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IEVADS
Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija (turpmāk – Koncepcija) ir vidēja
termiņa nozares plānošanas dokuments 2014.-2019.gadam, kas nosaka novada attīstības
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus izglītības nozares mērķu
īstenošanā.
Izglītības koncepcija ir pamats Mārupes novada Domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai
plānošanai izglītības nozarei. Izglītības koncepcija izstrādāta pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā noteikto, Attīstības plānošanas sistēmas likuma
6.panta ceturtajā daļā, Reģionālās attīstības likuma 13.pantā noteikto un Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” noteikto.
Koncepcijas izstrādes ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts pamatojoties uz
novada pašreizējās situācijas analīzi, pieejamo resursu un izglītības vides novērtējumu, izvirzīti
perspektīvie izglītības iestāžu attīstības virzieni. Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības
koncepcija 2014.-2019.gadam ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2014.gada 20. jūnija
lēmumu Nr. 17 (sēdes protokols Nr.9) “Par Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepciju
2014.-2019.gadam”.
Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepciju 2014.-2019.gadam ieviešanu un
uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un kopš 2016.gada Mārupes novada Izglītības
konsultatīvā padome.
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KONCEPCIJAS IEVIEŠANA UN UZRAUDZĪBA
Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības novērtējums un rīcības plāna īstenošanas
uzraudzības rezultāti par 2018. gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada Izglītības iestāžu
attīstības koncepcijas 2014.-2019.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par 2018. gadu ”
(turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir 2018. gada informācijas apkopojums un izvērtējums par
Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas īstenošanu.
Izglītības konsultatīvā padome uzrauga nozares attīstības prioritātes novadā, koordinē
Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.-2019. gadam ieviešanu, sniedz
priekšlikumus par nepieciešamiem koncepcijas grozījumiem un izstrādā nozares stratēģijas tālāku
virzību. Padomes mērķis ir veicināt koordinētu un saskaņotu izglītības nozares attīstību Mārupes
novadā, lai nodrošinātu vienmērīgu nozares izaugsmi.
Pārskats par Koncepcijas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu ērti
salīdzināma, izmantojot novērtējumu tabulu, kurā atkarībā no uzdevumu izpildes pakāpes rezultāti
ir apzīmēti dažādās krāsās.

Statuss

Rezultatīvais rādītājs uz 2018. gadu

IZPILDĪTS

Izpildīti/pabeigti uzdevumi/rīcības

DAĻĒJI ĪSTENOTS

Darbība notika daļēji

NAV ĪSTENOTS

Darbība netika veikta
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RĪCĪBAS PLĀNA UZDEVUMU UN REZULTĀTU MONITORINGS UZ 2018. GADU
Tabula 1. Rīcības plāna uzdevumu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.
Nr. pēc
kārtas

Attīstības
progr.
Nr.

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Atbildīgais

Izpildes statuss - 2018. gads

Secinājumi

Pirmsskolas izglītība
Katrā pašvaldības ciemā nodrošināta pirmsskolas izglītība, tai skaitā bērniem ar speciālajām vajadzībām (novadā pirmsskolas vecuma bērniem – privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs, sadarbībā ar pašvaldību

1

4.1

Katru gadu izvērtēt
nepieciešamību un
uzsākt īstenot
speciālās
pirmsskolas
izglītības
programmas.

* Apzināt potenciālo bērnu
skaitu;
* Licencēt atbilstošas
izglītības programmas;
* Nodrošināt kvalificētus
pedagogus izglītības
programmu īstenošanai.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014. 2019.

5

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

Mārupes novada Skultes sākumskolā licencētas
speciālās izglītības latviešu un mazākumtautību
programmas:
-pirmsskolā: ar kodu 01015511/21 ar valodas
traucējumiem, 01015611/21 ar jauktiem
attīstības traucējumiem, 01015811 ar garīgās
attīstības traucējumiem;
-sākumskolā: ar kodu 11015511/21 ar valodas
traucējumiem, 11015611/21 ar mācīšanās
traucējumiem, 11015811 ar garīgās attīstības
traucējumiem.
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4
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4.1.

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

4.1.

Lai atslogotu
pedagogus no
papildus
pienākumu
veikšanas, veikt
pasākumus, lai
pirmsskolas
izglītības iestāžu
izglītojamajiem
interešu izglītības
pulciņu nodarbības
notiktu brīvdienās.

Piedāvāt nodarbību telpas
brīvdienās

4.1

Organizēt vecāku
pēcpusdienas vai
vecāku skolu, kur
vecākiem stāsta
par bērnu
audzināšanu.

Apzināt potenciālo vecāku
skaitu;
Izveidot atbilstošu
apmācības programmu;
Nodrošināt kvalificētus
pedagogus izglītības
programmu īstenošanai.

Ieviest koriģējošo
vingrošanu
bērniem ar stājas
traucējumiem

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

4.1.

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

2014. 2019.

Izglītības
iestādes

Rotaļnodarbībās mācību
tematu apguvei pārsvarā
tiek izmantoti dabas
materiāli

Mārupes novada izglītības iestāžu pirmsskolas
grupu bērnu izpratne tiek maksimāli vērsta
jēdziena "cilvēks un daba" izpratnei. Piedaloties
Vides izglītības fonda organizētajā eko skolu
programmā, šobrīd PII "Zeltrīti" un PII
"Mārzemīte" plīvo Zaļie karogi, kas ir
apliecinājums tam, ka izglītības iestāde ilgstošā
laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes
vides jomā. Visās novada izglītības iestādēs tiek
īstenotas rotaļnodarbības visvairāk izmantojot
dabas materiālus.

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Interešu nodarbības tiek
piedāvātas
brīvdienās pašvaldības
nodrošinātās telpās.

PII audzēkņiem sestdienās Jaunmārupes
pamatskolas Sporta kompleksa peldbaseinā
(Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes nov.)
paredzēti nodarbību laiki peldētprasmju
apgūšanai.

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Vecākiem ir piedāvātas
izglītojošas lekcijas par
bērna attīstību

PII Mārzemīte informatīvā nolūkā mājas lapā
https://marzemite.lv/vecakiem/e-zurnali izvieto
periodiskā izdevuma "Vecākiem" elektroniskās
versijas.
PII "Zeltrīti" bērnu vecākiem iespējams saņemt
izglītības psihologa konsultācijas (pēc iepriekšēja
pieraksta).

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Šobrīd Izglītības iestādēs
bērniem netiek piedāvāta
koriģējošā vingrošana.

Izvērtējot Izglītības iestāžu pašreiz pieejamos resursus,
mācību noslodzi un izglītojamo skaitu koriģējošās
vingrošanas piedāvājums individuālajās nodarbībās
netiek vērtēts kā iespējams. Pirmsskolas Izglītības
iestādē “Lienīte” interešu izglītības programmas
ietvaros tiek piedāvātas koriģējošās vingrošanas
nodarbības (Par maksu).
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8

9

Piedāvāt
individuālās
nodarbības
logopēda vadībā
no 3 gadu vecuma

Apzināt potenciālo bērnu
skaitu;
Nodrošināt kvalificētus
pedagogus izglītības
programmu īstenošanai

4.1.

Nostiprināt
izglītības iestādes
padomes darbību
pirmsskolā

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

4.1.

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

Apzināt potenciālo bērnu
skaitu;
Izvērtēt nakts grupas
organizēšanas iespējas;
Nodrošināt nakts grupām
telpas un pedagogus.

4.1.

Nodrošināt
interneta
pieejamību
pasākumu telpās
un grupās

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

4.1.

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

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

Logopēdiskās nodarbības vispirms nozīmē vecāko
un sagatavošanas grupu bērniem. Ja atbrīvojas
vieta, no jaunāka vecuma grupām vispirms
uzņem bērnus ar izteiktiem valodas
traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības
programmas apgūšanai.

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Katrā Mārupes novada
izglītības iestādē ir
izveidota iestādes padome,
kas darbojas noteiktos
virzienos un tai ir
noteikta ietekme izglītības
jautājumu
risināšanā.

Iestāžu padomes sēdes katrā iestādē tiek
organizētas 2 reizes gadā. Sēžu laikā tiek izskatīti
konkrētai izglītības iestādei svarīgākie jautājumi,
kas ir saistīti ar izglītības procesu, tā rezultātiem,
izglītības iestādes darbību, ka arī aktuālākajiem
saimnieciskajiem jautājumiem.

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Nav nepieciešamības, nakts
grupa nav izveidota.

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Telpās, kurās ir
nepieciešams regulāri
izmantot internetu, ir
nodrošināta interneta
pieslēguma pieejamība.
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4.1.

Paplašināt bērnu
pieskatīšanas
iespējas pēc
izglītības iestādes
noteiktā darba
laika

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

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014.2019.

Pieskatīšanas iespējas pēc
darba laika netiek
nodrošinātas. Rīcību nav
paredzēts realizēt.

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

Katru gadu
pārskatīt
nepieciešamību
pēc jaunām
izglītības
programmām,
atbilstoši
pieprasījumam.

Apzināt pieprasīto
programmu īstenošanas
iespējas;
Izraudzīties izglītības
programmu īstenošanas
vietu.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014.2019.

8

Izglītības iestādes
nodrošina Mārupes novada
bērniem apgūt pirmsskolas,
pamatskolas, t.sk. speciālās
izglītības un vidējās
izglītības, t.sk. profesionāli
orientētā virziena,
matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena
programmas. 2018.gadā
Skultes sākumskola pēc
nepieciešamības licencējusi
pirmsskolas un
sākumskolas programmas
bērniem ar garīgās
attīstības traucējumiem.

Ir nodrošināta Izglītības likumā noteiktā
pašvaldības kompetence izglītībā - nodrošināt
bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai
tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības
programmu valsts valodā, nodrošināt jauniešiem
iespēju iegūt vidējo izglītību.
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4.2.

Mācību satura
apguves
plānojumā
paredzēt plašākas
iespējas darbam ar
talantīgajiem
izglītojamajiem

Apzināt potenciālo bērnu
skaitu;
Izstrādāt atbilstošas
programmas;
Nodrošināt kvalificētus
pedagogus izglītības
programmu īstenošanai;
Noteikt kārtību, kā
talantīgie izglītojamie
drīkst izmatot papildus
iespējas.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014.2019.

9

Projekta "Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai"
ietvaros Jaunmārupes
pamatskolā, Mārupes
vidusskolā, Mārupes
pamatskolā tiek īstenoti
pasākumi atbilstoši
"Izglītojamo individuālo
kompetenču atbalsta
pasākumu plānam" 475
izglītojamajiem ar augstiem
sasniegumiem. Darbam ar
minētajiem izglītojamajiem
izglītības iestāžu pedagogi
tiek apmācīti VISC
organizētajos kursos.
Mārupes novada dome
nodrošina finansiālu
atbalstu Mārupes Mūzikas
un mākslas skolas
audzēkņiem.

Piemēram, 2018./2019. mācību gadu uzsākot,
Mārupes novada dome lēmusi segt aprēķinātā
līdzfinansējuma maksu 100% apmērā
izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri
profesionālās ievirzes izglītības programmu
apgūst Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēs un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes
novada administratīvajā teritorijā.

2018.gada 22.augustā Mārupes novada dome
apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos
Nr. 18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes
Mūzikas un mākslas skolā”. Noteikumi paredz, ja
viens audzēknis vai vienas ģimenes divi bērni
apgūst gan profesionālās ievirzes, gan interešu
izglītības programmu, mēneša maksa par
profesionālās ievirzes programmas apguvi
vienam vai vienas ģimenes katram bērnam tiek
samazināta par 50 %. Ja vienas ģimenes divi bērni
katrs apgūst profesionālās izglītības programmu,
mēneša maksa katram bērnam tiek samazināta
par 50%.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par
kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo
darbību atbalstu Mārupes novadā” izglītības
iestāžu audzēkņiem finansiāli atbalstīta dalība
starptautiskos konkursos.
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4.2.

Nodrošināt
pozitīvu valsts
pārbaudes darbu
rezultātu
dinamiku.

Nodrošināt nepieciešamo
atbalstu izglītojamajiem;
Īstenot mērķtiecīgu
sadarbību ar izglītojamo
vecākiem.

4.2.

Nodrošināt
vienotu pieeju
atbalsta personāla
štatu noteikšanai
izglītības iestādēs

Izstrādāt vienotu atbalsta
personāla štatu
noteikšanas
kārtību.

4.2.

Nodrošināt
dažādu
netradicionālu
mācību metožu
izmantošana
bērniem ar
mācīšanās
traucējumiem.

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

Vasaras periodā
organizēt dienas
nometnes

Apzināt potenciālo bērnu
skaitu;
Izstrādāt atbilstošas
programmas;
Nodrošināt nometņu
vadītājus un pedagogus
nometņu programmu
īstenošanai.

4.2.

2014.2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

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

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

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

2014. 2019.

Novada
domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

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

Novada
Dome

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

2014. 2019.

10

Mārupes pamatskolā tiek nodrošināta
programma ar mācīšanās traucējumiem 21
izglītojamajam, Skultes sākumskolā - 12
izglītojamajiem. Katram izglītojamajam tiek
izstrādāts individuāls apmācības plāns, tajā
ietverot dažādas mācību , t.sk. alternatīvas
metodes (piem. Montessori metode).

Veicinot un atbalstot sabiedrisko organizāciju un
juridisko personu iniciatīvu vasaras nometņu
organizēšanā vasaras periodā, Mārupes novada
pašvaldība 2018.gadā līdzfinansē 9 dažādas
atklātās bērnu un jauniešu vasaras nometnes.

17

18

4.2.

Skultes
sākumskolā
izveidot klasi,
kurā īsteno
speciālās
izglītības
programmu;
Nodrošināt
kvalificētus
pedagogus
izglītības
programmu
īstenošanai.

4.2.

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

Apzināt potenciālo bērnu
skaitu;
Izstrādāt un licencēt
atbilstošas izglītības
programmas; programmas
iegūt izglītību atsevišķā
klasē.

Apkopot informāciju un
veikt pasākumus atbilstoši
noteiktajai kārtībai.

2014. 2019.

2015. 2019.

11

Novada
Dome

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

Novada
domes
Izglītības
dienests

Katru gadu Mārupes
novada izglītojamie
pašvaldības izglītības
iestādēs, kā arī ārpus
novada teritorijas tiek
novērtēti atbilstoši mācību
sasniegumiem ar naudas
balvām.

2018. gada 31. maijā Kultūras namā par
teicamiem mācību sasniegumiem godināti
Mārupes vidusskolas audzēkņi, saņemot zelta
liecības un piemiņas medaļas.
Mārupes novadā deklarētajiem 9. un 12.klašu
absolventiem, kuri absolvē Mārupes novada
izglītības iestādes un citas Latvijas izglītības
iestādes un kuru mācību sasniegumi ir 8 balles un
vairāk, Mārupes novada dome izlaidumu
pasākumu laikā piešķir naudas balvu. 2018.gadā
naudas balva tika piešķirta 104 izglītojamiem.

19

4.2.

Pilnveidot
sadarbību starp
atbalsta personāla
darbiniekiem,
vecākiem un citām
institūcijām

Izanalizēt esošās
sadarbības modeli un
identificēt pilnveidojamos
virzienus
Izstrādāt sadarbības modeli
starp atbalsta personāla
darbiniekiem, vecākiem un
citām institūcijām.

Novada
domes
Izglītības
dienests

2015. 2019.

12

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

Visās Mārupes novada izglītības iestādēs
sadarbība starp vecākiem, pedagogiem un
atbalsta personālu notiek ar elektroniskā žurnāla
"E - klase" starpniecību. Tajā ir iespēja sazināties
un apmainīties ar informāciju gan individuāli, gan
grupas līmenī. Vienlaikus Izglītības iestādēs
notiek Vecāku dienas, kad ir iespēja konsultēties
ar katru pedagogu vai atbalsta personālu
individuāli, vecāku sapulces, kā arī individuālās
konsultācijas. 2018.gadā savu darbību uzsāka
pašvaldības iestāžu (Sociālais dienests, Bāriņtiesa,
Izglītības dienests, Pašvaldības policija) darba
grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kas
vienlaikus darbojas arī kā sadarbības partneris
starp izglītības iestādēm, vecākiem un atbalsta
personālu.

Nodrošināta pieejama kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība un daudzpusīga (māksla, mūzika, sports) profesionālās ievirzes izglītība (vidusskolā vismaz divas izglītības
programmas, nodibināta Sporta skola
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4.3.

Nodrošināt
atbilstošu
materiāli tehnisko
nodrošinājumu
mācību satura
apguvei darbam ar
talantīgajiem
izglītojamajiem.
(izveidot
specializētus
kabinetus novadā)

Izanalizēt esošo materiāli
tehnisko nodrošinājumu;
Noteikt telpas, kurās
nepieciešami uzlabojumi

4.3.

Nodrošināt
pozitīvu valsts
pārbaudes darbu
rezultātu
dinamiku

Nodrošināt nepieciešamo
atbalstu izglītojamajiem;
Īstenot mērķtiecīgu
sadarbību ar izglītojamo
vecākiem.

4.3.

Katru gadu
izglītojamos
novērtēt saskaņā
ar izstrādāto
kārtību novada
līmenī par
augstiem
sasniegumiem.

Apzināt potenciālo
izglītojamo skaitu;
Izstrādāt izglītojamo
novērtēšanas kārtību par
augstiem sasniegumiem.

2014. 2019.

Novada domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Novada izglītības
iestādēs ir izveidoti
specializēti zinātņu
apguvei aprīkoti
mācību kabineti,
kurus izmanto visi
izglītības iestāžu
izglītojamie
padziļinātai mācību
priekšmetu satura
apguvei un pētījumu
veikšanai.

Sekmīgi turpinās arī projekta “Mārupes
vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr.
8.1.2.0/17/I/006) īstenošana. Izglītības iestādes
esošajā korpusā 5.novembrī ekspluatācijā tika
pieņemtas divas multifunkcionālas telpas, kurās
projekta ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu tika veikt pārbūve.
Multifunkcionālās telpas tiks izmantotas mācību
procesa nodrošināšanai - mācību priekšmetam
sports, mācību semināriem, prezentāciju
sniegšanai lielākai auditorijai, izglītojošu mācību
priekšmetu izstāžu un lektoriju organizēšanai,
t.sk. dabaszinību un svešvalodu mācību
priekšmetos.
Paralēli norit darbi pie jaunā izglītības iestādes
korpusa būvniecības.

2014. 2019.

Novada domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

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

Piemēram, pēc Valsts izglītības satura centra
sniegtās informācijas Mārupes vidusskolas
izglītojamo mācību sasniegumu vidējais
procentuālais novērtējums centralizētajos
eksāmenos ir bijis 2018. gadā 61,3% (valstī
49,7%, Rīgas plānošanas reģionā 51,31%).

Novada Dome

Katru gadu novada
līmenī izglītojamie
tiek novērtēti
atbilstoši noteiktajai
kārtībai.

Katrā izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie
normatīvie dokumenti pēc kuriem tiek novērtēts
iestādes izglītojamo sasniegumu līmenis.

2015. 2019.

13
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4.3.

4.3.

Nodrošināt
profesionālās
ieguves iespējas
mūzikā un mākslā
ne mazāk kā trijās
vietās novada
teritorijā.
Katru gadu
aktualizēt
izglītības
programmu
piedāvājumu

Apzināt potenciālo
izglītojamo skaitu;
Izvēlēties pieprasītāko
izglītības programmu
īstenošanas vietas;
Nodrošināt kvalificētus
pedagogus izglītības
programmu īstenošanai

Nodibināt sporta
skolu ar vismaz
trijām sporta
profesionālās
ievirzes izglītības
programmām

Apzināt potenciālo
izglītojamo skaitu un
pieprasītākos sporta
veidus;
Izstrādāt un licencēt
atbilstošas izglītības
programmas;
Nodrošināt kvalificētus
pedagogus izglītības
programmu īstenošanai

Novada domes
Izglītības
dienests

2015. 2019.

2015. 2019.

Novada Dome

14

Izglītojamajiem ir
iespēja iegūt
profesionālās ievirzes
izglītību tuvāk dzīves
vietai.

Darbība nenotiek.

Nav nepieciešamība, jo pašvaldības
teritorijā darbojas Mārupes novada sporta
centrs un Mārupes Ledus halle, Mārupes
Tenisa skola, Jaunmārupes pamatskolas
peldbaseins.
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4.3.

Pilnveidot
sadarbību starp
atbalsta personāla
darbiniekiem,
vecākiem un citām
institūcijām

Izanalizēt esošas
sadarbības modeli un
identificēt pilnveidojamos
virzienus;
Izstrādāt sadarbības modeli
starp atbalsta personāla
darbiniekiem, vecākiem un
citām institūcijām.

Novada domes
Izglītības
dienests

2015. 2019.

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

Visās Mārupes novada izglītības iestādēs
sadarbība starp vecākiem, pedagogiem un
atbalsta personālu notiek ar elektroniskā žurnāla
"E - klase" starpniecību. Tajā ir iespēja sazināties
un apmainīties ar informāciju gan individuāli, gan
grupas līmenī. Vienlaikus Izglītības iestādēs
notiek Vecāku dienas, kad ir iespēja konsultēties
ar katru pedagogu vai atbalsta personālu
individuāli, vecāku sapulces, kā arī individuālās
konsultācijas. 2018.gadā savu darbību uzsāka
pašvaldības iestāžu (Sociālais dienests, Bāriņtiesa,
Izglītības dienests, Pašvaldības policija) darba
grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kas
vienlaikus darbojas arī kā sadarbības partneris
starp izglītības iestādēm, vecākiem un atbalsta
personālu.

Karjeras izglītība
Nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvas konsultācijas karjeras izaugsmei un uzņēmējdarbības uzsākšanai, topošajiem speciālistiem, tai skaitā pedagogiem
nodrošinātas (piedāvātas) prakses vietas (izveidots daudzfunkcionāls Jauniešu centrs, sadarbības līgumi ar augstskolām par prakses vietu nodrošināšanu)
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4.5.

Īstenot
motivēšanas
sistēmu kvalificētu
pedagogu
piesaistei un
motivēšanai
kvalitatīvam uz
rezultātu virzītam
darbam.

Periodiski pārskatīt
sistēmas darbības
efektivitāti un
nepieciešamības gadījumā
veikt attiecīgas korekcijas.

2014. 2019.

Novada Dome

15

Izglītības iestādes veic
ikgadēju pedagogu
vērtēšanu.

27
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4.5.

Izglītības iestāžu
pedagogiem
nodrošināt
nepieciešamos
tālākizglītības
kursus

Katru gadu apzināt kursu
pieprasījumu un piedāvāt
tālākizglītības iespējas.

4.5.

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

Izanalizēt novada pedagogu
piedāvājumu savas
pedagoģiskās
pieredzes popularizēšanā.

2014. 2019.

Novada domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Katru gadu
pedagogiem tiek
piedāvāti
talākizglītības kursi.

2014. 2019.

Novada domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

Pedagogi regulāri
popularizē savu
pieredzi Pierīgas
teritorijā un ārpus tās.

16

Mārupes pamatskolā laika periodā no 2018. gada
oktobra līdz 2019. gada decembrim tiks realizēts
projekts “Mūsdienīgu skolotāju zināšanas veido
nākotnes cilvēku” ar Eiropas Savienības Erasmus+
programmas līdzfinansējumu. Projekta ietvaros
desmit dažādu jomu skolotāji no Mārupes
pamatskolas sākumskolas un pamatskolas dosies
uz pieciem dažādiem skolotāju kursiem Portugālē
un Slovēnijā. Galvenais projekta mērķis ir dot
iespēju skolotājiem no Mārupes pamatskolas gūt
pieredzi un zināšanas daudzpusīgu,
internacionālu mācību metožu piedāvājumā
Eiropā, kā arī ieskatu starptautiskā skolotāju
sadarbības modelī un svešvalodu apguvē, lai pēc
mobilitātes veidotu novatoru mācību procesa
pieeju mācību stundās un dalītos ar citiem
skolotājiem Latvijā kursu/semināru/meistarklašu
ietvaros.

Pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas
pedagogi ir bijuši 22 Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes organizētajos pieredzes
apmaiņas braucienos uz Ulbroku, Ādažiem,
Krimuldu, Saulkrastiem, Stopiņiem, Ropažiem,
Babīti, Cēsīm, Eleju,...

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

29

30
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4.6.

4.6.

4.6.

Izveidot savietotu
bibliotēku fondu
kartotēku un
katalogus

Izvēlēties izdevīgāko un
efektīvāko risinājumu;
Nodrošināt nepieciešamos
resursus kartotēku un
katalogu izveidei un
uzturēšanai

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

Apzināt esošās iespējas un
izstrādāt sporta laukumu
un
iekārtu izmantošanas
nosacījumus;
Informēt novada
iedzīvotājus par iespēju un
nosacījumiem.

Piedāvāt novada
iedzīvotājiem
neatkarīgi no viņu
vecuma apmeklēt
dažāda veida
kultūras,
sporta un vispāriz
glītojošas
nodarbības

Apzināt iedzīvotāju
pieprasījumu;
Piesaistīt profesionālus
nodarbību vadītājus;
Izstrādāt nodarbību
programmas;
Informēt iedzīvotājus par
piedāvātajām iespējām

2014. 2019.

Novada Dome

Novada domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014. 2019.

Novada domes
Izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2014. 2019.

17

Visās izglītības
iestādēs ir pieejama
vienota bibliotēku
fondu kartotēka un
katalogs.

Informācija par pieeju
sporta laukumiem
daļēji pieejama
www.marupe.lv, bet
tā jāpilnveido.
Piemēram,
Jaunmārupes stadions
pieejams brīvdienās no
8:00 - 22:00

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

Ieviesta bibliotēkas sistēma “Alise” tiek
nodrošināta vienota bibliotēku fondu
kartotēka un katalogs.

Darba dienās:
Mārupes vidusskolas stadions ir brīvi pieejams no
plkst. 17.00.
Jaunmārupes pamatskolas stadions
apmeklētājiem brīvi pieejams no 15:00-22:00.
Slēgta tipa sporta būvju noslogojums ir tik
intensīvs, ka brīvpieejas laiki neveidojas.
Brīvi pieejams stadions Skultē, skeitparks
Jaunmārupē, sporta laukums Gerberu ielā.
Iedzīvotājiem darba dienās tiek organizētas
bezmaksas sporta nodarbības Mārupes sporta
kompleksā, Jaunmārupes pamatskolas sporta
zālē, Skultes sākumskolā.

Piemēram, Mārupes novada Dome sadarbībā ar
biedrību “Mārupes Nākotnei” organizēja ģimeņu
atbalsta projekta “Būt līdzās!” īstenošanu un
aicināja vecākus, vecvecākus, auklītes,
audzinātājas un citus interesentus bez maksas
apmeklēt seminārus par pirmās palīdzības
sniegšanu bērnam un zīdainim.
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4.6.

Mūžizglītības
piedāvājumu
koncentrēt
atsevišķos novada
centros

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

2014. 2019.

Novada Dome

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

ESF SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci" ietvaros Mārupes
novada iedzīvotājiem ir iespējams apgūt
nepieciešamās apmācības amata apguvei vai
pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci.

Nodrošināta vienota novada iedzīvotāju informēšanas sistēma par izglītības iespējām un izglītojamo mācību sasniegumiem, izmantojot iedzīvotājiem pieejamos
informācijas nesējus

33

4.7.

Nepārtraukti
nodrošināt
informācijas apriti
atbilstoši novadā
izstrādātai kārtībai

Ne retāk kā reizi nedēļā
aktualizēt un atjaunot
informācijas plūsmu
iedzīvotājiem;
Ne retāk kā reizi divos
mēnešos sniegt izglītojamo
vecākiem pārskatu par viņu
bērnu mācību
sasniegumiem;
Ne retāk kā reizi semestrī
sniegt informāciju
izglītojamo vecākiem par
klases/grupas kopīgo
mācību sasniegumu līmeni.

2015. 2019.

Izglītības
iestādes

18

Iedzīvotajiem ir
nodrošinātas iespējas
saņemt nepieciešamo
informāciju par
bērnu mācību
sasniegumiem “eklase”
formātā. Vienlaikus ir
nodrošinātas
iespējas iedzīvotājiem
saņemt
nepieciešamo
informāciju telefoniski,
elektroniski un papīra
formāta.
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4.7.

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

Katrai izglītības iestādei
savā interneta mājas lapā
ievietot šādu informāciju
un dokumentus par iestādi:
1. Nolikums
2. Iekšējās kārtības
noteikumi
3. Izglītības programmas
4. Aktualitātes
5. Uzņemšanas nosacījumi
6. Mācību nodarbību
saraksts
aktuālajam mācību gadam
7. Ēdienkarte – katrai
dienai
8. Darba plāns aktuālajam
gadam
9. Pašvērtējuma ziņojums
10. Misija
11. Vīzija
12. Izglītības iestādes
kontakti, ieskaitot
pedagogu sarakstu
13. Izglītības iestādes
simbolika
14. Sasaiste ar sociālajiem
tīkliem
15. Mācību literatūras
saraksts
aktuālajam mācību gadam
16. Atrašanās vieta kartē

2015. 2019.

Izglītības
iestādes

19

Izglītības iestāžu mājas
lapas tiek regulāri
papildinātas ar aktuālo
informāciju. Satura
ziņā nepieciešams
pilnveidot PII "Lienīte"
mājas lapu.

MĀRUPES NOVADA IZGLĪTĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES
DARBĪBA 2018. GADĀ
Mārupes novada Izglītības konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) ir Mārupes novada
domes (turpmāk - dome) izveidota koleģiāla un konsultatīva institūcija, kura uzrauga nozares
attīstības prioritātes novadā, koordinē Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas
2014. - 2019. gadam ieviešanu, sniedz priekšlikumus par nepieciešamiem koncepcijas grozījumiem
un izstrādā nozares stratēģijas tālāku virzību.
Padomes sastāvu ar balsstiesībām veido:
-

Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs;
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs;
Izglītības dienesta vadītājs;
Mārupes vidusskolas direktors;
Mārupes pamatskolas direktors;
Jaunmārupes pamatskolas direktors;
Skultes sākumskolas direktors;
PII ,,Lienīte" vadītājs;
PII ,,Zeltrīti" vadītājs;
PII ,,Mārzemīte" vadītājs;
Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktors;
Ne mazāk ka 2 (divu) nevalstisko organizāciju pārstāvji;
Ne vairāk ka 3 (trīs) Mārupes novada deklarētie iedzīvotāji.

Padomes sanāksmes 2018. gadā notikušas 3 (trīs) reizes. Viena no tām ir bijusi izbraukuma sēde –
pieredzes apmaiņas brauciens.
1.sēde - 2018. gada 5. februāris
Sēdes laikā tika ievēlēta jauna padomes locekle – biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve Elīna
Jansone. Klātesošie iepazīstināti ar investīciju plānu izglītības jomā 2018. gadam, apstiprināts
izglītības iestāžu attīstības koncepcijas ieviešanas uzraudzības pārskats par 2017. gadu, izskatīti
ierosinājumi jaunajai Izglītības stratēģijai 2019. – 2025. gadam.

2. sēde - 2018. gada 28. maijā
Padome ievēl Mārupes novada iedzīvotāju – Olgu Graudiņu. Projekta “Iespējamā misija” pārstāve,
iepazīstina padomes dalībniekus ar sevi, savu līdzšinējo pieredzi saistībā ar izglītību, kā arī ar
projektu “Skola 2030: Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Tiek apspriesti Izglītības iestāžu attīstības
stratēģijas 2020.-2025. gadam uzdevuma sagatavošana, izglītības iestāžu priekšlikumi.
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3. sēde – 2018. gada 28.septembris
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizputi un Brocēniem, kura laikā tika apmeklēti sekojoši objekti:
-

jauniešu centrs “IDEJU MĀJA”;
mākslas darbnīcu un rezidenču centrs “SERDE”;
Aizputes novadpētniecības muzejs;
Industriālās mākslas objekti – cementa skulptūras;
Brocēnu vietējo mājražotāju veikals “Bodnīca”.
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