
 

Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 

Nr.1 

Ādažos, 2021. gada 8. februārī 

Plkst.19.00 

Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: J.Grasis 

Piedalās: vairāk kā puse skolas padomes locekļu (kopumā 54). Sapulce notiek attālināti MS 

Team formātā. 

Pieaicinātie: skolas direktors Česlavs Batņa. 

Darba kārtība: 

1.Par skolas aktualitātēm (Skolas direktors Č.Batņa) 

2.Par 4.klašu dalīšanu 

            3.Dažādi. 

1. Jautājums 

Skolas padomes priekšsēdētājs atklāj sapulci un dod vārdu skolas direktoram. Skolas 

direktors informē, ka, lai gan valdība jau konceptuāli bija vienojusies, ka no 8. februāra 1.-2. 

klases var atgriezties skolās, tomēr Ministru kabinets 5. februārī nolēma, ka mazās klases tomēr 

klātienē skolā neatgriezīsies. Skolas direktors uzsvēra, ka visu nedēļu Ādažu vidusskolas 

kolektīvs gatavojās mazo skolnieku uzņemšanai. Tomēr būs pieejamas individuālas konsultācijas 

klātienē visos skolas vecumposmos, tiem bērniem, kam grūtības mācībās un kam nepieciešams 

psihoemocionāls atbalsts. Skaidrojums vecākiem būs tuvāko 2 dienu laikā; visticamāk pēc tam, 

kad skolotājiem beidzas stundas. Varbūt arī labi, ka nodarbības klātienē nebūs, jo šobrīd Ādažos 

pieaug saslimstība ar COVID19. 

2. Jautājums 

Skolas direktors izklāsta savu redzējumu par ceturto klašu pārdalīšanu 2021./2022. mācību 

gadam. Nepieciešamības gadījumā ar ieinteresētajiem vecākiem tiks sarīkota atsevišķa MS Team 

sapulce.  Skolas padomes pārstāvji pieņem informāciju zināšanai. 

 

                                                                            3.Jautājums 

 Skolas direktors atbild uz vecāku iesūtītajiem jautājumiem. Notiek diskusija, vai MS 

Teams nodarbību laikā visu laiku vajag būt ieslēgtai videokamerai. Ja vecākiem šķiet, ka tiek 

uzdoti par daudz mājas darbu, tad lūdzu pa tiešo sūtiet informāciju Liānai Pumpurei. Jau drīz 

tiešsaistē 9.klašu skolnieki tiks informēti par vidusskolas piedāvājumu. Šobrīd 80% nodarbību 

notiek tiešsaistē. Jādomā par sporta nodarbībām ārpus telpām. Pieteikšanās uz 1.klasēm būs 

maijā. 

Skolas padomes priekšsēdētājs pateicas visiem par ziedojumiem dāvanām skolas 

darbiniekiem pirms Ziemassvētkiem, jo tika saziedots vairāk nekā nepieciešams. Jutta Ruka 

informē, ka par pāri palikušo naudu ir nopirkusi 34 dāvanu kartes par 10 eiro gabalā un plāno tās 

nodot Ādažu novada Sociālajā dienestā Ievai Rozei. 



Skolas padomes pārstāvji vienojas, ka nākamā sēde būs 2021.gada 12.aprīlī plkst.19.00 

Sēde beidzas plkst. 20:30 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokolists:      J.Grasis 


