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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 ar autobusiem.
Pirmskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas 407 (par 32 vairāk nekā 2007.gadā) vietas pirmskolas grupās,
kas nodrošina tikai 63% (iepriekš - 54%) no pieprasījuma, 74 mārupieši apmeklē Rīgas pirmsskolas izglītības
iestādes. Pagasta 4 skolās mācās 1068 skolēni, bet Rīgas pilsētas un citu pašvaldību izglītības iestādēs 720
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. 2008.gadā šis maksājums bija 100 lati. Šo iespēju izmatoja ap 100 ģimenēm.
2008. gadā Pirmskolas izglītības iestādēs uzņemti rindā :
2008.gada dzimušie bērni 267 pieteikumi
2007.gadā dzimušo bērnu rinda papildināta par 50 bērniem, kopā rindā 265 bērni.
2006.gada dzimušo bērnu rinda papildināta par 32 bērniem, kopā rindā 270 bērni,
2005.gada dzimušo bērnu rinda papildināta par 33 bērniem, kopā rindā 108 bērni,
2004.gada dzimušo bērnu rinda papildināta par 18 bērniem, kopā rindā 36 bērni
2003.gadā dzimušo rinda papildināta par 11 bērniem, kopā rindā 18 bērni.
Regulāri jāseko līdzi Mārupes pagasta teritorijā deklarētajiem bērniem, kuri sasnieguši obligāto (t.i. 5-6 gadu
apmācība) pirmskolas izglītības vecumu un jānodrošina ar obligātās apmācības kursu.
2008. gadā rindas kārtībā tika piedāvātas 82 vietas 2005.gada dzimušajiem bērniem. Katram tika
nosūtīta ierakstīta vēstule, kā arī ar daudziem tika runāts telefoniski, jo nebija atbildes par bērnu dārza
apmeklēšanu vai neapmeklēšanu. 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. Šajā gadījumā atkal tika izmantota telefoniska
saziņa, lai atbilde būtu ātrāka nekā, to uzskata bērnu vecāki. Ļoti bieži vecāki atsaka piedāvāto vietu PII gada
vidū, jo viņus neapmierina piedāvātā vieta kādā citā PII Mārupes pagasta teritorijā ( kaut gan noteikumi to
paredz), kā arī bērnudārzs neatrodas tuvu viņu mājām.
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. 2008.gadā no Mārupes pagasta puses tika sagatavoti 34 šādi līgumi.
Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai 2008.gadā
2008.g.
izpilde
Izglītība
6591049
Mārupes vidusskola
1052185
Vidusskolas rekonstrukcija
762415
Sporta halle
Mārupes pamatskola
2722251
Skultes pamatskola
332935
Jaunmārupes sākumskola un PII
656652
Pirmskolas izglītības iestāde „Lienīte”
342500
Tīraines pirmskolas izglītības iestāde
310350
Mūzikas un mākslas skola
411761

2009.g.
plāns
3734652
804418
559390
400000
279835
326965
615760
293405
201760
253119
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Izdevumi izglītības iestādēm 2007.-2009.gados

Izdevumi izglītības iestādēm krasi mainās atkarībā no kapitālieguldījumiem šajā jomā. 2008.gadā
lielākie līdzekļi šim mērķim no Mārupes pagasta padomes budžeta tika atvēlēti Mārupes pamatskolas
piebūves būvniecībai, kas ir kārtējais Mārupes pašvaldības izglītības objekts, kas uzcelts par pašvaldības
līdzekļiem, šoreiz neņemot kredītu, bet uzkrājot līdzekļus iepriekšējā gadā. Būvniecībai, kas kopā izmaksāja
2547089,88 latu, 260 tūkstoši divu gadu laikā saņemti no valsts budžeta.
2008. un 2009.gadā atvēlēti līdzekļi Mārupes vidusskolas rekonstrukcijai – jaunā mācību korpusa
būvniecībai un sporta zāles būvniecībai, kurai 2009.gadā piešķirti 400 tūkstoši latu no valsts budžeta.
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MĀRUPES VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 2013901090
Kantora ielā 97, Mārupes pagastā, LV-2167, tālrunis 67934372, e-pasts: marupesvskola@parks.lv
2008. gadā Mārupes vidusskolu vadīja direktors Jānis Lagzdkalns.

Mārupīte, Mārupīte,
Lieli izaugsim visi mēs,
Un pa balto skolas ceļu
Dzīvē aiziesim.
Atmiņa un skolas zvani
Valsī šūpo mūs.
/no Mārupes vidusskolas himnas/

Tagadējās skolas visvecākajā daļā bērni sāka mācīties 1911.gadā, kad barons Rautenfelds izrentēja vecās
Bieriņu muižas medību pili ar 18 ha zemes skolotājai Melānijai Šmīdbergai. Toreiz skola atradās meža vidū,
un patreizējā sporta laukumā vietā šalca ozoli, kurus izcirta I Pasaules kara laikā. Kopš 1971.gada
1.septembra skolai ir vidusskolas statuss. Pēdējos 23 gadus skolas direktors ir Mārupes vidusskolas
3.izlaiduma absolvents Jānis Lagzdkalns. Skolā mācās gandrīz 800 bērni strādā 64 skolotāji un 30 tehniskie
darbinieki.
Ikdienas izglītojošais darbs mijas ar interešu izglītības aktivitātēm, svētkiem un tradīcijām, kuras paši
veidojam un kopjam.
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 kvalitatīvais sastāvs:
2%
24%

74%

Augstākā izglītība

Pedagoģijas maģistri

Apgūst augstāko izglītību

Skolēnu sadalījums pa klasēm
2008. gadā Mārupes vidusskolā mācījās 775 skolēni.
•
5 - 6 gadīgo obligātā sagatavošana
19
•
1. - 4. klasēs
257
•
5. - 9. klasēs
368
•
10. - 12. klasēs
131
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N. p. k.
1.

Klase

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

1

57

64

52

75

83

2

69

55

67

43

73

3

61

64

59

53

46

4

54

64

73

73

55

5

71

57

68

71

76

6

66

78

62

85

70

7

82

69

75

76

77

8

58

79

71

72

73

9

57

56

76

75

72

10

33

49

43

47

40

11

37

32

48

51

43

12

31

34

32

36

48

Kopā:

676

701

726

757

756

Mārupes vidusskolas RĪGAS RAJONA mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti
2007./08. mācību gads
Vārds, uzvārds
Klase
Mācību priekšmets
Skolotājs

Vieta

Latviešu valoda

III

Anna Marija Reidzāne

8.b

Diāna Skudra

Piedalās novada olimpiādē
Latviešu valoda

Anita Apine

Atzinība

Mājturība

Dace Rumpe

III

2.

Laura Tirzīte

9.b

3.

Alise Musijenko

8.c

Vācu valoda

Gundega Dzene

Atzinība

4.

Aija Klagiša

12.a

Angļu valoda

Māra Zilaisgaile

Atzinība

5.

Kārlis Šteinmanis

12.b

Angļu valoda

Māra Zilaisgaile

Atzinība

6.

Anete Mūrniece

8.c

Angļu valoda

Anita Neimane

II

7.

Lāsma Stanke

11.a

Matemātika

Zanda
Romanovska

Atzinība

8.

Ieva Pikse

6.a

Matemātika

Inese Freimane

III

9.

Edvīns Ķirsons

11.a

Fizika

Anzelms Buls

III

10.

Mārtiņš Barons

12.a

Ķīmija

Vineta Ūdre

11.

Edgars Kokins

12.b

Biznesa ek. pamati

Līga Lagzdkalne

I

Mājturība

Dace Rumpe

II

12.

Rūta Rozenfelde

9.b

Piedalās novada olimpiādē
Sertifikāts par piedalīšanos Valsts
mājturības/mājsaimniecības 15.olimpiādē

Atzinība

Piedalās novada olimpiādē
Sertifikāts par piedalīšanos Valsts
mājturības/mājsaimniecības 15.olimpiādē
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13.

Dāvis Barons

4.a

14.

Nauris Kalniņš

8.b

15.

Rēzija Adītāja

7.c

Bioloģijas konkurss
„Pazīsti savu
organismu”

Ilze Kupča

II

Vizuālā māksla

Indra Puķe

III

Vizuālā māksla

Indra Puķe

II

Mājturība

Gatis Maķevics

I

Mājturība

Dace Rumpe

II

Ģeogrāfija

Solveiga Igaune

Atzinība

16.

Ieva Krātiņa

7.a

Mājturība

Dace Rumpe

III

17.

Maija Olšteina

4.c

Latviešu valoda

Gunta Potaša

II

18.

Kristiāna Mataite

4.b

Latviešu valoda

Elita Taimiņa

Atzinība

19.

Laine Lazda

4.a

Latviešu valoda

Aija Munkevica

Atzinība

20.

Līga Priedīte

3.b

Kompleksā olimpiāde

Janīna Vanaga

I

N.p.k.

Skolas labāko projektu darbu lasījumi skolā
Skolēna vārds, uzvārds
Klase
Darba nosaukums
Darba vadītājs

Vieta

5.-6. klašu grupā
1.
2.

Oskars Liepiņš
Rihards Staģis

3.

Ieva Bēržvade
Māra Melece

4.

Anete Rožukalne
Paula Virza
Aija Mataite
Anete Briņķe

5.a
6.a
6.b

6.b

Ugunskrusts.
„Mežonīgie pīrāgi un
Lielais Indriķis”.
Ēģiptes māksla- ierosme
mūsdienu
tekstilizstrādājumam.

Iveta Vilde

Batika.

Baiba Zvaune

Sarmīte Kukle

III vieta
I vieta

Baiba Zvaune

II vieta

7.-8. klašu grupā
5.
6.
7.
8.

Ieva Krātiņa
Anastasija Bogdanova
Edgars Lielāmurs
Mārcis Reveliņš
Artūrs Truškovs
Kristaps Krūmiņš

7.a
7.a

Smēķēšana.
Alkoholisms.

Līga Lagzdkalne
Līga Lagzdkalne

7.c

Bēthovena biogrāfija.

Sarmīte Šulce

7.c

Mocarta biogrāfija.

Sarmīte Šulce

I vieta
III vieta
III vieta

II vieta

9. klašu grupā
9.
10.
11.
12.

Zane Baļuka
Dainis Tenis
Aija Pope
Edīte Garjāne

9.a
9.b
9.b
9.c

Hromatogrāfija.
Music.
Badminton.
Mūzika bez fizikas?

Vineta Ūdre
Diāna Liepa
Diāna Liepa
Irta Karse

I vieta
III vieta
II vieta
I vieta
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Tradīcijas
Lielu izdomu, daudz laika un darba prasa gatavošanās Žetonvakaram, kas ir 12.klašu skolēnu emocionāla
atskaite par skolā pavadītajiem gadiem. Šogad divpadsmito priekšnesums atšķiras no citos gados redzētā.
Īsumā varētu teikt tā – izrāde divās daļās. 1.daļā – 12.A klases kustību teātris, 2.daļā – 12.B klases pasaku
luga „Sarkangalvīte un citi zvēri”.
Par tradīciju kļuvusi Vecvecāku pēcpusdiena, ko
gatavo sākumklašu skolēni un audzinātājas.
Protams, tiek iesaistīti arī interešu izglītības pulciņi,
kuros darbojas attiecīgā vecuma bērni.
Visām radošajām aktivitātēm zvaigžņu stunda ir
Mātes dienas priekšvakarā, kad lielajā koncertā un
izstādē ieskatu savā darbā sniedz pilnīgi visi
interešu izglītības kolektīvi.
Jau trešo gadu turpinās konkursi „Erudīts” un
‘Erudītākā klase”. 2008.gada pavasarī 3.B klase kā
erudītākā klase saņem 50.- latu piemaksu savai
pavasara ekskursijai. Bet 10 erudītākie skolēni
saņem ieejas kartes kinoteātrī „Forum Cinema”.
Otro gadu septembra otrajā pusē zālājā pie skolas tiek rīkota rudens ziedu izstāde.
Skolēniem laiku pa laikam ir iespēja tikties ar interesantiem
cilvēkiem, piemēram, Valsts Leļļu teātra aktrisi Lailu Kirmušku,
ekstrēmo ceļotāju Bruno Šulcu, Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu
Eglienu.
Oktobra pirmajā piektdienā skolā tiek atzīmēta Skolotāju diena.
No paša rīta ikviens skolotājs tiek sagaidīts un ievests skolā pa
sarkano paklāju. Vēlāk aktu zālē par kulmināciju top brīdis, kad
12.klašu puiši aicina skolotājas uz deju.
Jau vairākus gadus pirms Ziemassvētkiem pēdējā
mācību dienā visa skola pulcējas kopīgā svētbrīdi baznīcā.
Pēdējos trīs gadus tā ir Āgenskalna baznīca, kur mūs laipni
uzņem Skolas padomes priekšsēdētājs, mācītājs Edgars Mažis.
Baznīcā mēs izdziedam arī savu Ziemassvētku programmu, jo
tā ir iespēja visai skolai būt vienlaicīgi kopā.
Reizi trīs gados uz Ziemassvētku koncertu un kopā
pasēdēšanu tiek aicināti bijušie skolotāji un skolas darbinieki. 15.decembrī ar šādu koncertu iesākās mūsu
Ziemassvētku un pēdējā 1.pusgada mācību nedēļa.
Arī Vecāku dienas ir kļuvušas par tradīciju, kad divas reizes katrā mācību pusgadā vecākiem ir
iespēja individuāli tikties ar savu bērnu mācību priekšmetu skolotājiem.
Patriotiskā audzināšana
Katru gadu janvāra 1.sestdienā skolas
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.
Katru gadu skolēnu grupas piedalās arī
sakopšanas talkās Ložmetējkalnā.
Vesels pasākumu cikls 2008.gadā tika veltīts
Latvijas 90.gadadienai. Esam rakstījuši savus
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novēlējumus „Latvijas vienotības jostā”, ar skolēnu veidotiem darbiem piedalījušies dažādās izstādēs, trīs
dienu garumā visiem 5.-12.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties latviešu spēlfilmu „Rīgas sargi”, bet svētku
kulminācija bija sadošanās rokās ap svecītēm iedzīvināto Latvijas kontūru sporta laukumā.

Drošība
Agrā pavasarī Ceļu policijas birojs 1.klašu skolēniem organizē nodarbību ceļu satiksmes noteikumu
apgūšanā. Lai mazajiem ceļu satiksmes dalībniekiem informācija labāk paliktu atmiņā, talkā nāk Runcis Rūdis
un Bebrs Bruno.
Pateicoties skolotājas Vinetas Ūdres uzņēmībai jau vairākkārt pavasara pusē 12 gadus sasniegušiem
skolēniem ir bijusi iespēja skolā nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenu. Arī šogad 21.maijā aptuveni 100
jauno velosipēdistu cenšas iegūt kāroto dokumentu. Tomēr eksaminētājs no CSDD atlaides nedod nevienam
un izrādās, ka tikai aptuveni puse zina, kā pareizi un droši jāiekļaujas ceļu satiksmē.
Tā kā Mārupes pagasts ir iesaistījies pilotprojektā ar Valsts policiju, turpmāk par drošības jautājumiem
skolēnus izglītos ne tikai skolotāji, bet arī šīs jomas profesionālis, vecākā policijas inspektore Jeļena
Prišpetjeva.
Skolēnu parlaments
Skolēnu parlaments darbojas kopš 1996.gada novembra. Pēdējos trīs gadus skolēnu aktivitātes ir
sevišķi jūtamas. Viens no vērienīgākajiem pasākumiem ir Mākslas dienas aprīlī. Visa skola pārtapusi par lielu
mākslas darbnīcu. Šogad no finiera tiek izzāģētas un apgleznotas zivis, jaunāko klašu skolēni ar krītiņiem uz
stadiona skrejceļa veido savus zīmējumus, vidusskolniekiem sarīkota tikšanās ar Nacionālā teātra aktieri
Mārtiņu Eglienu. Bet kulminācija un Mākslas dienu noslēgums ir Modes skate lielajā sporta zālē.
Vieni no iecienītākajiem svētkiem
mūsdienu jaunatnei ir Valentīndiena. Parlaments
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. Vismaz
10 klases iesaistījušās plakātu gatavošanā par
tēmu „Mīlēta sirds – vesela sirds”.
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.
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Decembra
sākumā
notiek rūpīgi gatavotais un
gaidītais nu jau tradicionālais
pasākums CUKURPOPIELA 2.
Tas ir parlamenta lolojums no A
līdz Z. Šogad ir īpaša žūrijas
buķete – Liene Šomase, Amber,
Normunds Rutulis, kuri vērtē 10
kolektīvus
un
individuālos
izpildītājus.
Jau vairākus gadus
pirms Ziemassvētkiem skolēnu
līdzpārvalde kopā ar veselības
skoliņu (sk. 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.
Skolēnu parlaments regulāri sanāk kopā iknedēļas sēdēs otrdienās pl.8.00.
Interešu izglītība
Skolā darbojas 16 valsts apmaksāti interešu izglītības pulciņi, kuros brīvo laiku pavada 693 skolēni.
Protams, daudzi no viņiem darbojas divos un trijos pulciņos, bet ir skolēni, kuri neizmanto nevienu no
piedāvātajām iespējām.
N.p.k.

Pulciņš

Vadītājs

Dalībnieku
skaits

1.

1.klašu koris

Gunta Potaša

83

2.

5.- 9.klašu koris

Sarmīte Šulce / Inga Cirse

50

3.

Zēnu koris

Sarmīte Šulce / Inga Cirse

27

4.

3.- 4.klašu koris

Sarmīte Šulce / Ilze Vilde

30

5.

Solisti, ansamblis

Sarmīte Šulce / Inga Cirse

16

6.

Ritmika un sporta deju pulciņš

Biruta Babauska

80

7.

Ritmika un tautisko deju pulciņš

Sarmīte Eņģele

202

8.

Dramatiskais kolektīvs

Janīna Vanaga

40

9.

Čaklo roku pulciņš

Iveta Vilde

12

10.

Aušanas pulciņš un tekstilmākslas pulciņš

Baiba Zvaune

25

11.

Vizuālās mākslas pulciņš

Indra Puķe

40

12.

Aerobika

Sandra Kuļikovska

28

13.

Veselības skoliņa 1.-7.klasei

Elita Voiciša

12

14.

Veselības skoliņa 8.-12.klasei

Vineta Ūdre

23

15.

Skolēnu parlaments

Ruta Straume

15

16.

Skolas avīze „Kas:Te”

Māra Zilaisgaile

10
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Panākumi interešu izglītībā RĪGAS RAJONĀ
Kolektīvs

Notikums

Skolotājs

Zēnu koris

Zēnu koru skate

Sarmīte Šulce

5.-10.kl. koris

5.-9.kl. koru skate

Sarmīte Šulce

Anete Maže
3.b klase

Muzikālais konkurss „Balsis”

Sarmīte Šulce

Vizuālās
mākslas pulciņš

Izstādē-konkursā „Svētku priekam”
kopdarbs „Laimes slotiņa” izvirzīts Rīgas
novada skatei

Aušanas pulciņš

Izstādē-konkursā „Svētku priekam’
kopdarbs izvirzīts Rīgas novada skatei

Aerobika

Rajona sacensības

Vieta
I
II
I

Indra Puķe

Atzinība

Baiba Zvaune

Atzinība

Sandra Kuļikovska

I (jaunākā grupa)
I (vidējā grupa)
I (vecākā grupaā)

Panākumi interešu izglītībā NOVADĀ un VALSTĪ
Vārds, uzvārds vai
Kolektīvs
Zēnu koris
5.-10.kl. koris
Anete Maže, 3.b
Vizuālās mākslas pulciņš

Aušanas pulciņš

Notikums
Zēnu koru Zemgales novada skate,
8.Latvijas zēnu koru salidojums Cēsīs
5.-9.kl. koru Zemgales novada skate
Zemgales novada muzikālais konkurss
„Balsis”
Kopdarbs „Laimes slotiņa” Rīgas novada
izstādē, starptautiskās izstādes
„Trejdegsnis” un „Es dzīvoju pie jūras”
Kopdarbs Rīgas novada skatē,
starptautiskās izstādes „Trejdegsnis” un
„Es dzīvoju pie jūras”

Skolas avīze „Kas:Te”:
Anita Kārkliņa, 11.b
Ance Pīgožne, 11.b

„Dienas” rīkotais skolu un augstskolu avīžu
konkurss „5K”

Ieva Zilaisgaile, 11.a
Matīss Zilaisgailis, 11. a

Projekts „Vēsture Latvijas mežos – 2007”
(piedalās 300 skolēni no 50 skolām)

Skolotājs

Vieta

Sarmīte Šulce

I

Sarmīte Šulce

II

Sarmīte Šulce

II

Indra Puķe

Baiba Zvaune

Māra
Zilaisgaile
Māra
Zilaisgaile

A

A
Labākais
avīzes vāks,
Labākais
komikss
A
A
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Absolventu tālākizglītība
2008.gadā pamatskolu absolvē 77 skolēni. Lielākā daļa turpina mācības ar apņēmību iegūt vidējo
izglītību vai apgūt kādu arodu.
9.klašu absolventu tālākizglītība
Mārupes Citas vispārizglītojošās
Tehnikumi, koledžas,
Profesionāli Vakarskolas Strādā
vidusskola
vidusskolas
amatniecības un mākslas tehniskās
un ģimnāzijas*
skolas**
skolas
30

9

18

12

4

2

* Rīgas 3, 99.vsk., Ķekavas vsk., Cēsu 1.vsk., Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Kalnciema vsk., Privātā
Humanitārā ģimnāzija
** Rīgas Pārtikas ražošanas vsk., Rīgas Amatniecības vsk., Rīgas Valsts tehniskā koledža, Rīgas
Būvamatniecības vsk., Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Dizaina mākslas vsk., Rīgas Celtniecības koledža,
Rīgas Tirdzniecības koledža, J.Mediņa Mūzikas vsk., Jelgavas Mūzikas vsk.,
2008.gadā vidusskolu absolvē 36 skolēni, un lielākā daļa iestājas kādā no Latvijas augstskolām, t.sk.
budžeta grupās – deviņi.
12.klašu absolventu tālākizglītība
Latvijas Universitāte
8
Biznesa augstskola „Turība”
Rīgas Tehniskā universitāte
8
Banku augstskola
Rīgas Stradiņa universitāte
2
Koledžas
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
1
Mācās ārzemēs
Baltijas Starptautiskā akadēmija
3
Strādā

2
2
2
1
6

Mārupes vidusskolas informācijas centrs.
Mācību – informācijas centrs ir Mārupes vidusskolas sastāvdaļa. Tam ir savs reglaments (nolikums) un
iekšējie kārtības noteikumi. Katram mācību gadam tiek izstrādāts darba plāns.
Ar 2002.gadu tika uzsākta bibliotēkas elektroniskā kataloga veidošana. No 2007.gada pilnībā tika ieviesta
automatizētā lasītāju apkalpošana.
Bibliotēkas grāmatu fonds ir 24568 vienības, tajā skaitā 16244
mācību grāmatas un daiļliteratūra 8324 vienības. Bibliotēkā ir
reģistrēti 876 lasītāji.
Mācību – informācijas centru vidēji dienā apmeklē 300 skolēni.
Bibliotēkā lasītājiem ir pieejami 2 datori un internets, printeris,
kopētājs, skeneris, TV, CD, Video, DVD, laminētājs.
Mācību – informācijas centrā notiek regulāras tematiskās
izstādes, bibliotekārās stundas, kooperatīvās plānošanas un
mācīšanās stundas, ”Čaklo roku” pulciņš, aicinām ciemos
interesantus cilvēkus. Gada nogalē pie mums ciemojās
ekstrēmais ceļotājs Bruno Šulcs. Tā jau ir mūsu skolas tradīcija.
Bruno Šulcs, atgriežoties no saviem ceļojumiem, brauc ciemos,
stāsta un rāda redzēto, piedzīvoto un sasniegto. Šajā reizē B.Šulcs
stāstīja par jauno Ginesa rekordu, nobraucot ar divriteni no 7546
metrus augstā Muztag Ata kalna Ķīnā.
Bibliotēkas neatņemama sastāvdaļa ir dažādu konkursu un
pasākumu organizēšana. Par godu Latvijas 90 gadadienai
sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem
organizējām dzejoļu krājumu „Mana Latvija” veidošanu. Labākie
darbu autori tika apbalvoti ar atzinības rakstiem un grāmatām par
Latviju.
2008.gadā Mārupes vidusskolas bibliotēka piedalījās Rīgas rajona vidusskolu bibliotēku skatē, kurā ieguva I
vietu un 500 latu naudas balvu. Naudas prēmiju izlietojām jauna datora un printera iegādei.
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MĀRUPES PAMATSKOLA
Reģ. Nr. 2012901121
Viskalnu iela 7, Mārupes pagasts, , LV – 2138, tālr./fakss 7148306, e –pasts skola@marupespamatsk.lv
2008. gadā Mārupes pamatskolu vadīja direktore
Sigita Sakoviča.
I. Pedagoģiskie darbinieki:
1. Kopā – 22
2. Ar augtāko pedagoģisko izglītību - 19
2. Skolotāji, kuri papildinājuši savu pedagoģisko
izglītību (kursi) - 5
6. Maģistri – 3
7. Apgūst augtāko pedagoģisko izglītību - 2
II. Skolotāju tālākizglītība:
Esošo skolotāju izglītība atbilst IZM noteiktajām
prasībām pedagogu izglītībai.
Augstāko pedagoģisko izglītību savā specialitātē iegūst – 2
Skolotāju tālākizglītība (kursi):

Izglītības procesa vadība – 1;

Pašpilnveide (personības vispārējā kompetence) –1;

Izglītības jomu kompetence – 2.
Plānots mācīties kursos 2009. gadā:

Pedagoga vispārējās kompetences – 1;

Izglītības jomu kompetence – 5;

Izglītības procesa vadība – 1.
III. Mācīšana:
1. Skolā 2007./ 08. mācību gadā tika apgūtas divas licencētas un akreditētas pamatizglītības programmas:
pamatizglītības programmu apguva 1. – 8. klase un mazākumtautību pamatizglītības programmu – 9. klase.
2. Mazākumtautību pamatizglītības programmas izpildes gaitā skolēni apguva mācību priekšmetus latviešu un
krievu valodās saskaņā ar mazākumtautību pamatizglītības programmas III modeli ( latviski skolēni mācījās 10
priekšmetus). 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.
3. Ar 2008./ 09. mācību gada 1. septembri skolā tiek apgūta pamatizglītības programma ar mācībām latviešu
valodā visās klasēs, skolā mācās 106 skolēni.
4. 2008.gada aprīlī notika skolas un
pamatizglītības akreditācija, izglītības iestāde
un pamatizglītības programma tika akreditēta
uz 6 gadiem, līdz 2014.gada 10.jūnijam.
5. Tāpat kā 2007.,arī 2008. gadā noteikts
individuālo konsultāciju grafiks skolēniem
visos mācību priekšmetos. Skolotāji
izglītojamajiem palīdz labāk apgūt mācību
vielu, strādā ar talantīgākajiem skolēniem,
gatavo bērnus skolas un rajona mācību
priekšmetu olimpiādēm.
6. Kā pirmā svešvaloda tiek piedāvāta angļu
valoda, kura tiek apgūta no 3. klases, kā otrā
52

Mārupes pašvaldības PUBLISKAIS 2008.GADA PĀRSKATS

– krievu valoda, kura tiek mācīta no 6. klases.
7. Skola ir ieguvusi brīnišķīgu piebūvi ar sporta zāli un labi aprīkotiem bioloģijas, ķīmijas, mājturības,
matemātikas un fizikas un informātikas kabinetiem, bibliotēku, ēdināšanas kompleksu. Lielisks palīgs zināšanu
apguvē ir matemātikas kabinetā esošā interaktīvā tāfele. Sporta nodarbības jaunā kvalitātē vada skolotājs
V.Lepins – Žagars.

8. 2008./09. mācību gadā un turpmākajos gados kā prioritāte tiek izvirzīta izglītības kvalitāte un mācību
procesa individualizācija.
IV. Mācīšanās:
1. 2007./ 2008. mācību gadā skolā pabeidza 10 devītās klases skolēni. 90% beidzēju apgūst vidējās
izglītības programmu.
2.

Mārupes pamatskolas absolventu tālākā izglītības apguve 2005. – 2008. gads
Npk.

Mācību gads

1.
2.
3.

Absolventu
skaits/ procenti

Apgūst pilnu vidējās
izglītības programmu/
procenti

10/ 100
10/ 100
11/ 100

90
50
82
71

07./ 08.
06./ 07.
05./ 06
Vidēji

Apgūst nepilnu
vidējās izglītības
programmu/
procenti

Nemācās/
procenti

10
10
0
7

40
18
19

3. Devītās klases valsts pārbaudes darbu rezultāti 2007./ 08. m. g.
Priekšmets

Eksaminēja
mo skaits

Līmenis
Pietiekams
(4 – 5)
4

Nepietiekams
(1 – 3)

Krievu valoda
Latvijas un pasaules
vēsture
Matemātika
Latviešu valoda

9

4

Augsts
(9 – 10)

5

3

6

10

Līmenis
F

Dabaszinības (fizika,
ķīmija, ģeogrāfija,
bioloģija
Angļu valoda
Sports

Optimāls
(6 – 8)
5

E

D
4

C
4

B
2

3

6

6
1

2
6

A

9
1

2

eksāmeni
* - centralizētais eksāmens.
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V. Materiāli tehniskā bāze:
Nr.
p.k.
1.
2.

Veids
Mācību grāmatas
2.1. datori
2. 2. Programmatūra
2. 3.Interaktīvā tāfele
(matemātikas kabinetā)

Skaits un/ vai apraksts
1764/ atbilst ISEC apstiprinājumam
Tehniskie mācību līdzekļi
14 – mācību vajadzībām; 4 - administrācijas vajadzībām
⇒

Windows XP, MC Office, TILDE 2005
1

2. 4. Videoiekārta

1

2. 5. Televizors
2.6. Audioiekārtas
2.7. Projektors
2. 8. Kartes, plakāti

4
5
1
~200/ atbilstoši programmas prasībām

2. 9. Kodoskops

1

2. 10. Dokumentu iesiešanas sistēma
Lāzerprinteris
2. 11. Kopētājs
2. 12. Portatīvais dators
2. 13. Muzikālais centrs

1
4
1
1
1

2. 14. Ledusskapis
2. 15. Elektriskā plīts ar cepeškrāsni

1
2

2. 16. Šujmašīnas

9

2. 17. Video kamera

1
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3.

2. 18. Videokasetes (mācību filmas)
Skolas kopējā platība
Mācību telpu platība

60
2039, 4 kv. m.
553 kv. m.

4.

Kabineti:
Informātikas/ datoru skaits
Bioloģijas un ķīmijas
Latviešu valoda
Svešvalodu
Matemātikas un fizikas
Vizuālās mākslas
Mājturības (meitenēm un zēniem)
Mūzikas
Laboratorijas (bioloģijas, ķīmijas un
fizikas, matemātikas)
Bibliotēka:

1/ 14
1
1
1
1
1
2
1
2
60, 3 kv. m.

Grāmatu skaits kopā,
no tām:
mācību grāmatas

3291
1458
Citas telpas

5.

Sporta zāle (689 kv.m)
Ēdamzāle (108, 5 kv.m.)

Skolotāju istaba kopā ar atpūtas istabu (45 kv. m.)
Ēdnīcas bloks (276 kv. m.)
Ģērbtuves (60 kv. m.)
Tualetes (60 kv. m.)
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VI. Interešu izglītība
Darbojas dažādu interešu, valsts un pašvaldības finansēti, pulciņi, kuros mūsu skolēni pavada brīvo laiku un
iegūst papildus zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas tālākajā dzīvē. Darbojas: skolas teātris (kopā
12 dalībnieki), vizuālās mākslas pulciņš (11), skolas ansamblis (14), ritmikas pulciņš (16), taekvondo (12),
datorzinību(30), un valodu apguves pulciņi (krievu valodas (12), angļu valodas (15 ) un vācu valodas (8)),
rokdarbu pulciņš (8), mājturības un tehnoloģiju pulciņš zēniem (10).
Pirmo gadu darbojas vācu valodas, taekvondo un mājturības un tehnoloģiju pulciņš zēniem.
Skola piedāvā padziļināti apgūt 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
5. – 9. klašu audzēkņu.
VII. Projektu nedēļa
Tradicionāli katru mācību gadu – februārī - norisinās projektu nedēļa. Šī gada izvēlētās tēma bija gatavošanās
skolas 60 gadu jubilejai, kura būs 2009. gada maijā.
Darbs norisinājās interešu grupās skolotāju – konsultantu vadībā. Katra grupa sagatavoja sava darba
prezentāciju un sava darba taustāmo rezultātu – pētījumus, uzskates līdzekļus, priekšnesumus utml. Skolēni
apzināja skolas vēsturi, rēķināja svētku iespējamās izmaksas, gatavoja iespējamos priekšnesumus utt. To visu
varēs izmantot, gatavojoties skolas jubilejai, kā arī skolotāji un skolēni savā mācību – audzināšanas darbā.

VIII. Svētki
Protam ne tikai mācīties un mācīt, bet
arī svinēt svētkus.
Kā pirmos jāmin 18. Novembri – valsts
dzimšanas dienu. Veselu nedēļu notika
dažādi pasākumi: skolas piebūves
atklāšana un svētku koncerts, erudītu
konkurss, kurā bija jautājumi par Latvijas
Valsts vēsturi un tagadni, Kārļa Ulmaņa
dzimtas māju Pikšas apmeklējums,
skolēnu zīmējumu izstāde, klases
audzināšanas
stundas,
lekcija
skolotājiem par Latvijas valsts tapšanu.
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Kārļa Ulmaņa dzimtas mājās „Pikšas”

Tāpat skolā notiek Valentīndienas atzīmēšana,
Mātes dienas koncerts, Sporta diena, Zinību diena,
Skolotāju diena, latviešu gadskārtu svētku svinības,
Lieldienu, Mārtiņdienas tirdziņi, Pop iela. Šie svētki
veido attieksmes, paplašina un padziļina zināšanas un
izklaidē.

2008.gada 1.septembris

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 jaunumiem skolas dzīvē un valsts
pārbaudes darbu prasībām un kārtību 3., 6. un 9. klasē.
2008.gadā vecākiem un skolas darbiniekiem bija iespēja apmeklēt tālākizglītības kursu ciklu „Ģimenes dzīves
ētika”, kas turpinās arī 2009.gadā.
Izmantojam arī jaunākās tehnoloģijas – skolai tīmeklī ir sava mājas lapa (www.marupespatsk.lv). Tajā jebkurš
interesants var atrast svarīgāko informāciju par skolu: stundu sarakstu, konsultāciju un fakultatīvu sarakstu,
jaunumus, svarīgāko skolas dzīvē.
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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
2008.gadā Skultes pamatskolu vadīja direktore Valentīna Emberga.
Skolēnu sastāvs
2008.gadu noslēdzot, Skultes pamatskolā mācījās 101 bērns, no tiem:
•
pirmskolā – 58 bērni;
•
1.-9.klasēs - 43 bērni
Salīdzinot ar 2007.gadu, pamatskolas bērnu skaits kļuvis mazāks par 38%, bet palielinājies pirmsskolā par
18%.
Skolā mācās bērni:
•
no Skultes ciemata – 69;
•
no Jaunmārupes ciemata – 23;
•
no Piņķu ciemata – 3;
•
no Mārupes ciemata – 5;
•
no Babītes ciemata - 1.
Pedagoģisko darbinieku sastāvs
Pedagoģiskajā procesā iesaistīti 20 pedagogi.
Pedagogu izglītības līmenis:
augstākā pedagoģiskā
mācās augstskolās
maģistri
16
4
2
Skolotāju sadalījums pēc vecuma:
6
5

mācās maģistrantūrā
2

6
5
4

4

4

3
2

1

1
0
30 gadi un 31-39 gadi
jaunāki

40 - 49
gadi

50 - 59
gadi

59 gadi un
vecaki

Skolā ir izstrādāts skolotāju tālākizglītības plāns 3 gadiem. Saskaņa ar šo plānu mācību gada laikā
skolotāji papildināja savas zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos:
Skolotājs
Kursu tematika
Stundu skaits
L.Čaupenoka
sākumskolas izglītības metodika
24 st.
speciālas izglītības metodika
36 st.
V.Čeičs
pedagoģija
12 st.
V.Emberga
IT kursi (IT – informācijas tehnoloģiju)
18 st.
L.Jurģīte
mājturības pasniegšanas metodika
24 st.
J.Maršalova
pedagoģija
12 st.
J.Martjanova
speciālas izglītības metodika
36 st.
J.Mieze
mūzikas pasniegšanas metodika
28 st.
J.Pavlova
IT kursi
18 st.
J.Sučkova
karjeras izglītība
16 st.
Ņ.Ščegoļevatiha
IT kursi
18 st.
KOPĀ
242 st.
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Mācību un audzināšanas darbs
Par direktora vietnieku mācību darbā 2008.gadā strādāja Gaļina Grizāne.
Skultes pamatskolā tika realizētas divas izglītības programmas:
•
pamatizglītības mazākumtautību programma (2.modelis), kurā licencēta līdz 2016.gada 31.jūlijā un
akreditētā līdz 2013.gada 28.novembrim;
•
Pirmsskolas izglītības programma (licencēta līdz 2018.gada 31.jūlijā).
Pamatskolā:
Apmācība 1.-9.klasēs notiek bilingvāli. Bilingvālā apmācība prasa papildus izdevumus mācību grāmatu
iegādei divās valodās, kā arī skolotāju sagatavošanai bilingvālajai apmācībai.
Visiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, tika dota iespēja pēc stundām apmeklēt
fakultatīvās nodarbības un mācību priekšmetu konsultācijas. Sākumskolas skolēni pēc stundām apmeklēja
pagarinātās dienas grupu, kur ar bērniem strādā skolotāja J.Martjanova. Grupas darba laiks līdz 17.00.
Lai palīdzētu bērniem, skolotājiem un vecākiem risināt konfliktus, koriģēt bērnu uzvedību,
palīdzēt mācībās, skola sadarbojās ar Mārupes pagasta psiholoģi Inesi Putnieci, pagasta sociālajiem
darbiniekiem un ar speciālistiem (psihologs un pedagogs) no Carnikavas speciālās internātskolas. Dažiem
bērniem no sociālā riska ģimenēm Mārupes pagasts apmaksāja ēdināšanu skolā.
Par bērnu veselību skolā 2008.gadā rūpējās medmāsa Zoja Platonova.
2007./2008.m.g. skolā mācījās 69 skolēni. No tiem augsts mācību sasniegumu līmenis bija 1
skolēnam, optimāls - 20% skolēnu, pietiekams – 33% skolēnu un nepietiekams – 30% skolēnu. 6 skolēni no
kopēja skolēnu skaita tika atstāti uz otru gadu.
Viens no skolēnu nepietiekama līmeņa vērtējumu galvenajiem iemesliem ir mācību stundu kavējumi.
Mācību stundu kavējumi 2007./2008.m.g.:

3139; 34%

4741; 51%
1392; 15%

Slimības dēļ

Citu iemeslu dēļ

Neattaisnoti

Skolas mācību darba kvalitātes galvenais raksturotājs ir valsts pārbaudes darbu (VPD)
rezultāti. Pārbaudes darbu 3., 6., 9.klases skolēni nokārtoja atbilstoši saviem zināšanu līmeņiem. Vērtējums
gadā lielākoties bija atbilstošs eksāmena rezultātiem. Skolas vidējās atzīmes VPD ir līdzīgas rajona vidējām
atzīmēm.
3.klases skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos:
Skolēnu skaits: 4
Līmenis
Priekšmeti
Valsts valoda
Dzimtā valoda
Matemātika
Augsts
25%
25%
Optimāls
25%
50%
25%
Pietiekams
50%
25%
25%
Nepietiekams
25%
25%

Dabaszinības
25%
75%
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6.klases skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos:
Skolēnu skaits: 10
Līmenis
Valsts valoda
Augsts
10%
Optimāls
10%
Pietiekams
60%
Nepietiekams
20%

Priekšmeti
Dzimtā valoda
30%
50%
20%

Matemātika
50%
20%
30%

9.klases skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos:
Skolēnu skaits: 11. Valsts pārbaudes darbus kārtoja 10 skolēni, 1 tika atbrīvots.
Līmenis
Priekšmeti
Dzimtā
MatemāVēsture
DabasAngļu
Sports
valoda
tika
zinības
valoda
Augsts
10%
30%
Optimāls
20%
10%
20%
20%
30%
70%
Pietiekams
70%
70%
70%
70%
60%
Nepietiekams
10%
10%
10%
10%
10%
Valsts valodas eksāmenā 9.klases skolēni saņēma 1 - B līmeņa sertifikātu, 4 - C līmeņa sertifikātus, 4 - D
līmeņa sertifikātus, 1 - E līmeņa sertifikātu.

klase
5.
4.
7.
3.
9.
3.
4.
5.
5.
2.
1.
5.
1.
4.
4.
1.
1.
2.
4.
5.
5.
1.
4.
9.

Piedalīšanas olimpiādēs un skatēs
2008.gadā skolēni piedalījās šādos pasākumos:
dalībnieks
pasākums
O.Maslovs
Rajona olimpiāde vizuālajā
mākslā
K.Platonovs
Rajona olimpiāde latviešu
R.Kaugare
valodā un literatūrā
Rajona skatuves runas
J.Aļimočkina
konkursā
Rajona skatuves runas
M.Meijere
konkursā
M.Širjajeva
Rajona konkursā
„Edelweiss”
T.Boguševiča
M.Grabovnicka
Konkursā «Tatjanas
J.Jaščeltova
diena».
J.Lisaka
A.Vadzinska
Rajona vizuālās mākslas
M.Grabovnicka
konkursā „Svētku
priekam”.
S.Cenkuse
A.Ivanova
T.Boguševiča
Novatours un Balticovo
A.Vadzinska
Lieldienu konkursā „Krāso,
sūti, svini !”.
S.Cenkuse
J.Lisaka
V.Lisovska
J.Polijektova
Rajona vizuālās mākslas
M.Grabovnicka
konkursā „Sveicu Tevi
A.Vadzinska
Latvija!”.
T.Boguševiča
N.Karpenko
Skolas sporta komanda
Rajona sporta sacensības
(R.Cenkuss,O.Maslovs, R.Pavlovičs,
tautas bumbā (zēni)

skolotājs
J.Maršalova

vieta
2.vieta

V.Čeičs
J.Martjanova,
V.Čeičs
S.Volkova,
V.Čeičs
J.Sučkova
laureāts
J.Maršalova

J.Maršalova

J.Maršalova

J.Maršalova

L.Jurģīte
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A.Rutkovskis, K.Platonovs,
A.Ļipatovs, A.Votjakovs, P.Jacina,
S.Lisaks, А.Jurģītis, К.Коzirevs,)
Skolas sporta komanda (А.Žaka,
J.Jaščeltova, V.Černobaja,
J.Polijektova, V.Žaka,
М.Grabovnicka, T.Bogušeciča,
М.Širjajeva, J.Lisaka V.Lisovska,
А.Ivanova,V.Kazemirova,
J.Aļimočkina)

Rajona sporta sacensības
tautas bumbā (meitenes)

L.Jurģīte

Rīgas rajona sporta
vieglatlētikas krosa
stafetēs

L.Jurģīte

D.Kirillovs,A.Gromovs, M.Nikonovs,
R.Jevtušenko, A.Jurģītis, A.Žaks,
N.Andrianovs

Mārupes pagasta futbola
sezonas sacensībās

L.Jurģīte

3.vieta

A.Kuļiņičs
A.Jurģītis, A.Žaka, N.Andrianovs

Skolas avīžu konkursā

atzinības
raksts
avīzē

6.-7.klašu skolēni

Konkursā „Maizes
akadēmijā”.

V.Čeičs,
S.Volkova

9..klašu skolēni

Konkursā „Kas notiek?”

V.Čeičs,

I.Avdejevs, A.Ivanova, V.Černobaja,
M.Grabovnicka, V.Žaka,
A.Žaka,E.Selivanova, M.Nikonovs,
T.Boguševiča, R.Cenkuss,
O.Maslovs, А.Jurģītis, К.Коzirevs)

Pirmsskola:
Skolā strādā 3 pirmsskolas grupas (kopā 58 bērni):
•
„Putniņi”
– 18 trīsgadīga vecuma bērni;
•
„Cālīši”
– 16 četrgadīga vecuma bērni;
•
„Bitītes”
– 23 piecu-sešgadīgu vecuma bērni.
Ar katru gadu bērnu skaits pirmsskolas grupās palielinājās:
48
37
24

38

26

2008.g.(3gr.)

2007.g.(2gr.)

2006.g.(2gr.)

2005.g.(2gr.)

2004.g.(2gr.)

16

2003.g.(1gr.)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Pirmsskolas grupās strādā 6 pedagoģes: Jeļena Trusova, Andra Spure, Ilona Rupeika, Irina Romaņuka,
Jekaterina Sučkova, Ludmila Jurģīte un 3 pirmsskolas skolotāju palīdzes (auklītes).
Pirmsskolas grupu darba laiks: no 7.00 līdz 19.00.
Pirmsskolas bērnu apmācība notiek latviešu valodā, bet arī krievvalodīgiem bērniem ir iespēja atsevišķi
gatavoties 1.klasei mazākumtautību skolā.
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Interešu izglītība
2008. gadā Skultes pamatskolai tika piešķirtas 1,45 likmes interešu izglītībai.
Skolā darbojas dažādi interešu pulciņi:
Pulciņa nosaukums
Stundu skaits
VecumDalībnieku
nedēļā
posms
skaits
Angļu valoda
4
Pirmsskolas gr.,
42
1.-2.kl.
Dejas
4
Pirmsskolas gr.
48
Datori
4
1.-9.kl.
47
Ritmika
2
1.-4.kl.
18
Tautas bumba
2
1.-9.kl.
16
Vizuālā māksla
3
1.-9.kl.
41
Solisti-vokālisti
1
1.-9.kl.
11
Estētiskās noformēšanas pulciņš
2
1.-9.kl.
13
Muzikālais pulciņš
4
Pirmsskolas gr.,
45
Žurnālistika
2
5.-9.kl.
10
Dramatiskais
2
5.-9.kl.
13
•
•

Skolotājs
J.Sučkova
S.Enģele
A.Gudevica
S.Enģele
L.Jurģīte
J.Maršalova
J.Mieze
J.Maršalova
J.Mieze
V.Čeičs
S.Volkova

1.-2.klases skolēni 1 reizi nedēļā bezmaksas apmeklēja baseinu;
2008. gadā skolā 2 reizes nedēļā skolas un ciemata bērniem notika maksas nodarbības boksā.

Skolas tradīcijas un ārpusklases pasākumi
Skultes pamatskolā ir izveidojušās savas tradīcijas, kuras skolas kolektīvs saglabā un attīsta.
Skolas tradicionālie pasākumi ir:
•
Zinību diena; Skolotāju diena; Rudens izstāde, veltīta Mārtiņdienai pirmskolā;
Lāčplēša diena; Latvijas Republikas Neatkarības diena; Ziemassvētku un Jaungada svinēšana; Krievu
kultūras nedēļa; Ābeces svētki; Meteņi; Spodrības mēnesis aprīlī; Mātes diena; Pēdējais zvans; Izlaiduma
vakars pamatskolā un pirmsskolas grupās; Ekskursijas.
Saimnieciskā darbība
Saimniecisko darbu skolā vada direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Nataļja Moskvičova.
Skolā strādā 16 tehniskie darbinieki.
Vislielākā uzmanība tika pievērsta skolas sanitāri-higiēnisko prasību un bērnu drošības uzlabošanai, materiāli
tehniskās bāzes papildināšanai, pirmsskolas grupu iekārtošanai. Vasarā notika skolas ēkas I stāva koridora
remonts, latviešu valodas un literatūras kabineta grīdas remonts, saimnieciskās telpas un direktores kabineta
remonts un saviem spēkiem kosmĒtiskais remonts administrācijas telpā, sporta zālē u.c. nelieli remonti.
2008.gadā tika iegādāts:
•
trīsstāvu gultas, kumode, dīvāns, putekļu sūcējs, mēbeļu komplekts
pirmsskolas grupām;
•
ledusskapis, boileri;
•
recepcijas lete garderobei, 2 tāfeles mācību priekšmetu kabinetam;
•
videoprojektors, portatīvais dators, 2 printeri.
Skola, vecāki, sabiedrība.
Skultes pamatskolā darbojas Skolas Padome, kurā ievēlēti aktīvākie 7 vecāki. Mācību gada sākumā
un beigās notiek vecāku kopsapulces. 2 reizes gadā iznāk skolas avīze “Skolas vēstis”, kas domāta vecākiem
un kurā informējam par visu svarīgāko, kas notiek skolā. Lai veicinātu skolotāju un vecāku individuālās
pārrunas, organizējam vecāku dienas skolā, pedagoģiskās meistarības dienās rādījām atklātās stundas
vecāku klātbūtnē, aicinājām vecākus uz kopīgiem pasākumiem Ziemassvētkos, meteņos.
Cenšamies saglabāt tradīciju “Skola – ciemata kultūras centrs”. Skolas bibliotēka apkalpo ciemata
iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešamība pēc bibliotēkas pakalpojumiem. Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu
pēc vietām pirmskolas bērnu izglītības iestādēs, skolā reorganizējas pār sākumskolu ar pirmsskolas grupām.
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