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Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: S.Melne 

Piedalās: vairākums Skolas padomes locekļu 

Pieaicinātie: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa priekšnieks Uldis 

Znotiņš, Ādažu pašvaldības policijas pārstāve Inga Meija. Ēdināšanas kompānijas “Daily” 

pārstāve Liene Pētersone. 

 

Darba kārtība: 

1. Par drošību Ādažu vidusskolā. 

2. Par ēdināšanu Ādažu vidusskolā. 

3. Skolas padomes vadības vēlēšanas. 

4. Par ballīti Ādažu vidusskolā. 

5. Dažādi 

 

 

1. Jautājums 

 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa priekšnieks Uldis Znotiņš informē 

skolas vecāku padomes locekļus, ka iemesls, kāpēc viņš apciemo vecāku padomes sēdi ir 

problēma, kura parādījās pagājušā mācību gada beigās, kad policijas redzeslokā nonāca 17 

skolēni par aizdomām, ka viņi lieto narkotiskas vielas. Visi aizturētie skolēni bija vecumā no 13 

– 17 gadiem. Narkotisko vielu skaitā ir “zāle”, cigaretes un elektroniskās cigaretes. 

U.Znotiņš lūdz vecākus sekot līdzi bērnu uzvedībai, viņu aktivitātēm un sarunām sociālajos 

tīklos. Kā arī lūdz atbalstīt skolu pasākumos, kuri paredzēti preventīvai problēmas risināšanai. 

Skolas padomes loceklis ierosina iesaistīt policijas prevencijas pārvaldi, iespējams, organizējot 

lekcijas, apmācības, kas varētu palīdzēt skolotājiem atpazīt problēmu skolēnu uzvedībā. Tiek 

ierosināts organizēt lekcijas arī skolēniem. 

U.Znotiņš lūdz vecākus sniegt informāciju par gadījumiem, ja bērniem tiek piedāvāts izmantot 

narkotiskas vielas, precizējot kur un kad tas noticis. 

 

2. Jautājums 

Ēdināšanas kompānijas Daily pārstāvji informē, ka stājušās spēkā kārtējās izmaiņas MK 

noteikumos, kuri, kā piemēram, paredz 1.-4. klasei samazinātas uztura normas, bet porcijā 



jāiekļauj vairāk dārzeņu. Tas nozīmē, ka kamēr tiks izstrādātas jaunas receptes un bērni pieradīs 

pie jaunajām garšām, varētu būt kādi komentāri, ka ēdiens nav tik  garšīgs, vai ir citādāks. 

Skolas vecāku padomes locekļi informē, ka vēl joprojām daļa bērnu sūdzas par aukstu ēdienu. 

Ēdināšanas uzņēmuma pārstāvji atbild, ka šo jautājumu varētu risināt ar pašapkalpošanās leti, kur 

ēdiens atrodas siltos kopējos traukos, bet tas ir skolas vadības lēmums, kuru savukārt ietekmē 

starpbrīžu garums un pabarojamo skolēnu daudzums starpbrīža laikā. Skolas pārstāvji vēlreiz 

atgādina, ka lielākā problēma ir nelielo telpu un lielā skolēnu skaita attiecībā. Vecāko skolēnu 

starpbrīdī ir jāpabaro aptuveni 850 bērnu. Šī problēma tiks atrisināta pēc jaunās skolas izbūves, 

kad viena starpbrīža laikā būs jāpabaro mazāks skolēnu skaits. 

Ēdināšanas kompānijas pārstāvji atkārtoti atgādina, ka vislabāk informēt par neizvārītu ēdienu, 

vai jebkurām citām problēmām, rakstot e-klases vidē ēdinātājiem, vai zvanot virtuves vadītājai 

Ilzei. 

Skolas padomes locekļi jautā, vai ir iespējama pašvaldības apmaksāta ēdināšana arī 6.-9.klasēs. 

Par ko tiek izteikts komentārs, ka šis ir pašvaldībā risināms jautājumus. 

3. Jautājums 

Skolas vecāku padomes vadības vēlēšana- vienojoties tiek ievēlēti: 

par skolas padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Janis Grasis; 

par skolas padomes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts Edmuns Plūmīte; 

par skolas padomes priekšsēdētāja otro vietnieku tiek ievēlēta Ilze Bērziņa. 

 

4. jautājums 

J.Grasis informē padomes locekļus, ka skolas vecāku un skolotāju ballīte notiks 19.oktobrī no 

plkst. 20.00 – 2.00. Ballīti vadīs vakara vadītājs Elmārs un par mūziku rūpēsies dīdžejs. Padomes 

priekšsēdētājs lūdz padomes locekļus atkārtoti informēt klašu vecākus par ballīti un aicināt viņus 

pievienoties šim pasākumam. 

5. jautājums 

5.1.Skolas atbalsta biedrības vadītāja Dace Bāliņa informē padomes locekļus par atbalsta 

biedrības paveikto un plānotajiem darbiem šajā mācību gadā: 

5.1.1. Tiks organizēta tikšanās ar Dusmu kontroles spēles veidotāju Līgu Bērziņu, kurās 

piedalīsies Ādažu vidusskolas skolēni vecuma grupā no 5.-11.klasei. 

5.1.2. Tiks organizēta ikgadējā akcija “Sarkanbaltsarkanās lentītes”, kuras ietvaros 

9.novembrī mazāko klašu skolēniem tiks izdalītas sarkanbaltsarkanās lentītes. 

5.1.3. 11.novembrī tiks organizēts Lāpu gājiens. Pulcēšanās vieta – stāvvieta pie upes, 

pretī skolai. 

5.1.4. Atbalsta biedrība ir noorganizējusi sabojāto trenažieru remontu. 

5.1.5. Tiks organizēts observatorijas apmeklējums 1.-4. klašu skolēniem. 

Dace Bāliņa aicina skolas padomes locekļus kļūt par Atbalsta biedrības biedriem, lai piedalītos 

pasākumu organizēšanā un atbalstītu biedrību arī finansiāli, ka arī lūdz aicināt klašu vecākus 

iesaistīties biedrības darbībā. 

5.2. Skolas padomes locekļi rosina paplašināt riteņu novietnes. Skolas direktore atbild, ka pie šī 

jautājuma jau strādā. Vislielākā problēma šobrīd ir atrast ražotāju, kas būtu gatavs un spējīgs 

izpildīt skolas pasūtījumu. Direktore aicina padomes locekļus ieteikt kādu ražotāju. 



5.3. A.Milanceja informē, ka trešdienās stundas sākās ar otro mācību stundu. Pirmā stunda ir 

paredzēta konsultācijām, vai kora apmeklējumam tiem, kuri dzied korī. Kopumā nedēļā ir 

divas konsultāciju dienas un arī koristi var apmeklēt konsultācijas. 

5.4.Skolas padomes locekļi atkārtoti lūdz risināt jautājumu par skolas tualešu remontu un 

ventilācijas izveidi tajās. Tā pat palicis nerisināts ugunsdrošības jautājums (ugunsdzēsības 

signalizācijas un dūmu detektoru izbūve). Vecāku padomes locekļi rosina nepieciešamo 

izdevumu iekļaušanu remontu budžetā. 

 

Nākošā Skolas padomes sēde notiks 2018. gada 3. decembrī 

Sēde beidzas plkst. 21:05 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokoliste:      S.Melne 


