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Izglītība
Mārupes pagastā darbojas septiņas izglītības iestādes: trīs vispārizglītojošās skolas – Mārupes
vidusskola, Mārupes pamatskola un Skultes pamatskola, divas pirmsskolas izglītības iestādes – PII “Lienīte”
un PII “Tīraine” un Jaunmārupes sākumskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, kā arī Mārupes Mūzikas un
mākslas skola
Mārupes pagasta padome finansē 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu skolai, kā arī atbalsta Izglītības
likumā noteiktās vecāku izvēles tiesības par izglītības iestādi un nodrošina skolēnu nokļūšanu līdz mācību
iestādēm savā teritorijā, Babītes vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte” Babītes pagastā ar
autobusu.
Pirmskolas vecuma bērniem 2007.gadā tika piedāvātas 375 vietas pirmskolas grupās, kas nodrošina
tikai 57% no pieprasījuma. Pagasta 4 skolās mācījās 1037 skolēni, bet Rīgas pilsētas un citu pašvaldību
izglītības iestādēs - 817 skolēni.
Sakarā ar lielo pieprasījumu pēc vietām PII, Mārupes pagasta padome 2007.gada 21.februāra
sēdē pieņēma lēmumu maksāt līdzdalības maksājumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm par
katru mazo mārupieti, kurš apmeklē privāto PII, kas reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā un realizē
licenzētas mācību programmas, ir noslēgusi sadarbības līgumu ar MPP, bet bērns vairāk kā gadu ar
vismaz vienu no vecākie deklarēts Mārupes pagastā. 2007.gadā šis maksājums bija 80 lati.
No 2007.gada 1.aprīļa izveidota kopējā rinda uz Mārupes pagasta pirmsskolas izglītības
iestādēm (PII) Mārupes pagasta padomē.
2007.gadā pirmskolas izglītības iestādēs uzņemti rindā :
2007.gada dzimušie 221 bērns,
2006.gada dzimušo bērnu rinda papildināta par 46 bērniem, kopā rindā 239 bērni,
2005.gada dzimušo bērnu rinda papildināta par 27 bērniem, kopā rindā 174 bērni,
2004.gada dzimušo bērnu rinda papildināta par 9 bērniem, kopā rindā 26 bērni,
2003.gadā dzimušo rinda papildināta par 8 bērniem, kopā rindā 60 bērni.
Regulāri jāseko līdzi Mārupes pagasta teritorijā deklarētajiem bērniem, kuri sasnieguši obligāto pirmskolas
izglītības vecumu un jānodrošina ar obligātās apmācības kursu.
2007. gadā rindas kārtībā tika piedāvātas 60 vietas 2004.gada dzimušajiem bērniem. Katram tika
nosūtīta ierakstīta vēstule. Bija vecāki, kuri paziņoja, vai viņu atvases iestādi apmeklēs vai neapmeklēs un bija
arī tādi, kuri nelikās ne zinis, līdz pat rudenim. Gada laikā brīvās vietas tiek papildinātas atbilstoši attiecīgā
bērna vecumam un vakancēm grupās.
Gadā divas reizes tiek salīdzināti un pārbaudīti skolēnu saraksti pēc personas kodiem, par deklarēto
dzīvesvietu. Nepieciešamības gadījumā, ja pagasta audzēknis mācās citas pašvaldības teritorijā vai otrādi,
tiek sagatvots savstarpējos norēķinu līgums par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar attiecīgo
pašvaldību. 2007.gadā no Mārupes pagasta puses tika sagatavoti 39 šādi līgumi.
Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai 2006.gadā
Izglītības iestādes

2006.gadā

Pirmsskolas bērnu iestādes
PII „Lienīte”
PII „Tīraine”
Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas
Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Skultes pamatskola
Jaunmārupes sākumskola
Bērnu mūzikas un mākslas skolas
Mārupes mūzikas un mākslas skola
KOPĀ:

364801
195117
169684
1363616
638295
130635
151763
442923
142596
142596
1871013

2007.gadā

2008.gada
plāns

291753
194192

331880
284824

839621
856647
292091
533261
225224
225224

1541136
2710750
349014
692280
404295
404295
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Izdevumi izglītības iestādēm krasi mainās atkarībā no kapitālieguldījumiem šajā jomā. 2007.gadā Mārupes
pamatskolas piebūves būvniecībai no Mārupes pagasta padomes budžeta tika atvēlēti vairāk kā 600 tūkstoši
latu un valsts budžeta programmas ”Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” ietvaros 2007.gadā piešķirti 150
tūkst. latu, 2008.gadā Mārupes pamatskolas piebūves būvniecība tiks pabeigta par Mārupes pagasta
padomes līdzekļiem.

Izdevumi izglītības iestādēm % 2007.gadā

Mārupes vidusskola

6%
9%

27%

Mārupes pamatskola

7%

Skultes pamatskola
Jaunmārupes sākumskola un
PII
Mūzikas un mākslas skola

16%

PII „Lienīte”
26%

PII „Tīraine”

9%

Izdevumi izglītības iestādēm 2006.-2008.gados
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1500000

2007.gadā
2008.gada plāns

1000000
500000

Mārupes
mūzikas un
mākslas

Jaunmārupes
sākumskola

Skultes
pamatskola

Mārupes
pamatskola

Mārupes
vidusskola

PII „Tīraine”

PII „Lienīte”

0

2007.gada 26.martā Mārupes mūzikas un mākslas skolā un Skultes pamatskolā veiksmīgi norisinājās
skolas akreditācija. Skolas tika akreditētas uz 6 gadiem.
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MĀRUPES VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 2013901090
Kantora ielā 97, Mārupes pagastā, LV-2167, tālrunis 7934372, e-pasts: marupesvskola@parks.lv

Mārupīte, Mārupīte,
Lieli izaugsim visi mēs,
Un pa balto skolas ceļu
Dzīvē aiziesim.
Atmiņa un skolas zvani
Valsī šūpo mūs.
/no Mārupes vidusskolas himnas/
2007.
gadā
Mārupes
vidusskolu vadīja direktors Jānis
Lagzdkalns.
Izglītojošais darbs tiek veikts pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijā licenzētām programmām:
• Programma piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības ieguvei
• Vispārējā pamatizglītības programma
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
Pedagoģiskajā procesā iesaistīti 64 pedagogi. Pedagogu izglītības līmenis:
6
Augstākā izglītība

19

Maģistri
Apgūst vai ir apguvuši otro
specislitāti
64

2007. gadā Mārupes vidusskolā mācījās 769 skolēni.
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Skolēnu sadalījums pa klasēm

N. p. k.

Klase

2004.

2005.

2006.

2007.

1

57

64

52

75

2

69

55

67

43

3

61

64

59

53

4

54

64

73

73

5

71

57

68

71

6

66

78

62

85

7

82

69

75

76

8

58

79

71

72

9

57

56

76

75

10

33

49

43

47

11

37

32

48

51

12

31

34

32

36

Kopā:

676

701

726

757

Vārds, uzvārds

Mārupes vidusskolas RĪGAS RAJONA
mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti
2006./07. mācību gads
Klase
Mācību priekšmets

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anete Vārpa
Solvita Veisa
Kārlis Šteinmanis
Māris Sūnaitis
Miķelis Mažis
Ieva Pope
Aija Auziņa
Ivo Kalniņš

8.B
8.B
11.B
6.A
6.A
7.B
12.A
9.C

9.

Mārtiņš Barons

11.A

10.

Edgars Kokins

11.B

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Māra Laizāne
Annija Ločmele
Annija Rēdele
Edvīns Ķirsons
Lāsma Stanke
Maija Olšteina
Kristiāna Mataite
Ella Kalendra
Anete Buša
Vidaga Melne

11.B
9.C
9.C
10.A
10.A
3.C
3.B
5.a
5.A
12.B

Vācu valoda
Angļu valoda
Angļu valoda
Matemātika
Matemātika
Matemātika
Bioloģija
Ķīmija
Fizika
Mājturība
Vēsture
Ķīmija
Fizika
Ģeogrāfija
Biznesa ek. pamati
Biznesa ek. pamati
Mājturība
Mājturība
Matemātika
Matemātika
Kombinētā olimpiāde
Kombinētā olimpiāde
Konkurss „Tava reklāma
Konkurss „Tava reklāma
Konkurss „Tava reklāma

Skolotājs

Gundega Dzene
Diāna Liepa
Māra Zilaisgaile
Gunārs Beiziķis
Gunārs Beiziķis
Zanda Romanovska
Nadežda Pisareva
Vineta Ūdre
Uldis Karss
Gatis Maķevics
Ritma Veļķere
Vineta Ūdre
Anzelms Buls
Solveiga Igaune
Līga Lagzdkalne
Līga Lagzdkalne
Dace Rumpe
Dace Rumpe
Zanda Romanovska
Zanda Romanovska
Gunta Potaša
Elita Taimiņa
Līga Lagzdkalne
Līga Lagzdkalne
Līga Lagzdkalne

Vieta
A
III
A
III
A
A
A
III
II
II
A
III
A
A
II
II
I
III
III
A
III
A
A
A
A
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Tradīcijas
Vieni no iecienītākajiem svētkiem mūsdienu jaunatnei ir Valentīndiena. Mūsu skolā iniciatīvu savās
rokās ir ņēmusi skolēnu līdzpārvalde, un jau kuro gadu rūpējas par dažādām aktivitātēm šajā dienā. Garajos
starpbrīžos ir atvērta fotodarbnīca, darbojas zīlēšanas salons un sejas apgleznošanas darbnīca, ar
sirdssāpēm sirgstošos pieņem dakteris un ļoti veiksmīgi dziedina ar savām īpašajām sirdszālēm.
Lielu izdomu, daudz laika, darba un nervus prasa gatavošanās Žetonvakaram, kas ir 12.klašu skolēnu
emocionāla atskaite par skolā pavadītajiem gadiem. Šis smagais, bet arī skaistais darbs gulstas uz
audzinātāju Māras Zilaisgailes un Gunāra Beiziķa pleciem.
Par tradīciju kļuvusi Vecvecāku pēcpusdiena, ko gatavo sākumklašu skolēni un audzinātājas. Protams,
tiek iesaistīti arī interešu pulciņi, kuros darbojas attiecīgā vecuma bērni.
Jau otro gadu ar plašu vērienu nedēļas garumā tiek atzīmētas Mākslas dienas. Tas atkal ir skolēnu
līdzpārvaldes darbs no A līdz Z. Galvenās vilcējas šajā procesā ir 11.b klases skolnieces Dārta Cibule un Māra
Laizāne. Dažādās dienās un dažādās vietās darbojas radošās darbnīcas „Sapņu dārzs”, ar panākumiem tiek
izrādīta skolēnu iestudētā izrāde „…un viņa draugi” (par lācīti Pūku). Šo izrādi varēja noskatīties arī
Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi. Izrādes režisore ir 11.b klases skolniece Māra Laizāne. Mākslas dienu
kulminācija un noslēgums ir – Modes skate. Ir apskatāma arī fotoizstāde „Mana skola”, skolēnu plaukstu
nospiedumu un sapņu izstāde.
Visiem interešu izglītības pulciņiem zvaigžņu stunda ir Mātes dienas koncerts un lielā darbu izstāde,
kad ieskatu savā darbā sniedz pilnīgi visi interešu izglītības kolektīvi.
Par tradicionāliem ir kļuvuši konkursi „Erudīts” (7.-12.klašu
skolēniem) un „Erudītākā klase” (3.-6.klašu skolēniem).
Erudītākās klases titulu iegūst 3.c klase (audz. G.Potaša),
saņemot Ls100.- vērtībā atmaksātu transportu pavasara
ekskursijai. Individuāli erudītākie Mārupes vidusskolas skolēni ir
Diāna Kokorēviča (8.c), Mārtiņš Kugrēns (8.c), Jānis Barons
(10.b), Ilmārs Munkevičs (9.a), Laura Stiebra (10.a), Krista Lapiņa
(7.c), Miks Gerulis (9.a), Ruta Gabranova (9.b), Sintija Jurdža
(8.c) un Maruta Stāmere (8.c).
Jau vairākus gadus Dzejas dienu laikā latviešu valodas
skolotāja Anita Apine kopā ar skolēnu parlamentu dzejas
mīļotājiem rīko Dzejas dienas. Arī pašmāju jaunajiem dzejniekiem
ir iespēja lasīt savu dzeju šajā pasākumā.
Oktobra sākumā skolā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Šis
pasākums gulstas uz divpadsmito pleciem. Abas 12.klases ir ļoti
centušās, un par kulmināciju kļūst skolotāju fotogalerijas
atklāšana un baltu balonu palaišana debesīs.
Daudzu gadu garumā par tradīciju kļuvis Mārtiņdienas tirgus, kad jaunāko klašu skolēni kļūst par
galvenajiem tirgotājiem, bet visi pārējie ir potenciālie pircēji. Galvenā prece – mājās gatavoti dažādi garšīgi
našķi.
Jau vairākus gadus pirms Ziemassvētkiem pēdējā mācību dienā visa skola pulcējas kopīgā svētbrīdi
baznīcā. Pēdējos divus gadus tā ir Āgenskalna baznīca. Arī mūsu Ziemassvētku koncerts šogad notiek turpat
baznīcā, jo tā ir iespēja visai skolai būt vienlaicīgi kopā. Par to esam pateicīgi Skolas padomes
priekšsēdētājam Edgaram Mažim, kurš ir arī Āgenskalna baznīcas macītājs.
Drošība
Domājot par skolēnu drošību, maijā skolu apmeklē runcis Rūdis, lai 1.-4.klašu skolēniem stāstītu par
satiksmes drošību.
1.septembra lietus netraucē 2.klašu skolēniem pēc svinīgā mācību gada sākuma turpmāko stundu
kopā ar vecākiem pavadīt stadionā un darboties ceļu policijas vadībā, lai droši varētu justies gan pa ielu ejot,
gan mašīnā braucot.
Arī Vecāku rudens konferencē liela daļa ir veltīta vecāku izglītošanai drošības jautājumos. Savās
pārdomās dalās un vecākus uzklausa Mārupes pagasta policijas iecirkņa priekšnieks Juris Jēkabsons,
bāriņtiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere un skolas dakterīte Ilga Ivbule.
Mārupes pagasta policijas iecirkņa priekšnieks vairākkārt ir ticies arī ar dažāda vecuma skolēniem, lai
runātu par pienākumiem, tiesībām un rīcību dažādās kritiskās vai ekstremālās situācijās.
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Pateicoties skolotājas Vinetas Ūdres uzņēmībai jau vairākus gadus pavasara pusē 12 gadus
sasniegušiem skolēniem ir iespēja skolā nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenu.
Patriotiskā audzināšana
Jau vairāk kā 10 gadus janvāra 1.sestdienā jaunsargi un citi interesenti J.Lagzdkalna vadībā piedalās
Ziemassvētku kauju piemiņas pasākumos Antiņu kapos un Ložmetējkalnā. Pie tam seno kauju vietu
sakārtošanā un bunkuru izbūvē daudz stundu ir nostrādājuši mūsu skolas skolēni kopā ar direktoru
J.Lagzdkalnu.
Ik janvāri skolēni piedalās atceres pasākumā Mārupes kapos Barikāžu laika upura Roberta Mūrnieka
atdusas vietā.
Februārī skolā viesojas un par vīrišķību un drosmi pārdomās dalās Latvijas armijas virskapelāns
Elmārs Kļaviņš.
Par valsts svētku tuvošanos liecina
vestibilā izkārtais lielais valsts karogs un uz
palodzēm sarkanbaltsarkanās alpu vijolītes.
Sākumskolas klasēm Lāčplēša diena iesākas
ar kopā sanākšanu ap sporta zālē izveidoto
Latvijas kontūru. Tikmēr divas komandas
(pamatskolas un vidusskolas) dodas uz
Lāčplēša dienai veltītajām sporta spēlēm
17.PANB štāba poligona teritorijā. Bet skolas
vestibilā zemessargi un jaunsargi visiem
interesentiem demonstrē savu ekipējumu,
rāda filmu un atbild uz jautājumiem.
Svētku nedēļas kulminācija ir
16.novembrī, kad sākumskolas klases ar 3
autobusiem dodas uz Brāļu kapiem, lai
noliktu ziedus pie Mātes Latvijas, Jāņa Čakstes un vēl citviet, bet pārējās klases pulcējas kopā skolas
centrālajā vestibilā svētku uzvedumā „Trīs zvaigznes vainagā”.
Vairākas klases kolektīvi paspēj arī noskatīties jauno latviešu mākslas filmu „Rīgas sargi”.
Konkursu „Erudīts” un „Erudītākā klase” 2.kārtas jautājumi arī ir tikai par Latviju.
Skolēnu līdzpārvalde
Skolēnu līdzpārvalde skolā darbojas jau 11 gadus. Pēdējos gados skolēnu aktivitātes ir īpaši jūtamas,
par ko jāpateicas lokomotīvēm Dārtai Cibulei un Mārai Laizānei. Jāsaka, ka viņas ļoti mērķtiecīgi gatavo sev
jauno maiņu, jo pašām skolas laiks tūlīt beigsies. Viens no vērienīgākajiem pasākumiem ir Mākslas dienas
aprīlī, par ko jau rakstīju sadaļā „Tradīcijas”. Arī Valentīndienas aktivitātes pilnībā ir parlamenta iecerētas un
īstenotas.
Jau vairākus gadus skola piedalās starptautiskajā MEP projektā (Eiroparlamenta modeļa simulācija).
Šoruden rīkotājvalsts ir Latvija, un līdz ar to mūsu skolēni savās mājās uzņem jauniešus no Somijas, Zviedrijas
un Austrijas. Pašā konferences darbā piedalās 9.c klases skolnieces Edīte Garjāne un Ilze Laizāne.
Jau vairākus gadus pirms Ziemassvētkiem skolēnu
līdzpārvalde kopā ar Veselības skoliņu (vad. E.Taimiņa un V.Ūdre)
organizē ziedojumu vākšanu Rīgas pilsētas Kalnciema ielas bērnu
nama un Garozas ielas pansionāta iemītniekiem. Šī labdarības
akcija ir guvusi atsaucību gan skolēnos, gan vecākos, gan
skolotājos un skolas darbiniekos.
Par krāšņu šovu izvēršas novembra beigās līdzpārvaldes
rīkotā Cukurpopiela, kas veltīta latviešu estrādes mūzikai.
Skolēnu līdzpārvalde regulāri sanāk kopā iknedēļas sēdēs
otrdienās pl.8.00.
Interešu izglītība
Skolā darbojas 15 valsts apmaksāti interešu izglītības pulciņi, kuros brīvo laiku pavada 550 skolēni.
Protams, daudzi no viņiem darbojas divos un trijos pulciņos, bet ir skolēni, kuri neizmanto nevienu no
piedāvātajām iespējām.
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N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pulciņš
5.- 10.klašu koris
Zēnu koris
2.- 4.klašu koris
Solisti, ansamblis
Ritmika un sporta deju pulciņš
Ritmika un tautisko deju pulciņš
Dramatiskais kolektīvs
Čaklo roku pulciņš
Aušanas pulciņš
Vizuālās mākslas pulciņš
Aerobika – sporta teātris
Veselības skoliņa 5.-9.klasei
Veselības skoliņa 10.-12.klasei
Skolas avīze „Kas:Te”
Skolēnu pašpārvalde

Vadītāja
Sarmīte Šulce
Sarmīte Šulce
Sarmīte Šulce
Sarmīte Šulce
Biruta Babauska
Sarmīte Eņģele
Janīna Vanaga
Dace Rumpe
Baiba Zvaune
Indra Puķe
Sandra Kuļikovska
Elita Taimiņa
Vineta Ūdre
Māra Zilaisgaile
Ruta Straume

Mārupes vidusskolas RĪGAS RAJONA laureāti interešu izglītībā
2006./2007. mācību gads
N.p.k. Vārds, uzvārds vai kolektīvs
Pasākums
Skolotājs
1.
Zēnu koris
Zēnu koru skate
Sarmīte Šulce
2.
2. – 4. klašu koris
2. – 4. koru skate
Sarmīte Šulce
3.
5. – 9. klašu koris
5. – 9. koru skate
Sarmīte Šulce
4.
Anete Maže 2.b
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”
Sarmīte Šulce
5.
Rūta Dūduma 9.b
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”
Sarmīte Šulce
6.
Vizuālās mākslas pulciņš
Izstāde – konkurss „Māksla un
Indra Puķe
mūzika” (kolektīvs darbs „Vazarelli
ritmi”)
7.
Aušanas pulciņš
Izstāde – konkurss „Māksla un
Baiba Zvaune
mūzika” (kolektīvs darbs „Orķestris”)
8.
Aerobikas komanda
Sandra
jaunākā grupa
Kuļikovska
9.
Aerobikas komanda
Sandra
vidējā grupa
Kuļikovska
10. Aerobikas komanda
Sandra
vecākā grupa
Kuļikovska
Mārupes vidusskolas NOVADA un VALSTS laureāti interešu izglītībā
2006./2007. mācību gads
Vārds, uzvārds vai
N.p.k.
Pasākums
Skolotājs
kolektīvs
1.
Anete Maže 2.b
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”
Sarmīte Šulce
2.
Rūta Dūduma 9.b
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”
Sarmīte Šulce
3.
Vizuālās mākslas pulciņš
3. Vizuālās un lietišķās mākslas festivāls
Indra Puķe
„Zied ievas Siguldā” (kolektīvs darbs
„Vazarelli ritmi”)
4.
Aušanas un batikošanas
3. Vizuālās un lietišķās mākslas festivāls
Baiba Zvaune
pulciņš
„Zied ievas Siguldā” (kolektīvs darbs
„Orķestris”)
5.
Aušanas un batikošanas
6. Starptautiskais vizuāli plastiskās
Baiba Zvaune
pulciņš
mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”
(kolektīvs darbs „Vētrainās sacensības”)
6.
Jānis Ozoliņš 11.b
Hokejs – Pasaules čempionāta jauniešiem
dalībnieks

Dalībnieku
skaits
70
22
20
10
168
90
40
12
20
30
22
12
12
8
14

Vieta
I
I
II
I
I
I
I
I
II
I

Vieta
I
I
A

A

II
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7.

Kristaps Zvejnieks 9.a

Skrituļošana – Eiropas čempionāts
jauniešiem
Sporta dejotāji regulāri piedalās sacensības Rīgā un Latvijā.

IV

Absolventu tālākizglītība
9.klašu absolventu tālākizglītība
2007.gadā pamatskolu absolvē 65 skolēni. Lielākā daļa turpina mācības ar apņēmību iegūt vidējo
izglītību vai apgūt kādu arodu.
Tehnikumi, koledžas,
Profesionāli
Vakarskolas
amatniecības un mākslas
Strādā
tehniskās skolas
skolas**
30
6
10
11
7
1
* Rīgas 43.vidusskola., Katoļu ģimnāzija., Natālijas Draudziņas ģimnāzija., Rīgas 1. ģimnāzija, Šampētera vidusskola.
** Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Amatniecības vidusskola., Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola., Rīgas Tehniskā
koledža, „Turība”, Komercģimnāzija, Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola.

Mārupes
vidusskola

Citas vispārizglītojošās
vidusskolas un ģimnāzijas*

12.klašu absolventu tālākizglītība
2007.gadā vidusskolu absolvē 43 skolēns, un lielākā daļa iestājas kādā no Latvijas augstskolām,
t.sk. budžeta grupās – pieci.
LU

RTU

LLU

Kultūras
LPA*
B/A
koledža
„Turība”
10
15
1
1
1
3
* Liepājas Pedagoģijas akadēmija
** Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola
*** Ekonomikas un kultūras augstskola

Banku
augstskola
2

SPPA**

RSU

EKA***

Strādā

3

3

1

3
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MĀRUPES PAMATSKOLA
Reģ. Nr. 2012901121
Viskalnu iela 7, Mārupes pagasts, , LV – 2138, tālr./fakss 7148306, e –pasts skola@marupespamatsk.lv

2007. gadā Mārupes pamatskolu vadīja direktore Sigita Sakoviča.
I. Pedagoģiskie darbinieki:
1. kopā – 19
2. ar augtāko pedagoģisko izglītību - 17
2. skolotāji, kuri papildinājuši savu pedagoģisko izglītību (kursi) - 8
6. maģistri – 2
7. apgūst augtāko pedagoģisko izglītību - 2
II. Skolotāju tālākizglītība:
Esošie skolotāji pilnīgi atbilst IZM prasībām par pedagogu
izglītību.
Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību savā specialitātē – 2
Skolotāju tālākizglītība (kursi):
 Vadības kursi – 2;
 Sākumskola – 3;
 Mācību priekšmetu metodika pamatskolā 5
Plānots mācīties kursos 2008./ 09. m. g.
 Vizuālā māksla – 1;
 IIP pedagogam – 1;
 Logopēdam – 1.
III. Mācīšana:
Skola piedāvā apgūt divas licencētas un akreditētas pamatizglītības programmas: pamatizglītības programmu
(apgūst 1. – 8. klase 76 skolēni) un mazākumtautību pamatizglītības programmu (9. klase, 12 skolēni).
Mazākumtautību pamatizglītības programmas izpildes gaitā skolēniem jāapgūst mācību priekšmetus
latviešu un krievu valodās saskaņā ar izvēlēto mazākumtautību pamatizglītības III modeli ( latviski pavisam
kopā jāmāca 10 priekšmeti). Tādējādi mazākumtautību skolēni integrējas mūsu valsts sabiedrībā. Veiksmīgais
darbs latviešu valodas un kultūras apguvē, pozitīvā attieksme pret mūsu valsti – šie darba rezultāti ir mūsu
skolas stiprā puse.
Pamatizglītības (1. – 8. klase) programmas apguve, protams, notiek latviešu valodā. Taču jāņem vērā
skolēnu mājas jeb dzimto valodu – tā lielā daļā ģimeņu ir krievu. Tomēr programmas apguve notiek veiksmīgi.
Mācīšanas – audzināšanas procesa uzlabošanai 2007. gadā ir pieņemti skolas darba Metodiskā
darba kārtība un atbilstoši prasībām sakārtoti (papildināti, precizēti) skolas iekšējie normatīvie akti. Tajos
precīzi noteiktas skolas vadības, skolotāju un skolēnu tiesības un pienākumi un mācību sasniegumu
vērtēšanas prasības, metodiskā darba prasības atbilstoši praktiski visām situācijām, kas varētu notikt skolas
dzīves sarežģītajā mehānismā.
Noteikts individuālo konsultāciju grafiks skolēniem visos mācību priekšmetos. Skolotāji palīdz labāk
apgūt mācību vielu, strādāt ar talantīgākajiem skolēniem, gatavot bērnus skolas un rajona mācību priekšmetu
olimpiādēm.Skolā darbu turpina logopēde.
IV. Mācīšanās:
9. klases eksāmenu rezultāti 2006./ 07. m. g.:
Priekšmets

Krievu valoda
Vēsture
Matemātika
Latviešu valoda
un literatūra*

Eksaminē
jamo
skaits
10

Nepietiekams
(1 – 3)

Līmenis
Pietiekams (4 – 5)
Optimāls (6 – 8)
2
6
2

A

B

Augsts
(9 – 10)

8
4
8
Līmenis
C
6

D
4

E

F

* - centralizētais eksāmens.
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2006./ 2007. mācību gadā skolā pabeidza 10 devītās klases skolēni. 90% beidzēju apgūst vidējās izglītības
programmas.
Mārupes pamatskolas absolventu tālākā izglītības apguve 2005. – 2007. gads
Mācību
Absolventu
Apgūst pilnu
Apgūst nepilnu Nemācās
gads
skaits/
izglītības
vidējās
%
procenti
programmu %
izglītības
programmu %
04./ 05.
7/ 100
86
14
0
05./06.
11/ 100
82
18
0
06./ 07.
10/ 100
50
40
10
Vidēji
73
24
3

Npk.

1.
2.
3.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

04. / 05.
05. /06
06./ 07.

apgūst vid. izgl.

apgūst nep. vid.
izgl.

nemācās

V. Materiāli tehniskā bāze:
Np

Veids

1.
2.

Mācību grāmatas

Skaits un/ vai apraksts

k.

2.1. datori

1560/ atbilst ISEC apstiprinājumam
Tehniskie mācību līdzekļi
13 – mācību vajadzībām
4 - administrācijas vajadzībām
1 dators ar interneta pieslēgumu ir
paredzēts skolotāju vajadzībām

Programmatūra

⇒
TILDE 2005

2.2. Videoiekārta
2.3. Televizori
2.4. Audioiekārtas
Projektors
Kartes, plakāti

3.

1
3
5
1
~200/ atbilstoši programmas
prasībām
60
20/ 1134 kv. m.
400 kv. m.
734 kv. m.
4

Videokasetes (mācību filmas)
Telpas (skaits kopā/ kop. platība
Mācību telpu platība
Citas telpas
5 – 9. klašu telpas

4.

Windows XP, MC Office,

Kabineti:
Informātikas/ datoru skaits
Bioloģijas un ķīmijas
Valodu
Matemātikas un fizikas

1/ 14
1
1
1
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5.

Vizuālās mākslas un mājturības
(meitenēm)
Mūzikas/ vēstures
Mājturības (zēniem)
Sporta laukumi
Laboratorija (bioloģijas, ķīmijas)

Bibliotēka:
Grāmatu skaits kopā
no tām:mācību grāmatas
Citas telpas
6.
Skolotāju istaba / Ģērbtuves / Tualetes
* - ar Interneta pieslēgumu un elektronisko pastu (skola@marupespamatsk.lv)

1
1
1
1
1
30 kv. m.
4044
1401

Uzsākta sporta zāles celtniecība. Tajā paredzēti, neskaitot sporta zāli, bioloģijas, ķīmijas, mājturības,
matemātikas, fizikas un datoru kabineti, bibliotēka, ēdināšanas komplekss. To paredzēts nodot skolas
izmantošanai 2008. gada Ziemassvētkos.
VI. Interešu izglītība
Darbojas dažādu interešu pulciņi, kuros mūsu skolēni pavada brīvo laiku un iegūst papildus zināšanas
un prasmes, kas būs nepieciešamas tālākajā dzīvē. Darbojas: divi skolas teātri (kopā 18 dalībnieki), vizuālās
mākslas pulciņš (11), skolas koris (14), ritmikas pulciņš (16), galda tenisa (12), datorzinību(30), un valodu
apguves pulciņi (krievu valodas (24) un angļu valodas (15), rokdarbu pulciņš (8).
Skola tāpat piedāvā apgūt padziļināti mācību priekšmetus fakultatīvajās nodarbībās. Sākumskolas
skolēni apmeklē peldbaseinu Jaunmārupes sākumskolā.
Savās prasmēs ar skolēniem dalās 12 skolotāji un pulciņu darbā piedalās visi 1. – 4. klašu skolēni un
trešdaļa 6. – 9. klašu audzēkņu.
VII. Projektu nedēļa
Tradicionāli katru mācību gadu – februārī - norisinās projektu nedēļa. Šī gada izvēlētās tēmas bija
divas: sākumskolā Mani labie darbiņi un pamatskolā Kāds es esmu? Kas es esmu?.
Pamatskolas skolēni nodarbojās ar sevis izpēti: noteica savas spējas, prasmes intereses, kuras
noderēs tālākajā dzīves ceļā, arī tālākas izglītības apguve un profesijas, karjeras izvēlē. Sākumskolas skolēni
atcerējās tos labos darbiņus, kuri tika veikti mājās un skolā.
Darbs norisinājās interešu grupās skolotāju – konsultantu vadībā. Katra grupa sagatavoja sava darba
prezentāciju un sava darba taustāmo rezultātu – referātus, uzskates līdzekļus, attēlus utml. To visu varēs
izmantot skolotāji un skolēni savā mācību – audzināšanas darbā.
VIII. Svētki
Protam ne tikai mācīties un mācīt, bet arī svinēt svētkus. Kā pirmo jāmin 18. Novembri – valsts
dzimšanas dienu. Veselu nedēļu notika dažādi pasākumi: daiļlasīšanas konkurss, I pasaules kara latviešu
strēlnieku cīņu apmeklējums Tīreļpurvā, skolēnu zīmējumu izstāde „Latviešu strēlnieki”, skolā tika noformēts
datorgrafikas stends ar Latvijai veltītu tematiku, skolas audzināšanas stundas. Jāatzīmē svētku montāža 15.
novembrī.
Tāpat skolā notiek Valentīndienas, Meteņu atzīmēšana, Mātes dienas koncerts, Sporta diena, Zinību
diena, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Ziemassvētku pasākumi. Šie svētki veido attieksmes, paplašina un
padziļina zināšanas un izklaidē.
Jau otro gadu pēc kārtas skolēnu vasaras brīvlaikā (06.08.07. – 17.08.07.) notika nometne „Spīdi sev
un citiem!”, kurā piedalījās 20 Mārupes pamatskolas skolēni, vecumā no 7 -15 gadiem. Nometnē bērni
darbojās dažādās radošajās darbnīcās – veidoja sienas dekoru, foto rāmīšus, dekorācijas noslēguma
muzikālajai izrādei. Nometnes noslēguma koncertā bērni uzstājās ar pašu veidotu muzikālu izrādi. Nometnes
ietvaros skolēni kopā ar nometnes pedagogiem devās divu dienu pārgājienā ar teltīm gar Vidzemes
akmeņaino jūrmalu.
IX. Saikne ar vecākiem un sabiedrību
Darbojas Skolas padome, kurā ievēlēti aktīvākie vecāki. Regulāri notiek vecāku sapulces – skolas un
klašu. Katru gadu divas reizes mācību gada laikā informējam vecākus par valsts pārbaudes darbu prasībām
un kārtību pamatskolā.
Izmantojam arī jaunākās tehnoloģijas – skolai tīmeklī ir sava mājas lapa (www.marupespatsk.lv). Tajā
jebkurš interesants var atrast svarīgāko informāciju par skolu, kā arī sazināties ar elektroniskā pasta palīdzību
ar skolas vadības pārstāvjiem (direktori un abiem viņas vietniekiem).
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SKULTES PAMATSKOLA
reģ. Nr. 90000012973
Skulte, Skultes iela 25, Mārupes pagasts, LV_2108, tālr./fakss 7915276, e –pasts skultesskola@one.lv

2007.gadā Skultes pamatskolu vadīja direktore Valentīna Emberga.
Skolēnu sastāvs
2007.gadu noslēdzot, Skultes pamatskolā mācījās 114 bērni, no tiem:
• pirmsskolā – 46 bērni;
• 1.- 9.klasēs – 68 bērni.
Salīdzinot ar 2006.gadu, bērnu skaits palielinājies par 16 bērniem.
Skolu un pirmsskolas grupas apmeklē bērni:
• no Skultes ciemata – 77;
• no Jaunmārupes un Mārupes ciematiem – 30;
• no Piņķu ciemata – 6;
• no Tīraines ciemata - 1
Lielākā daļa bērnu (80%) nāk no ģimenēm, kur saskarsme notiek krievu valodā, 20% bērnu – no latviešu un
jauktām ģimenēm.
Pedagoģisko darbinieku sastāvs
Pedagoģiskajā procesā iesaistīti 20 pedagogi.

Augstākā pedagoģiskā
18

Pedagogu izglītības līmenis:
Mācās augstskolās
Maģistri
3
2

Mācās maģistrantūrā
1

Skolotāju sadalījums pēc vecuma:
5

5

5

5

4.5
4
3.5

3

3
2.5

2

2
1.5
1
0.5
0
30 gadi un
jaunākie

31-39 gadi

40-49 gadi

50-59 gadi

59 gadi un
vecākie

Īstenojamās izglītības programmas.
2007.gadā skola īstenoja mazākumtautību pamatizglītības programmu (2.modelis), kods 21011121,
un, kods 01011111. Mazākumtautību pamatizglītības programma ir licencēta līdz 2016.gada 31.jūlijam un
akreditēta līdz 2013.gada 28.decembrim, pirmsskolas izglītības programma ir licencēta līdz 2008. gada 31.
jūlijam.
Skolā ir izveidotas 3 pirmsskolas grupas (kopā 46 bērni):
• 1.grupa – 15 bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem;
• 2.grupa – 15 bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem;
• 3.grupa - 16 bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem.
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Pirmsskolas grupās strādāja 3 pedagogi: Jeļena Trusova, Andra Spūre un Ilona Rupeika, Olga
Rozenšteine, Ludmila Jurģīte un 3 skolotāja palīgi: Raisa Proņina, Ļena Rjazanova un Leonida Škiļņaka.
Pirmsskolas grupu darba laiks bija no 7.00 līdz 19.00.
Par bērnu veselību skolā 2007.gadā atbildēja medmāsa Zoja Platonova.
Skolas īpašie piedāvājumi:
•
interešu izglītības piedāvājums pirmsskolas un pamatskolas bērniem;
•
bezmaksas baseina apmeklējums pirmsskolas un sākumskolas bērniem;
•
pagarinātās dienas grupa sākumskolas bērniem;
•
psihologa konsultācijas;
•
bezmaksas skolas autobuss skolēniem no Jaunmārupes un Piņķiem;
•
mājas apmācība;
•
konsultācijas visos mācību priekšmetos.
Mācību un audzināšanas darbs
Par direktora vietnieku mācību darbā 2007. gadā strādāja Gaļina Grizāne.
2006./2007.m.g. 3.klases skolēnu vidējās atzīmes valsts pārbaudes darbos (VPD):
Vid.atzīme rajonā VPD
gada atzīme
VPD skolā
6,26
Latviešu val.
5,2
4,2
7,1
Krievu val.
5,6
6,2
7,0
Matemātika
5,6
6,4
2006./2007.m.g. 9.klases skolēnu vidējās atzīmes VPD:
Vid.atzīme rajonā VPD
gadā atzīme
VPD skolā
5,75
Krievu val.
6
6
6,01
Angļu valoda
6
5
5,57
Matemātika
4,5
4
5,32
Dabaszinības
5,1
5
Latvijas un
6,44
pasaules vēsture
4
6
6,78
Sports
7
7
Valsts valodas eksāmenā absolventi saņēma C līmeņa sertifikātu.
5.- 9.klašu bērniem, kuriem ir grūtības mācībās, tika dota iespēja pēc stundām apmeklēt priekšmetu
fakultatīvus un konsultācijas, kuru laikā notika individuālā apmācība.
Trīs gadus skola sadarbojās ar speciālistiem no Carnikavas speciālās internātskolas. Centra
speciālisti – psihologs, pedagogs vienu reizi mēnesī konsultēja vecākus un palīdzēja bērniem un skolotājiem
risināt uzvedības un mācību problēmas.
Absolventu tālākizglītība
2006./2007.m.g. Skultes pamatskolu ar apliecībām par pamatizglītību pabeidza 2 absolventi, no tiem:
• turpina mācības Rīgas valsts tehnikumā – 1,
• strādā – 1.
Piedalīšanās olimpiādēs un skatēs
klase
9.
7.
7.
7.
8.
3.
5.

Līdzdalība priekšmetu olimpiādēs 2006./2007. m.g.
dalībnieki
pasākums
I.Lisovska
Rajona priekšmetu olimpiāde krievu valodā
E.Seļivanova
М.Меijere
Rajona komandu olimpiāde datorzinībās
N.Аndrianovs
I.Otroščenko
М.Grabovnicka
Rajona olimpiāde vizuālajā mākslā
А.Žaka
11 % skolēnu piedalījās rajona olimpiādes

skolotājs
А.Кuļiņičs
А.Кlauža

L.Brasliņa
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Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Nr.p.k.
1.
2.
3.

Līdzdalība sporta sacensībās un konkursos
2006./2007. m.g.
pasākums

dalībnieki
Skolas sporta komanda
(R.Cenkuss, А.Jurģītis,
К.Коzirevs, E.Odoļskis,
V.Černobaja, N.Аndrianovs,
N.Petuhovs, E.Seļivanova,
N.Karpenko, I.Strode)
Skolas sporta komanda
(R.Cenkuss, А.Jurģītis,
К.Коzirevs,Ē.Zemskovs, М.Lobko,
К.Ivanovs, S.Lisaks)
Skolas sporta komanda
(E.Odoļskis,
P.Jacina, А.Jurģītis,
К.Коzirevs,М.Nikonovs, V.Guiva,
А.Žaks, А.Safonovs)
Skolas sporta komanda
(E.Odoļskis, P.Jacina, А.Jurģītis,
К.Коzirevs,
S.Lisaks, М.Lobko,
К.Ivanovs, О.Маslovs,
R.Cenkuss, А.Žaks)
Skolas sporta komanda
(А.Žaka, J.Jaščeltova,
V.Černobaja, J.Polijektova,
V.Žaka, М.Grabovnicka,
М.Širjajeva, V.Lisovska,
А.Ivanova)

skolotājs

Rajona rudens kross

L.Jurģīte

Rajona sporta sacensības
minifutbolā , grupa „D”

L.Jurģīte

Rajona sporta sacensības
minifutbolā, grupa „C”

L.Jurģīte

Rajona sporta sacensības tautas
bumbā (zēni)

L.Jurģīte

Rajona sporta sacensības tautas
bumbā (meitenes)

L.Jurģīte

Rajona vokālais konkurss
«Balsis»
Daiļlasīšanas konkurss «Tatjanas
V.Gromovs
diena».
Vizuālās mākslas pulciņa
Starptautisks zīmēšanas
audzēkņi
konkurss «Es dzīvoju pie jūras»
•
61% skolēnu piedalījās rajona sacensības, skatēs, konkursos.
J.Polijektova

Līdzdalība skatēs 2007.gadā
pasākums
skolotājs
Rīgas rajona skolu āra sporta bāzu
L.Jurģīte
skate 2007.g. septembrī
Rīgas rajona bioloģijas kabinetu skate
J .P a v lo v a
2006.g. oktobrī
Rīgas rajona fizikas kabinetu
Ņ .Š č e go ļe va t ih a
skate 2007.g. septembrī

vieta

3.vieta

J.Mieze

2.vieta

А.Кuļiničs
L.Brasliņa

vieta
8.vieta
(piedalījās 23 skolas)
23.vieta
(piedalījās 43 skolas)
14.vieta
(piedalījās 19 skolas)

Interešu izglītība
2007. gadā Skultes pamatskolai tika piešķirtas 1,45 likmes interešu izglītībai.
Skolā darbojas dažādi interešu pulciņi:
Pulciņa nosaukums
Stundu skaits
Angļu valoda
5
Dejas
2
Datori
3
Ritmika
2
Tautas bumba
2
Galda teniss
2
Vizuālā māksla
2
Solisti-vokālisti
2
Keramika
3

Vecumposms
Pirmsskolas gr., 1.-2.kl.
Pirmsskolas gr.
1.-4.kl.
1.-4.kl.
1.-4.kl.
5.-9.kl.
1.-9.kl.
1.-9.kl.
1.-9.kl.

Skolotājs
J.Sučkova
J.Trusova
A.Klauža
L.Jurģīte
L.Jurģīte
L.Jurģīte
J.Maršalova
J.Mieze
J.Maršalova
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Muzikālais pulciņš
Estētiskās noformēšanas
pulciņš
Skolas teātris

3
2

Pirmsskolas gr.
1.-9.kl.

2

1.-9.kl.

J.Mieze
L.Jurģīte
J.Martjanova

2007. gadā skolā 3 reizes nedēļā skolas un ciemata bērniem notika maksas nodarbības boksā.
Skolas tradīcijas un ārpusklases pasākumi
Skultes pamatskolā ir izveidojušās savas tradīcijas, kuras katru gadu skola saglabā un attīsta.
Skolas tradicionālie pasākumi ir:
• Zinību diena;
• Skolotāju diena;
• Rudens ražas izstāde veltīta Mārtiņdienai;
• Lāčplēša diena;
• Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena;
• Ziemassvētku un Jaungada svinēšana;
• Krievu kultūras nedēļa;
• Ābeces svētki;
• Masļeņica;
• Spodrības mēnesis aprīlī;
• Mātes diena;
• Pēdējais zvans;
• Izlaiduma vakars pamatskolā un pirmsskolas grupās;
• Ekskursijas, muzeju dienas
Saimnieciskā darbība
Saimniecisko darbu skolā 2007.gadā vadīja saimniecības pārzine Natāļja Moskvičova.
Vislielākā uzmanība tika pievērsta pirmsskolas grupu higiēnas apstākļu uzlabošanai un vides
sakārtošanai, materiāli tehniskās bāzes papildināšanai. Notika pirmsskolas grupu gaiteņa remonts, 3-gadīgo
bērnu vajadzībām tika izremontēta un aprīkota trešā pirmsskolas grupa.
No jauna ierīkotā tualete 3-gadīgiem un 4-gadīgiem bērniem .
2007.gadā tika iegādāti:
• jauni garderobes skapīši pirmskolas grupām;
• jaunas mēbeles 3-gadīgo bērnu grupai;
• jaunie grīdas paklāji 3-gadīgo un 5-6 gadīgo bērnu grupām;
• 7 jaunas tāfeles sākumskolas un pamatskolas kabinetiem;
• videoprojektors datorkabinetam;
• kumode 5-6 gadīgo bērnu grupai;
• uzskates līdzekļi bioloģijas, fizikas, ķīmijas un dabaszinības stundām.
Tika pabeigta skolas teritorijas iežogošana.
Vasaras brīvlaikā notika pirmsskolas grupu rotaļu laukuma un sporta laukuma labiekārtošana
(remonts un krāsošana).
Bērnu vajadzībām uzstādīti 2 datori ar interneta pieslēgumu skolas bibliotēkā.
Iegādāts metāla noliktavas konteiners saimniecības vajadzībām.
Iegādāta mikroviļņi krāsns skolas ēdnīcai.
Izremontēta aktu zāle, ieliktas durvis pirmsskolas grupu norobežošanai.
Sadarbība ar vecākiem
Galvenie skolas darba vērtētāji ir vecāki, kuri domā par savu bērnu nākotni. Vecāki palīdz skolai
risināt dažādus jautājumus un atbalsta skolu vissvarīgākajos brīžos. Vecāku pārstāvji darbojas Skolas
padomē. Sevišķi aktīvi 2007. gadā bija vecāki Alla Kajevčenko, Sergejs Lisaks, Vladimirs Platonovs, Olga
Meijere.
Vecāku informēšanai par skolas darbību tiek izdota avīze „Skolas vēstis”. Lai uzzinātu vecāku
viedokli un saņemtu priekšlikumus notiek vecāku anketēšana, apkopotie rezultāti tiek publicēti skolas avīzē.
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JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA
Mārupes pagasta padome
Reģ.Nr.2011902576
Mazcenu alejā 4a, Mārupes pagastā, Rīgas rajonā, p.n. Jaunmārupe, LV – 2166
tālrunis 7933594, fakss 7933599, e-pasts: jmsk@inbox.lv

2007. gadā Jaunmārupes sākumskolu vadīja
direktore Iveta Timule.
Jaunmārupes sākumskola ir veidota kā
funkcionāli dažādu telpu grupu apvienojums
vienotā ēku kompleksā:
Sākumskolas komplekss - 3182,47 m2
Pirmsskolas komplekss - 1372,81 m2
Ēdnīcas komplekss - 319,54 m2
Sporta komplekss - 2065 m2
Skolas pamatmērķis:
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot
izglītības procesu, kas nodrošinātu pirmsskolas programmā un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu
sasniegšanu.
Skolas darbību nodrošina:
pedagoģiskie darbinieki – 36;
tehniskie darbinieki – 26.
Izglītojamo skaita dinamika
2005./2006.m.g.

2006./2007.m.g.

2007./2008.m.g.

Izglītojamo skaits

143

190

225

Pirmsskolas vecuma (2-6 gadi)

112

113

100

1. klases

31

45

52

2. klases

-

32

42

3. klases

-

-

31

Klašu komplektu skaits

2

4

6

Pirmsskolas grupu skaits

7

7

6

Sākumskolas darbības pārskats
Sākumskola realizē licencēto „Pamatizglītības pirmā posma (1.- 4. klase) izglītības programmu”, kods
11011111.
2007./2008. mācību gadā Jaunmārupes sākumskolā ir seši klašu komplekti un kopskaitā 126 izglītojamie:
divas 1. klases - 53 skolēni;
divas 2. klases - 42 skolēni;
divas 3. klases – 31 skolēni.
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Sākumskolas skolotāju sadalījums pēc vecuma
3; 15%
6; 30%
3; 15%

8; 40%
līdz 30 gadiem

31- - 39 g.v.

40- - 49 g.v.

50- - 59 g.v.

Sākumskolas skolotāju kvalitatīvā sastāva analīze
Ar pabeigtu augstāko izglītību – 13;
Izglītības zinātņu maģistri – 3;
Studē maģistratūrā– 2.

2; 11%
3; 17%

13; 72%

pabeigta augstākā izglītība

izglītības zinātņu maģistri

studē maģistratūrā

Skolotāju pašizglītība
Izmantota iespēja apmeklēt rajona rīkotos seminārus, kopskaitā apmeklēti 9 semināri:
Zinaida Spāde apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra – Skolu
teātra pedagogs (A2) kursus;
Māra Bikovska Rīgas domes Izglītības attīstības nodaļas Profesionālās meistarības kursus mūzikas
skolotājiem (A2);
Una Moiseja - „Profesionālās meistarības pilnveides kursus 1-4. klasei” (A2);
Ir pieteiktas 4 vietas skolotājiem uz tālākizglītības kursiem „Mūsdienu mācību procesa īstenošana
pamatizglītības 1.- 4.klasēs” un „Mūsdienu mācību procesa īstenošana pagarinātās dienas grupā”.
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Skolēnu sasniegumi
Skolēnu sasniegumi visos mācību priekšmetos
2007./2008.m.g. I mācību semestri beidzot

nepietiekams
2%

augsts un
optimāls
50%

pietiekams
48%

Skolēnu skaits ar augstu un optimālu mācību satura apguves līmeni
visos mācību priekšmetos 2007./2008.m.g. I mācību semestri beidzot
14

13

12

11
10

10

10

10
8
8
6
4
2
0

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

Interešu izglītība
Skolas izglītojamajiem tiek nodrošināta interešu izglītība:
skolas koris – Sindija Tropa;
1.- 2.klašu ansamblis – Vineta Elksne;
3. klašu ansamblis – Sindija Tropa;
1. – 2. klašu teātra pulciņš – Evita Novorucka;
3. klašu teātra pulciņš – Zinaīda Spāde;
datorpulciņš – Laura Buravcova;
peldēšanas pulciņš – Gints Gaiķens;
angļu valoda 1.-2. klasei – Līga Šteinberga;
rokdarbu pulciņš – Ēvija Drengere;
teikvondo - Vitālijs Lepins;
sporta dejas (maksas) – Roberts Nemiro.
Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai novērstu
negatīvo tendenču attīstību. Atbilstoši katra skolēna spējām un interesēm var apgūt dzīves prasmes, kuras
rosina uz veselīgu dzīves veidu. Tāpēc Jaunmārupes sākumskola ir uzsākusi un turpina skolēnu interešu
izzināšanu, lai radītu skolā darbīgu, izglītojošu un skolēniem interesantu vidi.
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Ārpusstundu nodarbību apmeklējums sākumskolā
120
101

98
100
86
78
80

60

40

30

26

25

20

0
Koris

Ans am blis

Sadarbība ar skolas logopēdi
Klases
1.a
Skolēnu
4
skaits

Peldēš anas Angļu valoda
pulciņš

Rokdarbu
pulciņš

Datorpulciņš

Teātra
pulciņš

1.b

2.a

2.b

3.b

Kopā

9

11

10

4

38

Tradīcijas
Zinību diena
Sporta dienas
Bibliotēkas zinību stundas
Rudens ražas svētki
Tematiskie pārgājieni
Konkursi un viktorīnas
Mārtiņdienas pasākumi
Latvijas gadadienai veltītie pasākumi
Ziemassvētki
Karjeras izglītība sākumskolā
Lieldienas
Ģimenes dienas pasākumi
Izlaidumi
Skatuves runas konkurss „Zvirbulis”;
Individuālo vokālistu konkurss „Cālis”.
Pirmsskolas darbības pārskats
realizē „Pirmsskolas izglītības programmu” (programmas kods 01011111);
uzņemti 100 audzēkņi;
nokomplektētas sešas 12 stundu darba režīma grupas;
obligāto 5 – 6 gadīgo sagatavošanu skolai veic 3 grupas - 54 bērni;
sakarā ar sešgadīgo bērnu skaita nepietiekamību, reorganizēta 7 stundu apmeklējuma grupa
(programmas kods 00011111);
2007./2008.mācību gadā izmaiņas bērnu uzņemšanas kārtībā - iestādē tiek uzņemti bērni no 3 gadu
vecuma, komplektējot 2 grupas (līdz šim - no 2 gadu vecuma);
33 audzēkņi 2006./2007. mācību gadā uzsāk mācības mūsu skolas 1.klasēs.
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Sagatavoti audzēkņi mācību uzsākšanai 1.klasē
40

37
30

28

26

20
10

0
2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

Pirmsskolas pedagoģisko darbinieku kvalitatīvā sastāva analīze:
pedagoģiskā procesa organizācijā un vadībā pirmsskolā iesaistīti 18 skolotāji;
ar pabeigtu augstāko pedagoģisko izglītību 8 skolotāji;
ar pabeigtu augstāko izglītību specialitātē (mūzikā, sportā, logopēdijā) – 4;
pedagoģijas bakalauri – 2 skolotāji;
4 skolotāji iegūst augstāko izglītību pirmsskolas pedagoģijā;
4 skolotāji turpina studijas maģistratūrā.
ar pabeigtu augs tāko
pedagoģis ko izglītību
37%

iegūs t augs tāko
izglītību pirm s s kolas
pedagoģijā
18%

pedagoģijas
bakalauri
9%

ar pabeigtu augs tāko
izglītību s pecialitātē
18%

Interešu izglītības pulciņu, maksas nodarbību un sporta sekciju apmeklējums
Mārītes (4 - 6g.)
Bitītes (4 g.)
Saulītes (5 g.)
Pienenītes (6 g.)
Kopā

Sporta dejas
9
1
11
2
23

Angļu valoda
17
13
17
12
59

Teikvondo
1
1

Basketbols
5
6
11

Futbols
2
5
2
5
14
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Piedāvāto interešu izglītības pulciņu apmeklējuma dinamika pirmsskolā
80
72
70

64
59

60
50
50

45

40
30

23

20
5

10

11

7

14
10

1
0
Sporta dejas

Angļu valoda

2005./2006.m.g.

Teikvondo

Basketbols

2006./2007.m.g.

Futbols

2007./2008.m.g.

Sadarbība ar iestādes logopēdi
bērnu sākotnējā diagnostika no 4 gadu vecuma – informācija grupu skolotājiem;
individuālas konsultācijas pēc atsevišķu bērnu vērojuma, tālākas darbības ieteikumi grupu skolotājiem,
vecākiem.
2006./2007. m.g.
2007./2008. m.g.
5 – 6 gadīgi bērni
13

10

Pedagoģiskā, izglītojošā un audzināšanas darba aktivitātes
Apmeklēti 27 pirmsskolas skolotāju pašizglītības pasākumi ārpus iestādes (mācību gadā apmeklētie
kursi, semināri, pieredzes skolas).
Uzņemti viesi no Viru apgabala Igaunijā, iepazīstināti ar pirmsskolas darba specifiku.
Organizēts un vadīts Rīgas rajona sporta skolotāju pieredzes seminārs 23.10.2007..
Nodarbību satura atlases iespējas nodrošinās Rīgas rajona PII metodiķu darba grupas izveidotie
metodiskie materiāli „Daiļliteratūras apguve pirmsskolā” 1.,2.daļa.
Sadarbība ar Mārupes mūzikas un mākslas skolu – koncerti par godu Latvijas gadadienai un Adventes
laika labdarības pasākums.
Bibliotēkas darbs
Bibliotēka apmeklētājiem atvērta katru dienu no
plkst. 8:00- 16:00.
Reģistrēto lasītāju skaits: 103 skolēni un 37
darbinieki.
Apmeklējumu skaits gadā – 14138.
Bibliotēkas fonds – 2402 eksemplāri
(daiļliteratūra, metodiskā literatūra, mācību
grāmatas, izziņas literatūra).
Periodiskie izdevumi un laikraksti – 21
seriālizdevumu vienības.
2007. gadā iegādātas grāmatas par 2472,24 Ls
(912 eksemplāri) un prese par 316 Ls.
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Audzēkņu sasniegumu atspoguļojums
Pasākums, norises laiks
Radošo darbu atlase bērnu darbu
izstādei Ģimenes dienā Mārupes
pagastā –2007.aprīlis

Atbildīgais par
līdzdalību
Izglītības
metodiķe
Sandra
BELCĀNE

Atbildīgais skolotājs
Sandra BELCĀNE

Radošo darbu atlase bērnu darbu
izstādei Mārupes pagastā „Mana
Latvija” – 2007. novembris

Izglītības
metodiķe
Sandra
BELCĀNE

Aiga BĒRZIŅA
Gundega ADĪTĀJA
Sandra BELCĀNE

Piedalīšanās Rīgas rajona bērnu
zīmēšanas festivālā – Salaspils PII
Ritenītis 20.11.2007.

Izglītības
metodiķe
Sandra
BELCĀNE

Aiga BĒRZIŅA
Dace TOMSONE

Audzēkņa vārds, uzvārds,
klase/grupa
Monta BUBUCE-2.a;
Daniela PALLO – 2.a;
Laura VILCIŅA – 1.a;
Eižens BĀLIŅŠ – 1.a;
Liene CEPURĪTE – 1.a;
Diāna KRŪMIŅA – 2.a;
Edijs STRĒLIS – 2.b;
Agnese STENGREVICA – 1.a;
Agnese REVELIŅA – 2.b;
Marta TRENCE – 2.a
Saulītes :
Justīne BLUMBERGA;
Krišjānis BALTIŅŠ
Pienenītes:
Roberts PLADARS;
Emīlija ZAĶE
3.a klase:
Kārlis BELOUSOVS
Alise VIĻUMA
Monta BUBUCE
3.b klase:
Edvarts INDĀRS
Patrīcija LIPAJA
Oskars LIELĀMURS
Saulītes:
Justīne BLUMBERGA
Evija ĻESŅIČIJA
Mārītes:
Vendija BELOUSOVA
Laura ŠAPE

Vecāku atbalsts audzinošo un izziņas pasākumu
organizēšanā
Dz. Duka Maisaka – Čau , Strīpainais!
I.Paura – Lido, lido, lidojums.
Zuzītes un Bārdiņa mīļdziesmiņas.
Dz.Duka Maisaka – Ziemas pasaciņa.
Dziesmas un rotaļas ar lācīti Pūku.
Stikla pūtēji no Ventspils amatnieku biedrības.

48

Mārupes pašvaldības PUBLISKAIS 2007.GADA PĀRSKATS

Sporta komplekss
Jaunmārupes sākumskolas sporta komplekss:
Moderna sporta zāle ar skatītāju tribīnēm - 808 m2.
Sporta zāli izmantoja Jaunmārupes sākumskolas un citu Mārupes pagasta izglītības iestāžu audzēkņi
teikvondo, futbola un basketbola treniņiem. Notika LČ amatieru līgas un Rīgas rajona čempionāta
sacensības, kā arī sporta zāle tika nomāt pēc noslēgto līgumu grafikiem.
Bērnu apmācības peldbaseins - 8 x 16 m, dziļums no 0,7 m līdz 1,4 m.
Bērnu apmācību peldbaseinā, profesionālu pedagogu vadībā, izmantoja visu Mārupes pagasta mācību
iestāžu audzēkņi no 4 līdz 12 gadu vecumam, kā arī citās pašvaldībās dzīvojoši bērni, pērkot
abonementus.
Multifunkcionāls sporta laukums (2065 m2) ar mākslīgā kaučuka segumu, tāllēkšanas bedri ar 3
sektoriem, 5 celiņu 100 m skrejceļa un līdzsvara baļķi.
Sporta laukumu izmantoja Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi sporta nodarbībām, dažādu svētku,
rotaļu un sacensību organizēšanai. Sporta laukumā trenējās Mārupes pagasta jauniešu futbola komanda.
Par sporta zāles nomu un peldbaseina izmantošanu 2007. gadā Jaunmārupes sākumskola iekasējusi
5672,23 Ls.
Rīgas rajona mācību iestāžu konkursā „Par āra sporta bāzēm un inventāru” Jaunmārupes sākumskola
2007. gadā ieguva pārliecinošu 1. vietu.
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Pirmsskolas izglītības iestāde “LIENĪTE”
Reģ.Nr. 2001901948
Amatas ielā 2, Mārupes pagastā, LV – 2167, tālr./faks 7934459, e – pasts: mlienite@latnet.lv

Vadītāja Biruta Antoneviča
2007 gadā pirmsskolas izglītības iestādi
‘’Lienīte ‘’ apmeklēja 141 pirmsskolas vecuma
bērns. Bērni izvietoti septiņās grupas, sešas no
tām strādā 12 stundas dienā , bet viena 7 stundas
dienā . Septiņu stundu grupu apmeklē bērni, kuri
sasnieguši obligāto pirmsskolas vecumu un nav
apmeklējuši pirmsskolas iestādi.
Iestāde strādā pēc divām licencētām
pirmsskolas izglītības programmām:
1. ‘’Pirmsskolas izglītības programma’’ kods
0101 1111 ;
2. ‘’Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās
sagatavošanas skolai programma’’ kods 0001 1111.
Lielākā daļa iestādes audzēkņu ir 5 – 7 gadus veci bērni, kuriem tiek nodrošināta sagatavošana skolai.

Bērnu iedalījus pēc vecumposmiem

20%
5 - 7 g.
4 - 5 g.
23%

57%

3 - 4g.

Pedagoģiskā
darbā
liela
uzmanība tika veltīta
bērnu valodas
attīstīšanai,
bagātināšanai,
emocionalitātes atraisīšanai, kā arī lai
attīstītu bērnos spēju emocionāli uztvert
literārā darba tēmu un veidot māku attēlot
to ar pauzēm, intonāciju, atbilstoši
daiļdarba raksturam un pārdzīvojumiem.
Darba procesā tika apgūts un izmantots,
Rīgas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu
metodiķu darba grupas izstrādāts, jauns
metotiskais materiāls - ‘’Daiļliteratūras
apguve pirmsskolā’’.
Lai
atraisītu
bērnos
emocionalitāti, bērni tika iesaistīti dāžādos
svētku uzvedumos, kuros katram bērna
tika dota iespēja atveidot tēlu atbilstoši
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viņa spējām. Topošie skolnieki mūsu iestādes bērnus iepriecināja ar pašu iestudētu lūdziņu ‘’Rūķu dēlēns
Knīpucis’’. Katram no grupas bērniem bija sava loma ko viņs attēloja. Izrādē bija gan sarunas , dziesmas,
dejas, mūzika. Izrādes režisores pienākumus veica pirmsskolas skolotāja Iveta Rudāne.
Ļoti gaidīta mūsu iestādē ir Miķeļdiena ,
jo tad pie mums ir Miķeļdienas tirgus, kur
vienlaicīgi pasākumā piedalās visi iestādes
bērni ar saviem vecākiem un darbinieki. Tie ir
svētki kad pirmo reizi trīsgadnieki kopējā
uzvedumā atveido sev uzticētās lomas . Arī
viņu vecākiem tie ir pirmie svētki mūsu iestādē.
Lai bagātinātu bērnu dvēseli, attīstītu
prāta spējas un veicinātu bērna fizisko attīstību,
iestādes pedagoģiskais kolektīvs organizē
daudz un dažādus pasākumus: jautros brīžus,
konkursus, sporta izpriecas. Šajā darbā protams
nevar iztikt bez tehniskā personāla atbalsta un
palīdzības.
Lai varētu profesionāli
organizēt
pedagoģisko procesu grupās, pirmsskolas skolotājas apmeklē gan rajona organizētos semināru, gan arī
ietādē oraganizētos semināruas, pieredzes skolas.
Iestādē organizētie semināri:
1.Dažādu metožu izmantošana matemātisko priekšstatu veidošanā –
vadīja pirmsskolas skolotāja izgl. zin. maģ. N.Andrianova
2. Darbs ar mālu veidošanas nodarbībās – vadīja pirmsskolas skolotāja M. Laiviņa
3. Integrētās mācības pirmsskolā – vadīja pirmsskolas skolotāja izgl. zin. maģ. A.Ganiņa
Pieredzes skolas notiek reizi mēnesī , kad savu labāko pedagoģisko pieredzi rāda divi pedagogi. Pēc
vērojuma pedagogi diskutē par redzēto, atzīmē ko katrs ir ieguvis un izsaka arī savus priekšlikumus.
Mūsu iestādē strādā pedagogi ar lielu pedagoģiskā darba stāžu un jaunie pedagogi.
Skolotāju kvalitātīvā sastāva analīze

vidējā pedagoģiskā
6%

25%

19%

vidējā - mācās
augstākā pirmsskolas

50%

maģistra grāds
pedagoģijā

Skolotāju pedagoģiskai darba stāžs
vārāk kā 20
gadi
līdz 20 gadiem
Series1
līdz 10 gadiem
līdz 5 gadi
0

1

2

3

4

5

6

7
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Papildus nodarbībām, kuras tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmu ietvaros, bērniem tiek
piedāvātas angļu valodas nodarbības, deju nodarbības deju kolektīvā ‘’Māriņa’’, dziedāšanas prasmju
izkopšana popgrupā ‘’Mārupēni’’ un ar 2006 gada oktobri ir iespēja nodarboties ar bērnu fitnesu un sporta
dejām.
Interešu izglītība

14%
47%

Angļu valoda
'Māriņa''

39%

'Mārupēni''

Mūsu iestādes audzēkņi apliecina savu varēšanu, dodoties ciemos ar koncertiem uz citām iestādēm,
piedaloties mūzikas un deju konkursos, piedaloties pagasta rīkotajos pasākumos.
Iestādes saimnieciskā darbība pakārtota pedagoģiskā procesa organizēšanai un pilnveidošanai un
matriālās bāzes papildināšanai. Šajā gadā tika veikta lietus ūdeņu novadīšana un uzklikts bruģis uz ceļiņa pie
sporta laukuma, tika izremontēta 1. grupas guļamistaba, grupas telpa, garderobe. Ar 2007. gadā tiek iekārtota
drošības sistēma un ar septembrī iestādē var iekļūt ar elektroniskajām kartēm, kuras izsniegtas bērnu
vecākiem . Visa gada garumā tieka veikts darbs pie iestādes materiālās bāzes papildināšanas un
atjaunošanas.
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Pirmsskolas izglītības iestāde „TĪRAINE”
reģ. Nr. 90000012954
Tīraine, Viskalnu iela 3, Mārupes pagasts, LV-2138, tālr. 7915629

2007.gadā vadītāja Iveta Jirgensone.
2007.gadā iestādes budžets bija 174585,00 lati.
Pedagoģiskais darbs.
2007.gadā turpinājām iepriekšējos gados uzsākto.
Mūsu iestādi uzsāka apmeklēt 74 bērni. Arī
2007.gadā bērnu skaits grupās tika samazināts līdz
atļautajām noteiktajām normām. Ceram, ka arī
turpmāk bērni izvēlēsies mūsu dārziņu par savām
otrajām „mājām”. (Skatīt tabulu Nr.1)
Galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2007.gadā:
 Strādāt pie bērna izziņas procesu attīstības
izmantojot
rotaļas.
Apkopot
rotaļas
domāšanas un uzmanības attīttībai, ņemot par pamatu valodas attīstību un matemātisko priekšsatu
veidošanu. Papildināt izdales un uzskates materiālo bāzi matemātikā.
 Veidot pašapkalpošanās un kulturālas uzvedības iemaņas atbolstoši bērna vacumam:
*izstrādāt grupas kārtības noteikumus un ieviest tos dzīvē;
*nodrošināt grupā materiālo bāzi pašapkalpošanās iemaņu veidošanai;
*pilnveidot kulturālas ēšanas iemaņas;
*sarīkot iekšējo semināru „Kulturālas uzvedības iemaņas pirmsskolas vecumā.”

Bērnu skaita pieaugums
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tabula Nr. 1
•

•

•

Tāpat kā līdz šim, bērni grupiņās darbojās pa centriņiem (matemātikas, valodas, mākslas, dabas,
celtniecības), ņemot vērā bērnu intereses, vajadzības un prasmes. Katrai grupiņai ir sava
“seja”,
un tieši tas ir interesanti, jo pa pieciem dārziņā pavadītajiem gadiem, mazuļi izdzīvojās pa katru no
šīm pasaulītēm. Arī 2007. gadā lielu uzmanību veltījām grupiņu remontam un labiekārtošanai.Tika
pilnībā izremontēta 5-7 gadus vecu bērnu grupiņa, t.i., nodarbību un rotaļu telpa, guļamtelpa,
ģērbtuve, kā arī tualete ( skatīt foto- 2.grupa).
Visas nodarbības un ikdienas dzīve dārziņā rit tikai latviešu valodā, tādēļ krieviski runājošie bērni
latviešu valodu iemācās viegli. Novērojumi liecina, ka 2-3 gadīgie mazuļi, beidzot mācību gadu
pārsvarā visi jau saprot un runā latviešu valodā.
Mūsu pirmsskolas skolotājām ir salīdzinoši grūti strādāt grupiņās, jo arī 2007.gadā apmēram 24%
iestādes audzēkņu bija krievvalodīgi runājoši bērni, kuri nāk vai nu no, valodas ziņā, jauktām
ģimenēm, vai arī no krievu ģimenēm.
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•

Mūsu iestāde pamazām paplašinās, un nu jau varam lepoties ar 4 grupam. Jau ar 2007.gadu iestādē
darbojas 4 grupas – kopā 74 bērnu :
1. 1.grupu apmeklēja 16 2-3 gadus veci bērni;
2. 2.grupu apmeklēja 24 3-5 gadus veci bērni;
3. 3.grupu apmeklēja 23 5-7 gadus veci bērni;
4. 4.grupu apmeklēja 11 5-6 gadus veci bērni.
(skatīt grafiku Nr.2)

4.grupa
11
bērni

1.grupa
16 bērni

2.grupa
24 bērni

3.grupa
22 bērni

grafiks Nr.2
Skolotājām nākas ikdienā uzdevumus skaidrot divreiz – gan latviski, gan krieviski. Jāņem vērā arī tas, ka 2. un
3. grupā katrā ir apvienoti divu vecumu bērni, tātad darbs vēl divkāršojas.
• Katru dienu mūsu dārziņā no 7.00-19.00 mazuļus aprūpē un izglīto 7 latviešu pirmsskolas skolotājas,
viena muzikālā skolotāja, sporta skolotāja un logopēde. Ar 2007. gada janvāri mūsu iestādē uz 0,5 slodzi
darbu sāka sporta skolotāja, bet ar septembri bija iespējas slodzi sporta skolotājai palielināt uz 0,75, tādēļ
ieviesām sporta nodarbību ar mūziku – ritmiku. Saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu sporta
nodarbības telpās notiek 3 reizes nedēļā, bet ārā laukā 2 reizes nedēļā. Maziem pirmsskolēniem sporta
nodarbības ļoti patīk un uz tām viņi nāk labprāt.
•
Diemžēl no janvāra līdz septembrim nesekmīgi mēģinājām aizpildīt 2 brīvās pirmsskolas skolotājas
vakanses, toties ar septembra mēnesi beidzot visas grupas bija nokomplektētas ar atbilstošas izglītības
kadriem.
• Visas pirmsskolas skolotājas savas zināšanas nepārtraukti ir papildinājušas un iedvesmu smēlušās
dažādos semināros, kursos un pieredzes skolās. 3 pirmsskolas skolotājas turpina mācības augstākajās
pedagoģiskajās mācību iestādēs, lai iegūtu pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju. Mājās pārnestās idejas
regulāri tiek pārrunātas „piecminūtēs”, sapulcēs un semināros, pedagoģiskajās sēdēs.

Pedagogu statistika

27%

27%

Augstākā
pedagoģiskā
izglītība
Augstākā
pirmsskolas
izglītība
Mācās augstākās
pirmsskolas
iestādē

46%

Tabula Nr. 3
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• Mūsu iestāde turpina īstenot vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kuras mērķis ir vispusīgi
attīstīta radoša personība. Saistībā ar māc./g. galvenajiem uzdevumiem, skolotājas papildinājušas grupas
materiālo bāzi ar dažādiem pašgatavotiem materiāliem, kuri tika izmantoti gan rotaļnodarbībās (RN), gan
ārpusnodarbību laikā. Vēl joprojām turpinam „pavāru” dienas , kur gardumus gatavojam paši. Gandrīz katru
mēnesi tika rīkotas bērnu darbu izstādes. Vairāku izstāžu rīkošanā iesaistījām arī vecākus.
• 2007. gadā „Tīrainē” notika tādi pasākumi kā : Zinību diena, Rudens ražas svētki, Dārzeņu balle,
Mārtiņdiena, Ziemassvētku pasākums, Meteņi, Joku diena, Lieldienas, Mātes diena, sagatavošanas grupaiizlaidums, Jāņu ielīgošana „Zāļu diena”.
• Janvāra beigās notika bērnudārza iekšējais seminārs „Kulturālas uzvedības iemaņas pirmsskolas
vecumā”.
• Martā mūsu bērni uzstājās „Cāļa” konkursā.
• Marta beigās sarīkojām bērnudārza iekšējo semināru par saskarsmi.
• Aprīlī pirmsskolas skolotājas prezentēja pašgatavotos uzskates un izdales materiālus matemātisko
priekšstatu veidošanai.
• Maija mēnesī kopā ar māmiņām un vecmāmiņām svinējām Mātes dienu, bet nedaudz vēlāk nākamo
skolnieku izlaidumu.
• Mācību gadu noslēdzām ar Jāņu ielīgošanu, kur gājām jautrās rotaļās, cienājāmies ar dažādiem
gardumiem un dzērām zāļu tēju.
• PII „Tīraine” pedagogiem mācību gads noslēdzās ar pieredzes apmaiņas braucienu uz Čehiju, kur notika
tikšanās ar pirmsskolas izglītības pārstāvjiem. Apmeklējām bērnudārzu, kurš uzcelts jauno privātmāju rajonā.
Pieredzes apmaiņas brauciens bija interesants, jo guvām daudz labas idejas, gan mācību vides sakārtošanā,
gan metodiskajam darbam.
Saimnieciskais darbs.
2007.gadā tika veikti ieplānotie remonti:
2. grupas remonts:
ģērbtuve, tualete, virtuves telpa;
guļamtelpa;
grupas rotaļu telpa.
2.
PII „Tīraine” ēkas pamatu apmales remonts;
3.
Logu nomaiņa gaitenī uz skolu.
4.
Šīfera jumta remonta darbi: saskaņā ar tāmi Līgumu no 25.06.2007.
Visā apkures sezonas laikā regulāri bijām spiesti nomainīt vecos saplīsušos konvektorus (salikti 7 gadus
atpakaļ).
•
1.
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MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
reģ. Nr. 2070902151, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV-2166, e-pasts: muzikamarupe@one.lv

Direktore Dace Štrodaha.
Vispārējs skolas vērtējums
Audzēkņu skaits 2006./2007.mācību gadā
Profesionālās ievirzes izglītības programmās
(uz 1.09)
122
(uz 31.05)
107
Interešu izglītības programmās
36
Absolventu skaits 2006.gadā
3
Pedagoģisko darbinieku skaits
17
Tehnisko darbinieku skaits
5
Skolas budžeta nodrošinājums:
LR Kultūras ministrijas finansējums pedagoģisko darbinieku algām
Mārupes pagasta pašvaldības finansējums tehnisko darbinieku algām, pedagoģisko darbinieku
algām interešu izglītības programmās un saimnieciskajiem izdevumiem
Vecāku līdzfinansējums skolas attīstības nodrošināšanai.
Skolas īpašie piedāvājumi ir:
Sagatavošanas klase pirmskolas vecuma bērniem.
Interešu izglītības klases visās instrumentu programmās audzēkņiem, kuri nevēlas vai nespēj
mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī audzēkņiem, kuru vecums pārsniedz
18 gadus.
Skolas darba vērtējums pamatjomās
Mācību saturs
Mācību darbā tiek izmantotas licencētās izglītības programmas Instrumentālā mūzikas un Vizuāli
plastiskā māksla un akreditētās mācību priekšmetu programmas.
Mācīšana un mācīšanās
Mācīšanās procesā tiek ievērotas audzēkņu individuālās attīstības īpatnības, metodiskajās komisijās
un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek regulāri analizēts mācīšanās process, akcentējot pedagoga lomu tajā.
Darbojas izstrādātā vērtēšanas sistēma.
Mācīšanās procesā uzlabojams audzēkņu patstāvīgais darbs, kura rezultāti ir vērtējami kā viduvēji.
Aizņemti daudzajās ārpusskolas aktivitātēs, audzēkņi nevelta pietiekamu laiku mājas darbam, līdz ar to cieš
procesa kvalitāte. Veiktajā analīzē kā tālākās attīstības nepieciešamība ir sadarbības ar audzēkņu ģimenēm
pilnveidošana, vecāku līdzatbildības akcentēšana mācību procesa uzlabošanā.
Audzēkņu sasniegumi
Mācību gada laikā audzēkņi piedalījušies daudzos konkursos un festivālos gan republikas mērogā (II
Atklātais Klavieru ansambļu un kameransambļu konkurss Mārupes MMS, Konkurss par E.Dārziņa prēmiju
Jaunpiebalgā); gan Starptautiskā mērogā (Starptautiskais Jauno pianistu konkurss Valmierā, Starptautiskais
jauno mūziķu konkurss Sigulda – 2006, K.Štrāla VI
Starptautiskais
konkurss
Jaunais
flautists,
Klavieransambļu festivāls Valgā, Starptautiskajā
konkursā Mūzika bez robežām Druskininkos). Mūzikas
nodaļas audzēkņu darbojas Rīgas rajona mūzikas skolu
audzēkņu simfoniskajā orķestrī.
Panākumus guva Klavierspēles 4.klases
audzēkne Jūlija Poliektova, kura Starptautiskajā
konkursā Mūzika bez robežām Druskininkos ieguva
Atzinības rakstu. Šajā pašā konkursā klavieru ansambļu
grupā 4.klases audzēknes Jūlija Poliektova un Katrīna
Majeniece ieguva 3.vietu. Klavierspēles 5.klases
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audzēknes Ninella Fedotova un Nadežda Čistjakova ieguva 3.vietu A grupā II Atklātajā Klavieru ansambļu
konkursā Mārupes MMS. Konkursos piedalījās arī Klavierspēles 4.klases audzēkne Linda Liepiņa, Jūlija
Poliektova, 5.klases audzēknes Ieva Silkāne, Annija Skudra.
Klavierspēles 5.klases audzēkne Annija Skudra ar ģimeni Francijā Sarre Union pilsētiņā piedalījās
festivālā Mūzika ģimenēs, kur ieguva Atzinības rakstu.
Mazo mākslinieku aktivitātes izpaudušās Ziemsvētku izstādē, Mācību gadu noslēguma izstādē,
Veidojot kolektīvās muzicēšanas iemaņas, kas skolā ir viena no darbības prioritātēm, Mārupes mūzikas
un mākslas skolā tika turpināta aizsāktā tradīcija – organizēts jau Starptautiskā mērogā II Atklātais Mazās
kamermūzikas konkurss. Tajā piedalījās Latvijas mūzikas skolu klavieru ansambļi un kameransambļi,
klavieransambļi no Lietuvas un Maskavas. Konkurss tiks rīkots arī 2008.gadā.
Kā spilgtākos koncertus jāmin Audzēkņu Ziemsvētku koncerts, Audzēkņu un vecāku koncerts Joku
dienā, Māmiņu dienai veltīts koncerts, Mācību gada atskaites koncerts, Skolas absolventu koncerts.
Kā tradicionāls pasākums skolai ir Vasaras nometne, kas šogad notika Cēsīs. Nedēļas laikā audzēkņi
pedagogu vadībā izveidoja scenāriju uzvedumam ar muzikāliem priekšnesumiem, kas tika sniegts vecākiem.
Šie pasākumi veicināja audzēkņu muzikālās darbības pieredzes apguvi un koncertdarbību.
Atbalsts audzēkņiem
Individuālajās stundās tiek sniegts pilnvērtīgs atbalsts personības veidošanā, īpaši tiek strādāts ar
talantīgajiem audzēkņiem.
Audzēkņiem ir iespēja lietot skolas mūzikas instrumentus, to izmanto audzēkņi, kā arī izmantot skolas
mācību telpas patstāvīgajam darbam darba dienās. Mācību gada laikā kolektīvi apmeklēti koncerti, opera,
balets, izstādes.
Skolas vide
Skolas mikroklimats un sadarbības vide ir pozitīvi, apkārtējā vide sakopta un tiek regulāri labiekārtota.
Resursi
Personāla attīstība notiek atbilstoši izstrādātajam profesionālās pilnveides plānam.
Skolas pedagogi ik gadu piedalās Baltijas valstu mūzikas skolotāju festivāla koncertos. Šā festivāla viens
no organizatoriem ir arī Mārupes mūzikas un mākslas skola.
2006./2007.mācību gadā skolā strādāja 17 pedagogi.
Pedagogu izglītība
Skaits
%
Augstākā profesionālā pedagoģiskā
Vidējā profesionālā pedagoģiskā
Mācās augstākajās pedagoģiskajās mācību iestādēs

13
2
2

76,47
11,76
11,76
Tabula Nr.4

Pedagogu kvalifikācija

12%
12%

76%

Augstākā profesionālā pedagoģiskā
Vidējā profesionālā pedagoģiskā
Mācās augstākajās pedagoģiskajās mācību iestādēs
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Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
2007.gada 26.martā Mārupes mūzikas un mākslas skolā veiksmīgi norisinājās skolas akreditācija.
Skola tika akreditēta uz 6 gadiem.
Skolas darbība balstīta uz Attīstības plānu 2002./2003.-2006./2007. mācību gadiem, kas tiek pildīts
saskaņā ar mācību un audzināšanas darba plānu 2006./2007.mācību gadam: notikušas Pedagoģiskās
padomes sēdes, Direktora padomes sēdes, darbinieku kopsapulces, nodaļu metodiskās sēdes, vecāku
sapulces. Pedagogi bijuši pieredzes apmaiņā Ādažu mākslas un mūzikas skolā, bet pie mums pieredzes
apmaiņā viesojās Sabiles mūzikas un mākslas skolas pedagogi.
Skolā ir izstrādāts jaunais Attīstības plāns turpmākiem gadiem.
2007.gada 29.maija skolas Pedagoģiskās padomes sēdē mācību gads tika novērtēts ar labi.
Tabula Nr.1
Izglītības programma
Apakšprogramma
Audzēkņu skaits PIIP
Audzēkņu skaits IIP
Taustiņinstr. spēle
Klavierspēle
37
8
Akordeona spēle
1
1
Stīgu instrum. spēle
Vijoļspēle
17
6
Čella spēle
5
1
Ģitārspēle
6
9
Pūšaminstr. spēle
Flautas spēle
13
1
Klarnetes spēle
3
0
Saksofona spēle
2
0
Sitaminstr. spēle
Sitaminstr. spēle
6
2
Vizuāli plastiskā
Vizuāli plastiskā māksla
32
8
māksla
KOPĀ
90/32
36

Tabula Nr.2
Audzēkņu sadalīojums (% ) pa nodaļām
2006./2007.m.g.

26%

30%

5%
2%
2%

1%
11%

5%

4%

14%

Klavierspēle

Akordeona spēle

Vijoļspēle

Čella spēle

Ģitārspēle

Flautas spēle

Klarnetes spēle

Saksofona spēle

Sitaminstr. spēle

Vizuāli plastiskā māksla
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Tabula Nr.3
Audzēkņu sadalījums IIP (% ) pa nodaļām 2006./2007.m.g.

22%

22%

3%

6%
0%
3%
17%
24%

3%

Klavierspēle

Akordeona spēle

Vijoļspēle

Čella spēle

Ģitārspēle

Flautas spēle

Klarnetes spēle

Saksofona spēle

Sitaminstr. spēle

Vizuāli plastiskā māksla
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