Ādažu vidusskolas
Skolas padomes sēdes protokols
Nr.1
Ādažos, 2016. gada 5. decembrī
Plkst.19.00
Sēdi vada: J.Grasis
Sēdi protokolē: S.Melne
Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu
Pieaicinātie: Kristiāna Lapiņa, Dace Bāliņa, Gundars Leonovičs
Darba kārtība:
1. Par atkarību profilaksi ( Latvijas Republikas Veselības ministrijas pārstāve)
2. Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības aktualitātes (Sarkanbaltsarkanais
aicinājums – Dace Bāliņa; Observatorijas pabeigšana – Gundars Leonovičs un
Ēriks Naglis - basketbolistu jaunās formas).
3. Ādažu vidusskolas aktualitātes (D.Dumpe)
4. Dažādi
1. jautājums
Sēdes vadītājs dod vārdu psiholoģei Kristiānai Lapiņai, kura īsumā prezentē sanāksmes
dalībniekiem lekciju kursu – Atkarību profilakse. Skolas vadība lūdz izvērtēt vecāku
padomes locekļus, vai šāda tipa lekcijas būtu lietderīgas skolas bērniem un iespējams
arī skolēnu vecākiem, lai palīdzētu risināt bērnu atkarību problēmu.
Vecāki tiek lūgti aizpildīt anketu, kura tiks nosūtīta e-klasē.
E-klasē būs atrodama arī lekcija prezentācijas formātā.
2. jautājums
Sēdes vadītājs dod vārdu Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības pārstāvim Gundaram
Leonovičam. G.Leonovičs informē, ka skolas observatorijas remonta darbus tiek
plānots pabeigt 2017. gada pavasarī un aicina skolas vecāku padomes locekļus un
skolēnu vecākus piedalīties skolas observatorijas remonta darbos. Nepieciešams gan
fizisks darbs, gan materiāli. Lai izbūvētu paaugstinājumu, nepieciešami sekojoši
materiāli:
Koka brusas,
Dēļi (50x100)
Ūdens izturīgs finieris (10m2)
Ķieģeļi (100 gab)
Vecāku padomes locekļi tiek aicināti informēt pārstāvēto klašu vecākus, ka remonta
darbi skolas observatorijā notiek katru otrdienu plkst.19.00, pirms tam piesakoties pie
Gundara Leonoviča.
G.Leonovičs informē, ka kupola atvēruma rekonstrukcijai ir nepieciešami papildus
līdzekļi un šī projekta ietvaros kupola rekonstrukcija netiks veikta. Vecāku padomes
locekļi tiek aicināti piesaistīt sponsorus kupola rekonstrukcijas darbiem.

1

Dace Bāliņa aicina ziedot Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai, kura realizē vairākus
projektus. 2016. gada novembrī, jau ceturto gadu, tika organizēta akcija – Sarkanbalts
sarkanā aicinājums. Lai šo tradīciju turpinātu arī 2017. gadā, vecāku padomes locekļi
tiek lūgti informēt klašu vecākus par iespēju ziedot šim projektam.
Vecāku padomes locekļiem tiek lūgts ziedot un aicināt klašu vecākus ziedot arī Radio
pieci projektam “Dod pieci”, ziedojot Ādažu vidusskolas vārdā.
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības pārstāvis Ēriks Naglis informē par projektu Ādažu basketbolistus par ČEMPIONIEM!, kura ietvaros 2003. gadā dzimušo zēnu
basketbola komandai tika iegādāts sporta apģērbs un piederumi (tai skaitā sporta tērpi,
somas, cepurītes, dvieļi).
Sanāksmes dalībnieki tiek aicināti no 26.01.-29.01.2017. Ādažu sporta centrā apmeklēt
Eiropas jauniešu basketbola turnīra posmu, kā arī informēt par tā norisi parējos klašu
vecākus.
Vecāku padomes locekļi tiek informēti par 11. novembra lāpu gājienu, ko nolemts
iedibināt kā tradīciju.
3.

jautājums

Skolas direktore D.Dumpe lūdz skolotāju Jevgeņiju Ļitvinovu informēt skolas vecāku
padomes locekļus par ERASMUS+ programmas ietvaros paveikto.
J.Ļitvinovs sniedz informāciju par ERASMUS+ programmām. ERASMUS+ ir
izglītības iestāžu apmaiņas programmas, kurās piedalās gan skolēni, gan skolotāji.
Ādažu vidusskola piedalās sešos ERASMUS+ projektos, no kuriem viens ir skolotāju
apmaiņas projekts un pieci skolēnu apmaiņas projekti. Šo projektu ietvaros tiek apgūti
144 402.00EUR, ko Eiropas fondi pārskaita pašvaldību budžetos.
2017. gada marta sākumā no 6.03.-1-.03.2017. Ādažu vidusskolā viesosies 50-60
skolēnu un skolotāju no dažādām valstīm.
Skolas vecāku padomes locekļi tiek aicināti informēt par ERASMUS+ projektiem klašu
vecākus.
Skolas direktore informē arī par citām aktualitātēm skolā:
 skolas budžeta projektā ir iekļautas izmaksas skolas tekošā jumta remontam;
 Programma – “Skolas auglis” ir paredzēta no 1. līdz 9. klasei. Augļi būs
pieejami skolas ēdnīcā aukstuma vitrīnā, mazākajām klasēm augļi būs
pieejami skolotāju klātbūtnē.
4. Jautājums
Skolas vecāku padomes locekle Sandra Bukovska informē sanāksmes dalībniekus, par
izveidoto Jauniešu atbalsta biedrību. Ādažu jaunieši tiek aicināti pieteikties un aktīvi
piedalīties biedrībā.
Sēdes vadītājs informē, ka nākošā Skolas padomes sēde notiks 2017. gada 06. februārī
plkst. 19.00.
Sēde beidzas plkst. 21.05
Sēdes vadītājs:

J.Grasis

Protokoliste:

S.Melne
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