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Ādažos, 2020. gada 14. decembrī 

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 mācību procesa organizēšanu Ādažu vidusskolā (Č.Batņa) 
2. Par aktivitātēm 2021.gadā (J.Grasis) 

3. Dažādi. 

1. jautājums 

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

direktors informē par aktualitātēm saistībā ar mācību procesa organizēšanu. Ministru kabinets 

2020. gada 8. decembrī nolēma, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021.mācību gadā 

izglītības iestāde var patstāvīgi pieņemt lēmumu par pirmā semestra vērtējuma izlikšanas 

nepieciešamību mācību priekšmetā (kursā). Sazinoties un apmainoties ar viedokļiem ar citām 

pieRīgas skolām, ir izlemts, ka Ādažu vidusskolā tiks izlikti vērtējumi. Skolas direktors atzīst, ka 

tas bija pareizs lēmums novembrī pāriet uz attālinātu apmācību, jo tas piebremzēja COVID 19 

izplatību. Ņemot vērā vecāku sūdzības Izglītības kvalitātes kontroles dienestam, turpmāk, ja 

klasē būs kāds skolnieks – kontaktpersona, sākumā tiks veikta klases vecāku aptauja, kā arī tiks 

ņemts vērā klases audzinātāja viedoklis par pāriešanu uz attālinātu apmācību. 

Skolas direktors atzīst, ka attālinātā apmācība ietekmē mācību kvalitāti, un šogad būs 

iegūto zināšanu kritums gan Ādažu vidusskolā, gan arī citās izglītības iestādēs Latvijā. 

Atbildot uz vecāku jautājumu par prasību skolniekiem ievietot patstāvīgos darbus MS 

Teams mapēs, ir jāsaprot, ka tas tiek darīts vērtēšanas ērtībai skolotājiem. Tomēr, ja skolniekiem 

ir tehniskas problēmas to izdarīt, tas nevar būt pamatojums atzīmes vērtējuma samazināšanai. 

Saistībā ar vecāku e-pasta vēstuli par dzimtās valodas lietošanu mazākumtautības klasēs, skolas 

direktors norāda, ka bērniem savā starpā nav aizliegts sarunāties dzimtajā valodā. Tomēr, lai 

mazākumtautību skolnieki labāk apgūtu latviešu valodu, vēlamības formā ir ieteicams, 

piemēram,  arī starpbrīžos, sazināties latviešu valodā. Skolas direktors norāda, ka tas ir nepareizi, 

ka vienā dienā skolniekam ir vairāki pārbaudes darbi; konkrētais gadījums 9.klasē jau skolā ir 

izskatīts. Peldēšanas nodarbības arī jaunajā gadā diez vai notiks, jo nevar nodrošināt skolnieku 

distancēšanos ģērbtuvē. Skolas direktors atbild arī uz citiem jautājumiem. Par izmaiņām pēc 

Jaunā gada ir vēl grūti spriest: pēc masu medijos izskanējušās informācijas tiks atcelta prasība 

par 3 kvadrātmetru nodrošināšanas katram skolniekam klasē un iespējams tiks pagarinātas 

ziemas brīvdienas. 



2.jautājums 

J.Grasis informē, ka vēl ir liela neziņa par jauno gadu, bet aicina jau tagad gan skolas 

padomes locekļus, gan skolas darbiniekus pārdomāt par projektiem Ādažu vidusskolai, ko 

iesniegt nākamajā gadā projektā “Sabiedrība ar dvēseli”.  

3.jautājums 

Skolas padomes pārstāvji vienojas, ka nākamā sēde notiks 2021.gada 1.februārī 

plkst.19.00. Tomēr, ja būs akūta nepieciešamība tiks sasaukta ārkārtas sēde 11.janvārī, kad 

beidzas ārkārtas situācija. 

Skolas padomes priekšsēdētājs vēl visiem priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu jauno 

vērša gadu! 

 

Sēde beidzas plkst. 19:50 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokolists:      J.Grasis 


