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Ievads
Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija (turpmāk – Koncepcija) ir vidēja
termiņa nozares plānošanas dokuments 2014.-2019.gadam, kas nosaka novada attīstības
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus izglītības nozares mērķu
īstenošanā.
Izglītības koncepcija ir pamats Mārupes novada Domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai
plānošanai izglītības nozarei.
Izglītības koncepcija izstrādāta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 1.punktā noteikto, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā,
Reģionālās attīstības likuma 13.pantā noteikto un Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta
noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteikto.
Koncepcijas izstrādes ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts pamatojoties uz
novada pašreizējās situācijas analīzi, pieejamo resursu un izglītības vides novērtējumu, izvirzīti
perspektīvie izglītības iestāžu attīstības virzieni.
Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2014.-2019.gadam ir
apstiprināta ar Mārupes novada domes 2014.gada 20. jūnija lēmumu Nr. 17 (sēdes protokols
Nr.9) “Par Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepciju 2014.-2019.gadam”.
Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepciju 2014.-2019.gadam ieviešanu un
uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un kopš 2016.gada Mārupes novada Izglītības
konsultatīvā padome.
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1. Koncepcijas ieviešana un uzraudzība
Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības novērtējums un rīcības plāna īstenošanas
uzraudzības rezultāti par 2016.gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada Izglītības iestāžu
attīstības koncepcijas 2014.-2019.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par 2016.gadu ”
(turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā 2016.gada informācijas apkopojums un
izvērtējums par Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas īstenošanu.
Izglītības konsultatīvā padome uzrauga nozares attīstības prioritātes novada, koordinē
Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.-2019. gadam ieviešanu, sniedz
priekšlikumus par nepieciešamiem koncepcijas grozījumiem un izstrādā nozares stratēģijas tālāku
virzību.
Padomes mērķis ir veicināt koordinētu un saskaņotu izglītības nozares attīstību Mārupes
novadā, lai nodrošinātu vienmērīgu nozares izaugsmi.

Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas uzraudzības pārskatā
analizēta koncepcijas rīcības plānā paredzēto uzdevumu izpilde. Tajā izvērtēti:
- izpildīti/pabeigti uzdevumi/rīcības,
- uzdevumi, kuri uzsākti vai daļēji paveikti;
- uzdevumi/rīcības, kuri notiek;
- uzdevumi/rīcības, kuri saskaņā ar rīcības plānu daļēji veikti.
Pārskats par Koncepcijas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu ērti
salīdzināma, izmantojot novērtējumu tabulu, kurā atkarībā no uzdevumu izpildes pakāpes ir iekrāsoti
Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas Rīcības plāna uzdevumi/aktivitātes:

2016. gada plānoto rīcību/uzdevumu
statuss

Rezultatīvais rādītājs uz 2016. gadu

IZPILDĪTS

Izpildīti/pabeigti uzdevumi/rīcības

PROCESĀ

Darbība notiek

DAĻĒJI ĪSTENOTS

Darbība notika daļēji
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2. Koncepcijas Rīcības plāna uzdevumu un rezultātu monitorings uz 2016.gadu

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība netika
veikta

Finansēšanas
avoti

Darbība notika
daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

pabeigts

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi/aktivitātes

Izpildīts/

Uzdevumi

Darbība notiek

Tabula 1. Rīcības plāna uzdevumu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.

Secinājumi,
komentāri

Pirmsskolas izglītība
4.1. Katrā pašvaldības ciemā nodrošināta pirmsskolas izglītība, tai skaitā bērniem ar speciālajām vajadzībām (novadā pirmsskolas vecuma bērniem – privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs, sadarbībā ar pašvaldību
Katru gadu izvērtēt
nepieciešamību
un
uzsākt īstenot speciālās
pirmsskolas izglītības
programmas

Apzināt potenciālo bērnu skaitu;

Katru gadu pilnveidot
pirmsskolas izglītības
programmu
saturu,
paredzot
rotaļnodarbībās vairāk
izmantot
dabas
materiālus

Izanalizēt esošo situāciju katrā
grupā;
Izmantojot
labās
prakses
piemērus, papildināt tematu
apguvi vairāk izmantojot dabas
materiālus

Izglītības
iestādes

Lai atslogotu pedagogus
no papildus pienākumu

Piedāvāt
nodarbību
brīvdienās

Novada
domes

Licencēt atbilstošas izglītības
programmas;
Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai

telpas

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019
Novada
Dome

Visi pašvaldībā dzīvojošie
bērni, kuriem ir speciālas
vajadzības ir nodrošināti ar
iespēju
iegūt
bērna
vajadzībām
atbilstošu
izglītības programmu.

Novada
Dome

Rotaļnodarbībās mācību
tematu apguvei pārsvarā
tiek
izmantoti
dabas
materiāli

Novada
Dome

Interešu nodarbības tiek
piedāvātas
brīvdienās

2014 – 2019

2014 – 2019
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veikšanas,
veikt
pasākumus,
lai
pirmsskolas izglītības
iestāžu izglītojamajiem
interešu
izglītības
pulciņu
nodarbības
notiktu brīvdienās.
Piedāvāt Bēbīšu skolu
(attīstošas nodarbības 13
gadus
veciem
bērniem)
Jaunmārupes
pamatskolā pirmsskolas
izglītības
mācību
priekšmetu
satura
apguves plānā iekļaut
peldētprasmes apguvi
Organizēt
vecāku
pēcpusdienas vai vecāku
skolu, kur vecākiem

Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Apzināt
pieprasījumu;
Nodrošināt
atbilstošus
kvalificētus speciālistus darbam
Bēbīšu skolā

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Izstrādāt peldētprasmes apguves
programmu
un
ieplānot
atbīstošās nodarbības

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Apzināt
skaitu;

Novada
domes
Izglītības
dienests,

potenciālo

vecāku

Izveidot atbilstošu apmācības
programmu;

pašvaldības
telpās

2015

2015

nodrošinātās

Novada
Dome

Izveidota un darbojas
vismaz viena Bēbīšu skolas
grupa

Novada
Dome

Jaunmārupes pamatskolā
pirmsskolas
izglītības
mācību priekšmetu satura
apguves plānā ir iekļauta
peldētprasmes apguve

ES, novada
Dome

Vecākiem ir piedāvāta
iespēja apmeklēt vecāku
pēcpusdienas vai vecāku
skolu

2014 – 2019
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

stāsta
pār
audzināšanu

bērnu

Ieviest
koriģējošo
vingrošanu bērniem ar
stājas traucējumiem

Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai

izglītības
iestādes

Apzināt potenciālo bērnu skaitu;

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Izstrādāt
programmas;

atbilstošas

Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai
Apzināt potenciālo bērnu skaitu;

Piedāvāt individuālās
nodarbības
logopēda
vadībā no 3 gadu
vecuma

Nostiprināt
izglītības
iestādes
padomes
darbību pirmsskolā

Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai

Izvērtēt
izglītības
iestādes
padomes darbu;
Apzināt tās darbības lietderības
virzienus;
Palielināt izglītības iestādes
padomes ietekmes iespējas
noteiktu lēmumu pieņemšanā

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes
Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019
Novada
Dome

Visiem bērniem, kuriem ir
nepieciešams,
tiek
piedāvāta
koriģējošās
vingrošanas nodarbības

Novada
Dome

Visiem bērniem, kuriem ir
nepieciešams,
tiek
piedāvātas
nodarbības
logopēda vadībā

Novada
Dome

Katra izglītības iestādes
padome darbojas noteiktos
virzienos un tai ir noteikta
ietekme
izglītības
jautājumu risināšanā

2014 – 2019

2014 – 2019
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Pasākumi/aktivitātes

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019

Apzināt potenciālo bērnu skaitu;

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Apzināt potenciālo bērnu skaitu;

Nodrošināt
interneta
pieejamību pasākumu
telpās un grupās

Paplašināt
bērnu
pieskatīšanas iespējas
pēc izglītības iestādes
noteiktā darba laika

Izvērtēt
nakts
organizēšanas iespējas;

grupas

Nodrošināt nakts grupām telpas
un pedagogus

Izstrādāt
programmas;

atbilstošas

Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Novada
Dome

Pēc nepieciešamības ir
iespējams izmantot nakts
grupas pakalpojumus

Novada
Dome

Telpās,
kurās
ir
nepieciešams
regulāri
izmantot
internetu,
ir
nodrošināta
interneta
pieslēguma pieejamība

Novada
Dome

Pašvaldības
izglītības
iestādes nepieciešamības
gadījumā piedāvā pieskatīt
bērnus ārpus izglītības
iestāžu noteiktā darba laika

2014 – 2019

Darbība netika
veikta

Apzināt telpas, kurās jānodrošina
interneta pieslēgums;
Izanalizēt tehniskās iespējas un
nepieciešamos resursus interneta
pieslēguma veikšanai

Organizēt pirmsskolas
nakts grupu, kuru var
izmantot arī pašvaldības
sociālais dienests tiem
bērniem, kuri ir izņemti
no ģimenes uz laiku

Finansēšanas
avoti

Darbība notika
daļēji

2014 – 2019

Pasākumi/aktivitātes

Darbība notiek

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Uzdevumi

pabeigts

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Vispārējā izglītība
4.2. Tuvāk dzīves vietai nodrošināta pieejama ikvienam iedzīvotājam vispārējā pamatizglītība, tai skaitā bērniem ar speciālajām vajadzībām (novadā pamatizglītības
posmā - integrētās speciālās izglītības programmas, bērniem ar garīgo atpalicību – blakus esošo pašvaldību izglītības iestādēs, kas īsteno atbilstošas izglītības programmas)
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Katru gadu pārskatīt
nepieciešamību
pēc
jaunām
izglītības
programmām, atbilstoši
pieprasījumam

Apzināt pieprasīto programmu
īstenošanas iespējas;
Izraudzīties
izglītības
programmu īstenošanas vietu

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019
Novada
Dome

Izglītības iestādes piedāvā
izglītības programmas, kas
atbilst novada iedzīvotāju
pieprasījumam

Novada
Dome

Talantīgajiem
izglītojamajiem ir iespēja
papildināt savas prasmes ne
tikai savā izglītības iestādē,
bet arī citās novada
izglītības iestādēs

Novada
Dome

Katru gadu veiktā mācību
sasniegumu analīze norāda
uz
pozitīvu
valsts
pārbaudes darbu rezultātu
dinamiku

Apzināt potenciālo bērnu skaitu;
Mācību satura apguves
plānojumā
paredzēt
plašākas
iespējas
darbam ar talantīgajiem
izglītojamajiem

Nodrošināt
pozitīvu
valsts pārbaudes darbu
rezultātu dinamiku

Izstrādāt atbilstošas
programmas;
Nodrošināt kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai;
Noteikt kārtību, kā talantīgie
izglītojamie drīkst izmatot
papildus iespējas
Nodrošināt
nepieciešamo
atbalstu izglītojamajiem;
Īstenot mērķtiecīgu sadarbību ar
izglītojamo vecākiem

2014 – 2019
Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Nodrošināt
vienotu
pieeju atbalsta personāla
štatu
noteikšanai
izglītības iestādēs

Izstrādāt
personāla
kārtību

vienotu
atbalsta
štatu noteikšanas

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019
Novada
Dome

Atbalsta personāla štata
vietu skaits katru gadu tiek
noteikts pēc noteiktiem
vienotiem kritērijiem

Novada
Dome

Nepieciešamības gadījumā
bērnu
ar
mācīšanās
traucējumiem apmācībai ir
iespējams
izmantot
dažādas
netradicionālas
apmācību metodes

Novada
Dome

Nodrošināta iespēja novadā
dzīvojošiem
obligātā
izglītības vecuma bērniem
apmeklēt
novadā
organizētas bērnu vasaras
nometnes

Apzināt potenciālo bērnu skaitu;
Nodrošināt
dažādu
netradicionālu mācību
metožu
izmantošana
bērniem ar mācīšanās
traucējumiem

Izstrādāt
katrai
metodei
atbilstošas programmas;
Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai
Apzināt potenciālo bērnu skaitu;

Vasaras
organizēt
nometnes

periodā
dienas

Izstrādāt
programmas;

atbilstošas

Nodrošināt nometņu vadītājus un
pedagogus nometņu programmu
īstenošanai

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes
Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019

2014 – 2019
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Skultes
sākumskolā
izveidot klasi, kurā
īsteno
speciālās
izglītības programmu

Izstrādāt
koncepciju
izglītojamo
novērtēšanai
novada
līmenī par augstiem
sasniegumiem

Izstrādāt un licencēt atbilstošas
izglītības programmas;
Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai
Apzināt potenciālo izglītojamo
skaitu;
Izstrādāt
izglītojamo
novērtēšanas
kārtību
par
augstiem sasniegumiem

Novada
domes
Izglītības
dienests

Katru gadu izglītojamie
tiek novērtēti saskaņā ar
izstrādāto
kārtību
novada
līmenī
par
augstiem sasniegumiem

Apkopot informāciju un veikt
pasākumus atbilstoši noteiktajai
kārtībai

Novada
domes
Izglītības
dienests

Pilnveidot
sadarbību
starp atbalsta personāla
darbiniekiem, vecākiem
un citām institūcijām

Izanalizēt esošās sadarbības
modeli
un
identificēt
pilnveidojamos virzienus

Novada
domes
Izglītības
dienests

Nodrošināta iespēja novadā
dzīvojošiem
bērniem,
kuriem
nepieciešama
apmācība pēc speciālās
izglītības
programmas
iegūt izglītību atsevišķā
klasē

Novada
Dome

Ir izstrādāta koncepcija
izglītojamo novērtēšanai
novada līmenī par augstiem
sasniegumiem

2014 – 2015
Novada
Dome

2015 – 2019
Novada
Dome

Katru gadu novada līmenī
izglītojamie tiek novērtēti
atbilstoši
noteiktajai
kārtībai

Novada
Dome

Novadā ir izveidots un
efektīvi
darbojas
sadarbības modelis starp
atbalsta
personāla

2015 – 2019
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

2014 – 2019

Apzināt potenciālo bērnu skaitu;

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Izstrādāt sadarbības modeli starp
atbalsta personāla darbiniekiem,
vecākiem un citām institūcijām

Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

darbiniekiem, vecākiem un
citām institūcijām

Vispārējā izglītība
4.3. Nodrošināta pieejama kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība un daudzpusīga (māksla, mūzika, sports) profesionālās ievirzes izglītība (vidusskolā vismaz divas
izglītības programmas, nodibināta Sporta skola
Nodrošināt
atbilstošu
materiāli
tehnisko
nodrošinājumu mācību
satura apguvei darbam
ar
talantīgajiem
izglītojamajiem.
(izveidot specializētus
kabinetus novadā)

Nodrošināt
pozitīvu
valsts pārbaudes darbu
rezultātu dinamiku

Izanalizēt
esošo
materiāli
tehnisko nodrošinājumu;
Noteikt
telpas,
nepieciešami uzlabojumi

kurās

Nodrošināt
nepieciešamo
atbalstu izglītojamajiem;
Īstenot mērķtiecīgu sadarbību ar
izglītojamo vecākiem

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Novada
Dome

Novadā
ir
izveidoti
specializēti
zinātņu
apguvei aprīkoti mācību
kabineti,
kurus
drīkst
izmantot ikviens novada
iedzīvotājs
padziļinātai
mācību priekšmetu satura
apguvei
un
pētījumu
veikšanai

Novada
Dome

Katru gadu veiktā mācību
sasniegumu analīze norāda
uz
pozitīvu
valsts
pārbaudes darbu rezultātu
dinamiku

2014 – 2019

2014 – 2019
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Katru gadu izglītojamos
novērtēt saskaņā ar
izstrādāto
kārtību
novada
līmenī
par
augstiem sasniegumiem
Nodrošināt
profesionālās ieguves
iespējas mūzikā un
mākslā ne mazāk kā
trijās vietās novada
teritorijā.
Katru gadu aktualizēt
izglītības programmu
piedāvājumu

Izstrādāt
izglītojamo
novērtēšanas
kārtību
par
augstiem sasniegumiem

Apkopot informāciju un veikt
pasākumus atbilstoši noteiktajai
kārtībai

Novada
domes
Izglītības
dienests

Novada
domes
Izglītības
dienests

Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai

Novada
Dome

2015 – 2019
Novada
Dome

Katru gadu novada līmenī
izglītojamie tiek novērtēti
atbilstoši
noteiktajai
kārtībai

Novada
Dome

Izglītojamajiem ir iespēja
iegūt profesionālās ievirzes
izglītību tuvāk dzīves vietai

2015 – 2019

Apzināt potenciālo izglītojamo
skaitu;
Izvēlēties pieprasītāko izglītības
programmu īstenošanas vietas;

Ir izstrādāta koncepcija
izglītojamo novērtēšanai
novada līmenī par augstiem
sasniegumiem

2014 – 2015

Novada
domes
Izglītības
dienests
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Apzināt potenciālo izglītojamo
skaitu;

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Izstrādāt
koncepciju
izglītojamo
novērtēšanai
novada līmenī
par
augstiem
sasniegumiem

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Nodibināt sporta skolu
ar vismaz trijām sporta
profesionālās ievirzes
izglītības programmām

Pilnveidot
sadarbību
starp atbalsta personāla
darbiniekiem, vecākiem
un citām institūcijām

Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus izglītības programmu
īstenošanai
Izanalizēt esošas sadarbības
modeli
un
identificēt
pilnveidojamos virzienus;
Izstrādāt sadarbības modeli starp
atbalsta personāla darbiniekiem,
vecākiem un citām institūcijām

Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Darbība notiek

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Secinājumi,
komentāri

2015 – 2019

Apzināt potenciālo izglītojamo
skaitu un pieprasītākos sporta
veidus;
Izstrādāt un licencēt atbilstošas
izglītības programmas;

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Novada
domes
Izglītības
dienests

Novada
Dome

Novada
bērniem
un
jauniešiem ir iespēja iegūt
sporta
profesionālās
ievirzes izglītību novadā

Novada
Dome

Novadā ir izveidots un
efektīvi
darbojas
sadarbības modelis starp
atbalsta
personāla
darbiniekiem, vecākiem un
citām institūcijām

2015 – 2019
Novada
domes
Izglītības
dienests

Karjeras izglītība
4.4. Nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvas konsultācijas karjeras izaugsmei un uzņēmējdarbības uzsākšanai, topošajiem speciālistiem, tai skaitā pedagogiem
nodrošinātas (piedāvātas) prakses vietas (izveidots daudzfunkcionāls Jauniešu centrs, sadarbības līgumi ar augstskolām par prakses vietu nodrošināšanu)
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Izveidot
Bērnu
un
jauniešu attīstības un
izglītības centru

Izstrādāt
karjeras
izglītības programmu
1.-12.klasei, ņemot vērā
pašvaldības specifiku un
darba devēju intereses

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes
Apzināt un izpētīt labās prakses
piemērus un veidot dialogu ar
uzņēmējiem
par
karjeras
izglītības programmā iekļaujamo
tematiku;
Izstrādāt un uzsākt īstenot
karjeras izglītības programmu 1.12.klasei

Izstrādāt prakses vietu
piedāvājumu studentiem

Apzināt
novadā
dzīvojošo
studentu pieprasījumu prakses
vietām;
Sadarbībā ar darba devējiem,
apzināt iespējamās prakses
vietas novada teritorijā esošajās
organizācijās

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2015.gada
1.septembris

Bērnu un jauniešu attīstības
un izglītības centrs piedāvā
plašu pakalpojumu klāstu

Novada
Dome

2015.gada
1.septembris
Novada
Dome

Izglītības iestādēs tiek
īstenota karjeras izglītības
programma

Novada
Dome

Novadā tiek piedāvātas
prakses vietas novadā
dzīvojošiem studentiem, kā
arī
nepieciešamības
gadījumā arī studentiem no
citiem novadiem

2015.gada
1.septembris
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Izstrādāt
programmu
sociāli
neaktīvo
iedzīvotāju
karjeras
izglītībai un atbalstam
biznesa vides attīstības
veicināšanai novadā

Apzināt sociāli neaktīvo cilvēku
vajadzības
un
īstenot
programmas pasākumus sociāli
neaktīvo iedzīvotāju skaita
samazināšanai

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2015.gada
1.septembris

Apzināt ieinteresētās augstskolas
un darba devējus;

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2015.gada
1.septembris

Noslēgt
sadarbības
līgumus ar augstskolām
pa
prakses
vietu
nodrošināšanu novadā

Sagatavot un noslēgt sadarbības
līgumus par prakšu vietu
nodrošināšanu studentiem

Darbība netika
veikta

2015.gada
1.septembris

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notika
daļēji

Izvērtēt alternatīvas – karjeras
konsultāciju centra veidošanai
vai
funkciju
deleģēšanu
noteiktām novada institūcijām

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Finansēšanas
avoti

Darbība notiek

Nodrošināt
iespēju
saņemt
kvalitatīvas
konsultācijas karjeras
izaugsmei
un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai

Uzdevumi

pabeigts

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Novadā ir nodrošināta
iespēja saņemt kvalitatīvu
konsultāciju
karjeras
izaugsmei
un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai

ES fondi,
Novada
Dome

Katru gadu samazinās
sociāli neaktīvo novada
iedzīvotāju skaits

ES fondi,
Novada
Dome

Piesaistītie
sadarbības
partneri,

Novadā
mērķtiecīgi
plānota jauno speciālistu
piesaiste biznesa vides
attīstībai

Novada
Dome

Profesionālā pilnveide
4.5. Izglītības iestādēs strādā kvalificēti pedagogi un viņiem ir pieejami tālākizglītības kursi, apmācības, pieredzes apmaiņas projekti

16

Secinājumi,
komentāri

Izstrādāt motivēšanas
sistēmu
kvalificētu
pedagogu piesaistei un
motivēšanai
kvalitatīvam
uz
rezultātu
virzītam
darbam
Īstenot
motivēšanas
sistēmu
kvalificētu
pedagogu piesaistei un
motivēšanai
kvalitatīvam
uz
rezultātu
virzītam
darbam
Izglītības
iestāžu
pedagogiem nodrošināt
nepieciešamos
tālākizglītības kursus

Diagnosticēt esošo situāciju;
Noteikt pedagogu motivējošos
faktorus;
Izstrādāt motivēšanas sistēmas
bāzes nosacījumus

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Periodiski pārskatīt sistēmas
darbības
efektivitāti
un
nepieciešamības gadījumā veikt
attiecīgas korekcijas

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Katru gadu apzināt kursu
pieprasījumu
un
piedāvāt
tālākizglītības iespējas

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2015.gada
1.septembris

Ir izstrādāta motivēšanas
sistēma
kvalificētu
pedagogu piesaistei un
motivēšanai kvalitatīvam
uz
rezultātu
virzītam
darbam

ES fondi,
Novada
Dome

2014 – 2019
Pedagogi
ir
motivēti
kvalitatīvam uz rezultātu
virzītam darbam

Novada
Dome

2014 – 2019
Pedagogi
ir
motivēti
kvalitatīvam uz rezultātu
virzītam darbam

ES fondi,
Novada
Dome
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Atbalstīt
Pierīgas
izglītības, kultūras un
sporta
pārvaldes
piedāvājumu
labas
prakses
pieredzes
popularizēšanā
un
pieredzes apmaiņā

2014 – 2019
Pedagogi
ir
iespēja
popularizēt savu pieredzi,
kā arī piedalīties pieredzes
apmaiņas pasākumos

ES fondi,
Novada
Dome

Mūžizglītība
4.6. Piedāvātas daudzpusīgas mūžizglītības iespējas, kuru ieguve koncentrēta atsevišķos novada centros

Izveidot
savietotu
bibliotēku
fondu
kartotēku un katalogus

Nodrošināt
iespēju
brīvdienās
novada
iedzīvotājiem izmantot
izglītības
iestāžu
teritorijā esošos sporta
laukumus un iekārtas

Izvēlēties
izdevīgāko
efektīvāko risinājumu;

un

Nodrošināt
nepieciešamos
resursus kartotēku un katalogu
izveidei un uzturēšanai
Apzināt esošās iespējas un
izstrādāt sporta laukumu un
iekārtu
izmantošanas
nosacījumus;
Informēt novada iedzīvotājus par
iespēju un nosacījumiem

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes
Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014 – 2019

2014 – 2019

Novada
Dome

Visās izglītības iestādēs ir
pieejama
vienota
bibliotēku fondu kartotēka
un katalogs

Novada
Dome

Novada iedzīvotājiem ir
iespējams nodarboties ar
fiziskām
aktivitātēm,
izmantojot
izglītības
iestāžu sporta bāzes
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Izanalizēt novada pedagogu
piedāvājumu savas pedagoģiskās
pieredzes popularizēšanā

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

Piedāvāt
novada
iedzīvotājiem neatkarīgi
no
viņu
vecuma
apmeklēt dažāda veida
kultūras,
sporta un vispārizglītojo
šas nodarbības

Mūžizglītības
piedāvājumu koncentrēt
atsevišķos
novada
centros

2014 – 2019

Darbība netika
veikta

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notika
daļēji

Organizēt
mūžizglītības
nodarbību grupas ciemos, kur ir
lielākais pieprasījums, dodot
iespēju
ikvienam
novada
iedzīvotājam
piedalīties
nodarbībā

Apzināt
pieprasījumu;

Finansēšanas
avoti

Darbība notiek

2014 – 2019

par

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Pasākumi/aktivitātes

pabeigts

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

iedzīvotāju

Piesaistīt
profesionālus
nodarbību vadītājus;
Izstrādāt nodarbību programmas;
Informēt
iedzīvotājus
piedāvātajām iespējām

Novada
Dome

Novada iedzīvotājiem ir
iespējams pilnveidot savas
prasmes dažāda veida
nodarbībās
profesionālu
speciālistu vadībā

Novada
Dome

Novada iedzīvotājiem ir
pieejama informācija, kur
novadā
ir
iespējams
pilnveidot savas prasmes
dažāda veida nodarbībās
profesionālu
speciālistu
vadībā

Mūžizglītība
4.7. Nodrošināta vienota novada iedzīvotāju informēšanas sistēma par izglītības iespējām un izglītojamo mācību sasniegumiem, izmantojot iedzīvotājiem pieejamos
informācijas nesējus
Ieviest
pārdomātu
informācijas
aprites
sistēmu visos līmeņos

Apzināt informācijas sistēmas
aģentus –
sniedzējus un
saņēmējus, kā arī noteikt
informācijas nesējus un to
izmantošanas kārtību

Novada
domes
Izglītības
dienests

2014.gada
decembris

Novada
Dome
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Nodrošināt
izglītības
iestādes atpazīstamību
interneta
vietnē,
nodrošinot vienveidīgu
informācijas pieejamību
un
periodisku
atjaunošanu

Ne retāk kā reizi divos mēnešos
sniegt izglītojamo vecākiem
pārskatu par viņu bērnu mācību
sasniegumiem;

Visi novada iedzīvotāji var
saņemt
interesējošo
informāciju
viņam
piemērotā formā

Izglītības
iestādes

Ne retāk kā reizi semestrī sniegt
informāciju
izglītojamo
vecākiem par klases/grupas
kopīgo mācību sasniegumu
līmeni
2015 – 2019

Katrai izglītības iestādei savā
interneta mājas lapā ievietot šādu
informāciju un dokumentus par
iestādi:
1.
2.
3.
4.
5.

Nolikums
Iekšējās
kārtības
noteikumi
Izglītības programmas
Aktualitātes
Uzņemšanas
nosacījumi

Izglītības iestāžu mājas
lapa tiek papildināta ar
aktuālo informāciju

Izglītības
iestādes
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Darbība notiek

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

2015 – 2019

Ne retāk kā reizi nedēļā
aktualizēt
un
atjaunot
informācijas
plūsmu
iedzīvotājiem;
Nepārtraukti nodrošināt
informācijas
apriti
atbilstoši
novadā
izstrādātai kārtībai

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Mācību
nodarbību
saraksts
aktuālajam
mācību gadam
Ēdienkarte – katrai
dienai
Darba plāns aktuālajam
gadam
Pašvērtējuma ziņojums
Misija
Vīzija
Izglītības
iestādes
kontakti,
ieskaitot
pedagogu sarakstu
Izglītības
iestādes
simbolika
Sasaiste ar sociālajiem
tīkliem
Mācību
literatūras
saraksts
aktuālajam
mācību gadam
Atrašanās vieta kartē
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Darbība netika
veikta

Darbība notika
daļēji

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji 2016.gadā

Darbība notiek

Finansēšanas
avoti

pabeigts

Pasākumi/aktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpildīts/

Uzdevumi

Atbildīgie
izpildītāji

Secinājumi,
komentāri

3. Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes darbība 2016.gadā
Mārupes novada Izglītības konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) ir Mārupes
novada domes (turpmāk - dome) izveidota koleģiāla un konsultatīva institūcija, kura
uzrauga nozares attīstības prioritātes novadā, koordinē Mārupes novada izglītības iestāžu
attīstības koncepcijas 2014. - 2019. gadam ieviešanu, sniedz priekšlikumus par
nepieciešamiem koncepcijas grozījumiem un izstrādā nozares stratēģijas tālāku virzību.
Padomes sastāvu ar balsstiesībām veido:
Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs;
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs;
Izglītības dienesta vadītājs;
Mārupes vidusskolas direktors;
Mārupes pamatskolas direktors;
Jaunmārupes pamatskolas direktors;
Skultes sākumskolas direktors;
PII ,,Lienīte" vadītājs;
PII ,,Zeltrīti" vadītājs;
PII ,,Mārzemīte" vadītājs;
Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktors;
Ne mazāk ka 2 (divu) nevalstisko organizāciju pārstāvji;
Ne vairāk ka 3 (trīs) Mārupes novada deklarētie iedzīvotāji.
Padomes sanāksmes 2016.gadā notikušas 2 (divas) reizes.
09.06.2016. – Pirmā Padomes sēde.
Pieņemtie lēmumi:
1. Padomes pārstāvji ir tiesīgi ierosināt priekšlikumus, sūtīt Attīstības nodaļai
dažādas aktualitātes, jautājumus, kurus nepieciešams risināt sadarbībā ar pašvaldību,
vēlmi kaut ko iniciēt un uzsākt.
2. Līdz nākamajai konsultatīvās padomes sēdei precizēt un aktualizēt izglītības
stratēģijas rīcības plānu un uzdevumus, iepriekš tos nosūtot padomes dalībniekiem
(Atbildīgā S.Antiņa).
3. Izglītības iestāžu vadītājiem sniegt informāciju Domes veselības veicināšanas
speciālistam par nepieciešamiem veselības veicināšanas pasākumiem izglītības iestādēs,
lai izvērtētu par iespēju pretendēt programmā par pieejamību veselības veicināšanā
slimību profilaksei (Atbildīgie izglītības iestāžu vadītāji).
4. Līdz nākamajai konsultatīvās padomes sēdei Izglītības dienestam apkopot datus
/ veikt anketēšanu par iedzīvotāju informēšanas iespējām mūžizglītības jautājumos
(Atbildīgā S.Antiņa).
5. Nosūtīt elektroniski materiālus visiem padomes dalībniekiem par LU nodibinātā
fonda programmu – efektīva sadarbības programma (Atbildīgā Ilona Gehtmane–
Hofmane).
13.12.2016. Otrā Padomes sēde.
Pieņemtie lēmumi:
1. Nosūtīt visiem padomes locekļiem elektroniski aptaujas anketu. (atbildīgā
S.Antiņa).
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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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