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Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 
Nr.2 

 

Ādažos, 2017. gada 6. februārī 

Plkst.19.00 

 

Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: S.Melne 

 

Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu 

Pieaicinātie: Normunds Masaļskis, Solvita Vasiļevska 

 

Darba kārtība: 

1. Par jaunās skolas būvniecības procesu (Ādažu novada domes pārstāvji 

Normunds Masaļskis un Solvita Vasiļevska). 

2. Par skolas padomes locekļu iesniegumiem. 

3. Dažādi. 

 

1. jautājums 

 

Sēdes vadītājs dod vārdu Ādažu novada domes pārstāvjiem jaunās skolas projekta 

prezentācijai. 

Normunds Masaļskis informē vecāku padomes dalībniekus par jaunās skolas 

projekta realizāciju no idejas pirmsākumiem 2015. gadā, kad Domes sēdē tika pieņemts 

lēmums, ka pagastā jābūvē jauna sākumskola, tā jābūvē uz pašvaldības zemes, 

iespējami tuvu mākslas un mūzikas skolai, līdz projekta vizualizācijai, kura plašākai 

publikai 21. februārī plkst. 14.00 tiks prezentēta Ādažu kultūras Centra Ceriņu zālē. 

Prezentācijas laikā Domes darbinieki izklāsta projekta norises gaitu, paskaidrojot, ka 

šim projektam tika izveidota darba grupa, kas strādāja pie darba tehniskā uzdevuma, 

sadarbībā ar Arhitektu savienību un portālu A4D izsludināja metu konkursu. Projektam 

sākotnēji tika noteikta izmaksu robeža – 10 000.00EUR. Metu un projektēšanas 

konkursā uzvarēja projektēšanas kompānija SIA “NAMS”, kuri šobrīd lūdz divu 

mēnešu projektēšanas darbu pagarinājumu. 

Projekta realizācija sadalīta kārtās, kuru apjomu noteiks piesaistītā finansējuma 

apjoms. Pirmajā kārtā tiks izbūvētas 32 klases Visas klases projektētas vienādas. Uz 

bērnu plānoti 10m2. Virtuve apvienota ar ēdamzāli, kurā plānota pašapkalpošanās, kas 

palīdzēja samazināt ēdināšanas zonu uz pusi un tika iegūta vieta Aulam (šī pieredze 

noskatīta Igaunijā). Šādas ēdamzāles būs divas – katrā stāvā sava. Ēkai kopumā būs trīs 

stāvi – pirmajos divos izvietotas mācību klases, garderobes vestibilā, bibliotēka, 

lasītava, rotaļu telpa. 3. stāvā tiks ievietota administrācija. Sporta zāle tiks izbūvēta 

atbilstoši minimālajām prasībām. 

Domes pārstāvji aicina skolas padomes vecākus piedalīties projekta 

vizualizācijas prezentācijā 21. februārī plkst. 14.00 Ādažu kultūras Centra Ceriņu zālē. 

 

2. Jautājums 

Izglītības pārvaldes pārstāve Ināra Briede informē par jaunāko klašu skolēnu 

radošajām darbnīcām, kas tika piedāvātas pagājušā gada vasarā. Informāciju par 

radošajām darbnīcām 2017. gadā būs atrodama pašvaldības mājaslapā. 

Ināra Briede informē, ka Ādažu vidusskola iekļuvusi kā viena starp 100 skolām, 

kas piedalās projekta “Mazdārziņš” realizācijā. 

Izglītības pārvaldes pārstāve runā ar par pedagoģiskā personāla trūkumu, kas ir 

aktuāls jautājums strauji augošajā skolā. 
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3. Jautājums 

3.1. Skolas vecāku padomes pārstāve Diāna Gorohova lūdz izvērtēt iespēju ziemas 

laikā organizēt sporta nodarbības svaigā gaisā visai klasei kopā, piemēram, 

organizējot kopīgas slēpošanas vai slidošanas nodarbības. Skolas pārstāvji atbild, 

ka ir diezgan sarežģīti noorganizēt kopīgu slidošanu akadēmiskās stundas laikā, 

turklāt, skola nevar nodrošināt visiem bērniem attiecīgo sporta aprīkojumu, vai 

pieprasīt vecākiem tādu nodrošināt. Citi padomes locekļi aicina klases pārstāvjus 

organizēt šādas nodarbības pašiem, iesaistot klases vecākus. 

3.2. 6.c klases pārstāve lūdz skolas administrāciju izvērtēt, vai tomēr nebūtu lietderīgi 

atsākt skolēniem dot līdzi uz mājām pārbaudes darbus, lai vecāki varētu saprast, 

kas ir tas tēmas, kur bērni nav sekmīgi, vai kuru mācību vielu tie nesaprot, kur būtu 

jāpiestrādā papildus. Skolas administrācijas pārstāvji tomēr lūdz vecākus pieņemt 

aicinājumu sarunāties ar skolotājiem individuāli, tādā veidā veicinot komunikāciju 

starp skolotajiem un vecākiem un izveidot abpusēju sadarbību. Ar skolotajiem 

iespējams komunicēt sarunājot tikšanos klase, zvanot, rakstot elektroniski “e-

klasē”. Tā pat arī skolotāji uzrunās vecākus, ja bērna sekmes vai uzvedība 

pasliktināsies. 

3.3. 6. e klases pārstāve jautā, vai gadījumos, kad skolotāju slimošanas laikā stundu 

plānā rodas “logi” un pusaudžiem ir laiks veikt pastaigas pa Gaujas ledu, būtu 

iespēja organizēt pašvaldības policijas reidus šajās vietās. Skolas virsvadītāja lūdz 

vecākus būt atsaucīgiem un atbildīgiem, un brīžos, kad viņi novēro šādas situācijas, 

zvanīt pašvaldības policijai, kā arī ierakstīt savos un bērnu tālruņos pašvaldības 

policijas tālruni. 

Edmunds Plūmīte lūgs pašvaldības policiju preventīvi veikt patruļas, lai novērstu 

iespējamas nelaimes. 

3.4. Vecāku padomes pārstāve vērš pārējo vecāku uzmanību par kārtību, kādā veidā 

būtu jāziņo par ik vienu pārvadātāja pārkāpumu vedot bērnus no pieturvietām uz 

skolu un atpakaļ. Lai pašvaldības administrācija varētu vērsties ar pretenziju pret 

pārvadātāju par sniegtā pakalpojuma kvalitāti vai atbilstību, ir jāsaņem iesniegums 

no bērnu vecākiem par pārvadātāja rīcību, kas nav bijusi atbilstoša. 

3.5. Uz dažu vecāku padomes locekļu komentāriem par to, ka ēdināšanas kvalitāte ir 

pasliktinājusies, sēdes vadītājs Janis Grasis lūdz rakstīt pretenziju ēdināšanas 

kompānijas pārstāvei Ivetai Meļņikovai, kuras epasts atrodams e-klases vidē, tieši 

tajā dienā, kad ir bijušas problēmas ar ēdiena kvalitāti, lai efektīvi un ātri būtu 

iespējams saprast, kas tieši nav izdevies un turpmāk to būtu vieglāk novērst, vai 

nepieļaut. 

3.6. Vecāku padomes pārstāvis uzdod jautājumu, kā izmaiņas skolas budžetā ietekmēs 

bērnu izglītības kvalitāti. Ir vairākas pozīcijas, kuras iepriekšējā gada budžetā ir 

bijušas lielākas, kāpēc tās samazinātas. Skolas administrācija paskaidro, ka ir 

nepieciešams precizēt, par kuriem budžeta posteņiem vecāki vēlās saņemt 

paskaidrojumu, jo iespējams, kādas budžeta pozīcijas ir samazinātas salīdzinoši ar 

iepriekšējo gadu, jo tās bijušas vienreizējas un nav nepieciešamas katru gadu. 

3.7. Vecāku padomes locekļi pateicas skolas administrācijai par iespēju bērniem apgūt 

krievu valodu. 

 

Sēdes vadītājs informē, ka nākošā Skolas padomes sēde notiks 2017. gada 03. aprīlī 

plkst. 19.00. 

Sēde beidzas plkst. 21.00 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokoliste:       S.Melne 


