Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2
DATUMS:2016.gada 13.decembris
SANĀKSME SĀKAS:plkst.15:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja
2. Līga Kadiģe, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja
3. Sarmīte Antiņa, Izglītības dienesta vadītāja
4. Jānis Lagzdkalns, Mārupes vidusskolas direktors
5. Sigita Sakoviča, Mārupes pamatskolas direktore
6. Iveta Timule, Jaunmārupes pamatskolas direktore
7. Biruta Antoneviča, Bērnudārza “Lienīte” vadītāja
8. Iveta Jirgensone, Bērnudārza “Zeltrīti” vadītāja
9. Ilze Celma, Bērnudārza “Mārzemīte” vadītāja
10. Kristaps Lešinskis, Mārupes iedzīvotājs
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1.
2.
3.
4.
5.

Gaļina Grizāne, Skultes sākumskolas direktore
Dace Štrodaha, Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktore
Svetlana Avene-Aveniņa, Biedrība “Mārupes uzņēmēji”
Nadīna Millere, Biedrība “Pierīgas partnerība”
Ilona Gehtmane–Hofmane, Mārupes iedzīvotāja

PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
2. Emīls Sjundjukovs, “Start (IT)” Izglītības fonds, vadītājs
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Par projektu “Start (IT)" (ziņo Emīls Sjundjukovs)
Priekšlikumi investīcijām 2017.gadam (ziņo I.Krēmere)
Izglītības jomā paveiktais 2016.gadā (ziņo S.Antiņa)
Izglītības stratēģijas un rīcības plāna aktualizācija (ziņo S.Antiņa)
Anketa par iedzīvotāju iespējām mūžizglītības jautājumos (ziņo S.Antiņa)

NORISE
Padomes priekšsēdētāja atklāj sanāksmi un iepazīstina padomes pārstāvjus ar darba kārtību.
Izskata darba kārtības 1.jautājumu – par projektu “Start (IT)”. Tiek rādīta un komentēta
prezentācija – Start (IT) izglītības jomā (prezentācija pievienota pielikumā).
“Start (IT)” ir datorikas pilotprojekts, kas palīdz skolēniem attīstīt digitālās prasmes.
Projekta ietvaros tiek piedāvāts izglītības iestādēs izveidot jaunu priekšmetu. Projekta
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mērķis ir izglītot, dot zināšanas skolēniem, lai tie nākotnē būtu konkurētspējīgāki IT jomā
un citās nozarēs, kur nepieciešamas IT zināšanas un digitālās prasmes. Ir izstrādāti
metodiskie materiāli visām klasēm. Izglītojošie materiāli ir paredzēti gan skolēniem, gan
skolotājiem.
Diskusija:
Padomes pārstāvis jautā:
Kāpēc e-klases visi skolotāja lietotāja profili, reģistrējoties “Start (IT)” mājas lapā, nevar
piekļūt skolotāju vidē, bet gan piekļuve ir tikai skolēnu vidē?
Kādi ir plāni 2018.gadā – vai datorikas priekšmets būs iekļauts mācību programmā? Svarīgi
gan pievērst uzmanību tam, ka ieviešot šo priekšmetu, svarīgi ir nepārsniegt skolēnu slodzi.
Vai ir padomāts par resursu uzturēšanu? Cik ilgi esat uzņēmušies darboties šajā projektā?
Paies laiks un projekts būs beidzies. Vai šie resursi būs pieejami arī turpmāk, vai tie nekur
nepazudīs?
Start (IT) pārstāvis atbild:
Kārtība ir tāda, ka administrators skatās, lai integrācija notiktu pareizi, drošības apsvērumu
dēļ seko līdzi tam, lai neviens skolēns netiktu pie skolotāja profila. Ja nepieciešamas papildus
piekļuves, tad iesaka sazināties ar administratoru katram individuāli un šo problēmu
atrisinās.
Nevar apsolīt, ka 2018.gadā šis priekšmets būs visās skolās, pie tā tiek strādāts, bet tas nav
atkarīgs tikai no “Start (IT)”.
Visi izstrādātie materiāli ir pieejami sabiedrībai (klientam). Apņemas uzturēt šos materiālus
arī turpmāk, tas ir paredzēts arī plānā un galvenais izstrādātājam ir kvalitāte. Uzņēmuma
interesēs nav pārtraukt šīs mājas lapas un projekta darbību. Norāda, ka mājas lapu kopīgi ir
izveidojuši vairāki lieli IT Latvijas uzņēmumi. Informē, ka 2017.gada jūnijā ir paredzēti
bezmaksas kursi.
Izskata darba kārtības 2.jautājumu – priekšlikumi investīcijām 2017.gadam izglītības jomā
(prezentācija pievienota pielikumā).
Informē, ka pamatbudžeta ieņēmumu galvenās sadaļas 2016.gadā ir iedzīvotāju ienākuma
nodokļi (72%), nekustamo īpašumu nodokļi (13%) un valsts budžeta transferti (12%).
2016.gada pamatbudžeta izdevumu galvenās sadaļas ir izglītība 43%, vispārējie vadības
dienesti (20%), kur iekļauti pašvaldības izlīdzināšanas fonda līdzekļi nepilni 5 milj. eiro
apmērā un ekonomiskā darbība (14%) ielu un ceļu būvniecība, būvvaldes darbu
nodrošināšana.
Informē par lielākajām 2017.gada plānotajām investīcijām:
 “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana”. Mārupes vidusskolas vecā
korpusa un tai pieguļošā sporta laukuma pārbūve. Projekta kopējās izmaksas ~5,55
milj.EUR un ERAF 2,77 milj.EUR līdzfinansējums;
 Jaunmārupes stadiona pārbūve, 1.kārta ~ 2 milj.EUR;
 Jauna peldbaseina būvprojekta izstrāde pie Mārupes vidusskolas;
 Pētījums par mūzikas un mākslas skolas attīstību;
 Jaunmārupes pamatskolas mācību vides uzlabošana (baseina jumta pārbūve, lietus
ūdens kanalizācijas sakārtošana u.c.);
 Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstība (sporta laukuma izbūve).
Izskata darba kārtības 3.jautājumu un 4.jautājumu – Izglītības jomā paveiktais
2016.gadā. Izglītības stratēģijas un rīcības plāna aktualizācija (prezentācija pievienota
pielikumā)
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Informē par galvenajām lietām, kas paveiktas 2016.gadā izglītības jomā. Informē par
statistiskajiem rādītājiem izglītojamo skaita dinamikā visās izglītības iestādēs. Padome tiek
informēta par 2017.gada plānotajiem pasākumiem un aktuālajiem jautājumiem posmā no
2017. – 2019.gadam. Plānotais uzņemto bērnu skaits 2017.gadā pirmskolas grupās un pirmo
klašu komplektēšana esošajās izglītības iestādēs. Norāda, ka pēc aprēķiniem 2018.gadā
divas pirmās klases paliek bez vietām – trūkst telpas. Šāda situācija ir radusies pirmo reizi
un ir jāmēģina atrisināt. Jau tagad visu skolu telpas ir maksimāli noslogotas.
Vai ir kādi priekšlikumi? Kura no izglītības iestādēm var izkārtot tā, ka atrod šīs brīvās
telpas?
Diskusija:
Svarīgi ir ievērot kārtību, ka izglītības iestādēs tiek uzņemti tikai Mārupē deklarētie bērni.
Norāda, ka Mārupes bērni ir prioritāri.
Visu izglītības iestāžu direktori apstiprina, ka šāda kārtība arī tiek ievērota un mazajās klasēs
ir tikai Mārupē deklarētie bērni. Piebilst, ka izņēmumi ir tikai lielākajās klasēs un vidusskolā,
kur ir arī bērni no citām pašvaldībām.
Izskata variantu par otrās maiņas veidošanu pirmajām klasēm.
Piebilst, ka ir bijis piedāvājums izveidot vakara maiņu, bet netika nokomplektēts pietiekams
skolēnu skaits – nav no vecākiem atsaucība šādam varantam.
Jaunmārupes pamatskolas direktore atsaucas un piedāvā, ka vienai pirmajai klasei varētu
mēģināt atrast telpas. Mārupes pamatskola vēl visu kārtīgi pārskatīs un izvērtēs, vai varēs
palīdzēt šajā situācijā.
Izskata darba kārtības 5.jautājumu – anketa par iedzīvotāju iespējām mūžizglītības
jautājumos (izdales materiāls pievienots pielikumā).
Nolemj:
Aptaujas anketu nosūtīt visiem padomes locekļiem. Komentārus un priekšlikumus par
anketas izstrādāšanu sūtīt Izglītības dienesta vadītājai S.Antiņai uz e-pastu:
sarmite.antina@marupe.lv līdz 2017.gada 13.janvārim.
Citi jautājumi:
Problēma – agresīvie bērni (bērni ar uzvedības traucējumiem) izglītības iestādēs. Norāda, ka
nepieciešams papildus atbalsta personāls, kas palīdzētu risināt problēmu gan konkrētam
bērnam, gan pārējiem klases biedriem, gan pedagogiem.
Diskusija:
Jautājumu vajadzētu risināt plašākā publiskā telpā - Pierīgas pašvaldības apvienībām, ņemot
vērā, ka šāda problēma ir visā Latvijā. Ierosina šim jautājumam atsevišķi organizēt
2017.gada janvārī tikšanos kopā ar visu izglītības iestāžu vadītājiem, Sociālo dienestu,
Bāriņtiesu un Izglītības dienestu.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Nosūtīt visiem padomes locekļiem elektroniski aptaujas anketu. (atbildīgā S.Antiņa)
2. Komentārus un priekšlikumus par aptaujas anketas izstrādāšanu sūtīt Izglītības dienesta
vadītājai S.Antiņai uz e-pastu: sarmite.antina@marupe.lv līdz 2017.gada 13.janvārim.
3. 2017.gada janvārī tiks organizēta sanāksme kopā ar Izglītības dienestu, Sociālo dienestu,
Bāriņtiesu un izglītības iestāžu vadītājiem, lai diskutētu un rastu risinājumus palīdzēt
jautājumā par bērniem ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādēs. (atbildīgā S.Antiņa)
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PIELIKUMĀ:
1.
2.
3.
4.

Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
Prezentācija – Start (IT) Izglītības fonds;
Prezentācija – Priekšlikumi investīcijām 2017.gadam;
Prezentācija – 2016.gadā paveiktais Izglītības jomā Mārupes novadā.

SANĀKSMI BEIDZ: plkst.17:00
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs
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J.Kursiša

