darboties ar
datoru remontēšanu).
Tiek izteikts aicinājums atjaunot policistu patrulēšanu ceļa posmā no Ādažu
vidusskolas uz Ādažu mākslas un mūzikas skolu, kad ārā jau ir tumšs.
Tiek apspriesta iespēja nodot lietotos skolas formas tērpu, ko var lietot citas ģimenes.
Skolas e-pastā jau tika izsūtīta informācija par kastēm skolā, kur var ievietot lietotos
formas tērpus.
Sēdes vadītājs informē, ka nākošā Skolas padomes sēde notiks 5.decembrī plkst.
19.00, ja nav kas ārkārtējs.
Sēde beidzas 20.58.
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