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Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: J.Grasis 

Piedalās: vairāk kā puse vecāku padomes locekļu (kopumā 53). Sapulce notiek attālināti MS 

Team formātā. 

Pieaicinātie: Skolas direktors Česlavs Batņa. 

Darba kārtība: 

1. Atskats par akreditācijas ekspertu vizīti Ādažu vidusskolā (Č.Batņa) 

2. Aktualitātes saistībā ar mācību procesu pēc skolnieku brīvdienām (Č.Batņa) 

3. Skolas padomes vadības vēlēšanas. 

4. Dažādi. 
 

1. Jautājums 

Ādažu vidusskolas direktors Č.Batņa informē  skolas vecāku padomes locekļus par 

akreditācijas ekspertu vizīti Ādažu vidusskolā, kas gan šoreiz notika virtuāli. Eksperti atzinīgi 

izteicās par skolu, gaisotne bija laba, telpu apskate arī notika virtuāli. Eksperti varēja vērtēt 

mācību stundas tiešsaistes režīmā. Nav indikāciju, ka skola tiks slikti novērtēta un akreditācija 

būs uz 6 gadiem. Pateicas iepriekšējai direktorei un pārējiem kolēģiem par ieguldījumu skolas 

attīstībā. 

Skolas direktors atbild uz skolas padomes locekļu uzdotajiem jautājumiem. 

 

2. Jautājums 

Ādažu vidusskolas direktors Č.Batņa informē par mācību procesa organizēšanu pēc skolēnu 

brīvdienām. Saskaņā ar valdības rīkojumu vienu nedēļu klātienē mācīsies tikai 1.-6.klase. Kā būs 

pēc 2.novembra, to vēl nevar prognozēt. Var būt kombinēts modelis – gan klātienē, gan 

neklātienē. Interešu izglītība nenotiek līdz 7.novembrim. Lai gan ir pulciņi, kur var noturēt 

apmācības neklātienē, piemēram “Digitālās prasmes”. Nākamnedēļ ceturtdien vai piektdien visi 

vecāki tiks informēti par interešu izglītības norisi. Pēc direktora domām 1.-6.klasei apmācībai 

būtu jānotiek klātienē; un pašvaldībām būtu jādod vairāk tiesību lemt par apmācību formu savās 

skolās atkarībā no epidemioloģiskās situācijas pašvaldībā.   

Sarma Jēkabsone papildina, ka interešu izglītība Ādažu vidusskolā notiek saskaņā ar 

izdotajām vadlīnijām. Skolotājiem jāizdara izvēle kā noturēt nodarbības. Velopulciņš, futbols u.c. 

nodarbības var notikt svaigā gaisā. 



10c klases pārstāve jautā par tiešsaistes nodarbību organizēšanu. Skolas direktors norāda, 

ka vismaz 50% nodarbību ir jānotiek tiešsaistē. Ja tas netiek nodrošināts, tad ziņojiet tieši man 

par konkrētiem gadījumiem.  

Skolas direktors atbild uz citiem skolas padomes locekļu jautājumiem. 

 

3. Jautājums 

Skolas padomes priekšsēdētājs informē, ka ir skolas padomei ir jāievēl skolas padomes vadība 

šim 2020./2021.mācību gadam: priekšsēdētājs un divi vietnieki. Lūdzu ieteikt vai pašiem izvirzīt 

savu kandidatūru. 

Tiek izvirzītas sekojošas kandidatūras: 

Jānis Grasis – skolas padomes priekšsēdētājs, Edmunds Plūmīte – priekšsēdētāja vietnieks, Inga 

Tanaino-Mitenberga – priekšsēdētāja vietniece. Citas kandidatūras netiek izvirzītas.  

Notiek balsošana MS Team vidē. Balsošanas rezultāti: 51 “Par”, 2 “Atturas”, 0 “Pret”. 

Nolemts: par Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētāju ievēlēt Jānis Grasi, par viņa vietniekiem 

Edmundu Plūmīti un Ingu Tanaino-Mitenbergu. 

J.Grasis pateicas visiem par uzticību un vēl visiem ražīgu darbu jaunajā mācību gadā. 

 

4.jautājums 

Ādažu vidusskolas direktors Č.Batņa atbild uz individuāli iesūtītajiem jautājumiem e-klasē: 

Konsultācijas notiek tikai neklātienē, bet varam padomāt arī par neklātienes formu. 

Skolotājiem ir pieejama datortehnika, skolotāju darba tiek apmaksāts arī tiešsaistē. Par klātienes 

un neklātienes nodarbībām – visai skolai klātienē nevar nodrošināt ēdināšanu saistībā ar 

pastāvošajām normām COVID 19 apstākļos. Fizkultūras tiešsaistes nodarbības – visai strīdīgs 

jautājums. Par Vizuālā mākslas nodarbībām 9E klasē – jau ar skolotāju ir runāts par šīm 

nodarbībām. Par ķīmijas un latviešu valodas (literatūras) nodarbībām – nevienam netiek prasīts 

vairāk kā ir programmā. Ir bijis gadījums, kad pedagogs ir lietojis noniecinošus komentārus 

skolniekiem; ar skolotāju ir izrunāts un jautājums atrisināts.  Par 6. klasi un projektu “Skola 

2030” – šogad tikai 1., 4., un 10.klasei apmācība ir saskaņā ar “Skola 2030”. Ja kāds skolotājs 

neievēro, ka 50% nodarbības nav tiešsaistē, tad lūdzu ziņot individuāli. 

Ja kādam no skolniekiem ir problēmas ar datornodrošinājumu, skola var sniegt palīdzību ar 

planšetdatoriem. 

Skolas direktors informē par informāciju no Ādažu pašvaldības policijas par jauna nikotīnu 

saturoša produkta “Salt” izplatību. Skolnieki jau ir pieķerti to lietojot tualetē. Aicina vecākus 

pārrunāt šo lietu ar skolniekiem. Apstiprina vecāku pārstāvjiem, ka notiks nopietna vēršanās pret 

bērniem, kas mēģina Salt lietot skolā.  

Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks E.Plūmīte uzdod jautājumu par interaktīvajām 

tāfelēm un ventilāciju sistēmām skolā. Skolas direktors atbild, ka pēc skolotāju pieprasījuma tiek 

iegādāta interaktīvās tāfeles; šobrīd tādas ir 8. Skolai ir sagatavots ventilācijas sistēmas projekts, 

lai to pabeigtu ir vajadzīgi 1,5 miljoni Eiro. Finansiālo iespēju robežās tas tiks soli pa solim 

pabeigts.    



Skolas padomes priekšsēdētājs aicina visus būt aktīviem un ziņot par nepilnībām vai 

ierosinājumiem gan skolas direktoram, gan viņam personīgi. Skolas padomē valda atklātība un 

demokrātija, un visi jautājumi tiek izskatīti pēc būtības. 

Gints Būda norāda uz atsevišķiem problemātiskiem gadījumiem, kas bijuši sākumskolā ar 

ēdināšanu. S.Vasiļevska atzīst, ka bija viena reize, kad bija nepietiekams ēdiena daudzums 

sākumskolā, bet tas tika operatīvi novērsts. Ēdiena kvalitāte šogad ir laba, viņai piekrīt arī skolas 

direktors.   

3G klases pārstāvis jautā par dzimšanas dienas svinībām klasē, kur bieži uz skolu tiek nesti 

neveselīgi saldumi. Piedāvā, vai to nevar ierobežot. Skolas direktors norāda, ka to atstājam katras 

klases ziņā, un klases vecākiem vajag pašiem vienoties par cienastiem bērniem dzimšanas vai 

vārda dienās. 

Skolas padomes priekšsēdētājs jautā par tradicionālajiem pasākumiem 11.novembrī  - 

sarkanbaltsarkano lentīšu dāvināšanu un lāpu gājienu. Skolas direktors piedāvā vēl nedaudz 

pagaidīt, un pavērot, kāda būs epidemioloģiskā situācija. Visi tiks nekavējoši informēti par 

pieņemtajiem lēmumiem. 

Skolas padomes pārstāvji vienojas, ka nākamā sēde būs 2020.gada 7.decembrī plkst.19.00 

Sēde beidzas plkst. 20:37 

 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

 

Protokolists:      J.Grasis 


