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Plkst.19.00 

Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: J.Grasis 

Piedalās: vairāk kā puse skolas padomes locekļu (kopumā 67). Sapulce notiek attālināti MS 

Team formātā. 

Pieaicinātie: skolas direktors Česlavs Batņa. 

Darba kārtība: 

1. Par apmācības procesa organizāciju Ādažu vidusskolā (Č.Batņa) 

2. Dažādi. 

1. Jautājums 

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

direktors informē, ka  saslimstība ar COVID 19 skolā ir samazinājusies, un atkal var atsākt 

klātienes nodarbības 1.-6.klasei. Skolas direktors uzsvēra, ka uz skolu nekādā gadījumā nedrīkst 

nākt ne bērni, ne darbinieki, kuriem ir slimības simptomi. Tāpat mājās būtu jāpaliek visiem tiem, 

kuri ir atzīti par Covid-19 slimnieka kontaktpersonām, jo pieredze rāda, ka arī viņi mēdz saslimt. 

Ja skolnieks - kontaktpersona atnāk uz skolu, tad visu klasi var aizsūtīt karantīnā. Lai mazinātu 

saslimšanas riskus, skolā ir ieviesti papildu drošības pasākumi. Mājturības un tehnoloģiju, kā arī 

angļu valodas stundās skolēni nedalīsies grupās, bet visi paliks esošajās telpās, kur ar viņiem 

paralēli strādās divi skolotāji. Tas darīts, lai samazinātu iespējas krustoties skolēnu plūsmām, 

skaidroja direktors. Viņš arī informēja, ka pagarinātās dienas grupas nodarbības ir saīsinātas un 

tās notiks līdz plkst.16 katras klases skolēniem atsevišķi. Skolas direktors lūdza vecākus bērniem 

izskaidrot sejas masku lietošanas nepieciešamību koplietošanas telpās, kā arī mācību stundās. 

Tas īpaši attiecas uz 6.klases skolēniem, kuri jau ir sasnieguši 13 gadu vecumu. Viņš gan rosina 

maskas lietot arī jaunāko klašu skolēniem, vismaz koplietošanas telpās. Vecākiem ir jāizprot šo 

situāciju un jābūt gataviem, ka nepieciešamības gadījumā, ja Covid-19 saslimšana atkal 

izplatīsies, vai arī valdība pieņems lēmumu par 5.-6.klašu skolēnu attālinātām mācībām, mācības 

klātienē uz laiku būs jāpārtrauc.  

Nolemts: Ādažu vidusskolā no 20.novembra apmācību process 1.-6. klasēm notiek 

klātienē. 

2. Jautājums 

Skolas padomes priekšsēdētājs pateicas visiem par svecīšu aizdegšanu pie Baltezera 

baznīcas 11.novembrī. Skolas direktors atbild uz vecāku iesūtītajiem jautājumiem.  

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

Sēde beidzas plkst. 20:30 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokolists:      J.Grasis 


