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Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: J.Grasis 

Piedalās: vairāk kā puse skolas padomes locekļu. Sapulce notiek attālināti MS Team formātā. 

Pieaicinātie: skolas direktors Česlavs Batņa. 

Darba kārtība: 

1.Par mācību procesa un izlaidumu organizāciju (Skolas direktors Č.Batņa) 

            2.Dažādi. 

1. Jautājums 

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

direktors informē, ka mācību gads Ādažu vidusskolā ir bijis ļoti dinamisks, jo visu laiku bija 

jāpielāgojas epidemioloģiskajai situācijai. Ir saņemtas daudzas pateicības no vecākiem par 

mācību procesu; protams ir bijušas arī kritiskas vēstules. Kritiskas vēstules palīdz uzlabot 

procesu kvalitāti. Liecības sākotnēji būs elektroniski, un tad jau vēlāk tiks izsniegtas arī papīra 

formātā. Valsts obligātie pārbaudes eksāmeni 12.klasē jau beigušies. Notiks pārtikas paku 

izsniegšana 1.-4.klašu skolniekiem 27.-28.maijā, par ko vecāki tiks informēti. Ja kādam 

skolniekam vēl palikušas kādas mantas skolā, tad par to saņemšanu individuāli jārunā ar klases 

audzinātāju. Izlaidumi 9.klasēm ir plānoti 11.-12.jūnijā; 12.klasēm 30.jūnijā. Pagaidām tikai kā 

atestātu individuālu izsniegšana; ja kaut kas mainīsies, tad vecākiem tiks paziņots individuāli. 

Šogad ir 35. jubilejas gads Ādažu vidusskolai, kam par godu bija paredzēts absolventu 

salidojums. Tomēr tas ir atcelts. Ir plānots publisks koncerts attālināti 1.septembrī. Ir sagatavots 

atmiņu krājums par Ādažu vidusskolu; visi varēs elektroniski iesniegt arī savu atmiņu stāstu.  

 Uz doto brīdi jau ir 247 pieteikumi uz 1.klasi, kas nozīmē, ka būs 10(!) 1.klases. Šobrīd 

skolnieku skaits ir 1780; nākošgad tiek plānots 1960. Uz 10.klasi pagaidām 27 pieteikumi. Tas 

nozīmē, ka atkal būs jāpieņem papildus personāls. Pirmsskolas izglītībai noformētas divas 

grupas. 

 Skolas direktors atbild uz vecāku jautājumiem. Vai izlaidumos vaŗēs piedalīties 

fotogrāfs? Noteikti varēs, vismaz individuālām fotogrāfijām. Par klases kopbildi vēl nav 

skaidrības. Vai skolnieku sniegums attālināti nav pasliktinājies? Kopumā, spriežot pēc atzīmēm, 

tas nav pasliktinājies. Tomēr gan skolnieku, gan vecāku psihoemocionālais stāvoklis ir diezgan 

bēdīgs. 

                                                                            2.Jautājums 

Jutta Ruka iesaka paplašināt svešvalodu klāstu, kas tiek piedāvāts vidusskolā. Šobrīd ir 

tikai krievu vai vācu valoda; varētu būt vēl spāņu vai franču valoda. Skolas direktors norāda, ka 



labprāt piedāvātu vēl svešvalodas, bet vajag sameklēt attiecīgo svešvalodu pasniedzējus. Būtu 

labi, ja skolas padomes locekļi var ieteikt konkrētus skolotājus. 

Edmunds Plūmīte un citi skolas padomes locekļi pateicas skolas darbiniekiem par viņu 

darbu iepriekšējā mācību gadā; skolas direktors Česlavs Batņa pateicas arī skolas padomes 

locekļiem par viņu veltīto laiku skolas padomē.   

Jānis Grasis pateicas skolas darbiniekiem, skolas padomes locekļiem par sadarbību šajā 

mācību gadā. Rudenī būs jauns skolas padomes sastāvs un būs jāvēl jauna skolas padomes 

vadība. Lai visiem jauka atpūta vasarā! 

Nākamā sēde būs 2021.gada septembrī/oktobrī. 

Sēde beidzas plkst. 19:30 
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