SIA
„ISMADE”
Talsu iela 14-1, Rīga, LV1002, Latvija, reģ.nr.
40103157723, e-pasts:
janis.lecinskis@gmail.com

Vīzijas izstrādes
vadītājs – Juris
Pētersons
____________

MĀRUPES
MŪZIKAS UN
MĀKSLAS
SKOLAS
ATTĪSTĪBAS
VĪZĪJA
Mērķis: Sagatavot uz konkrētiem aprēķiniem balstītu
Mārupes mūzikas un mākslas skolas tālākās attīstības
iespēju novērtējumu

Finansists – Jānis
Lecinskis
____________
Sociologs –
Edmunds Vanags
____________
Speciālists
mūzikas jomā –
Māris Martinsons
_____________
20.04.2017.

MĒRĶIS: SAGATAVOT UZ KONKRĒTIEM
APRĒĶINIEM BALSTĪTU MĀRUPES MŪZIKAS
UN MĀKSLAS SKOLAS TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS
IESPĒJU NOVĒRTĒJUMU
Uzdevumi:
1. Identificēt iespējamās
mūzikas un mākslas
programmas, kādās būtu
jādarbojas mūsdienīgai,
progresīvai un attīstošai
mūzikas un mākslas skolai;
2. Veikt pieprasījuma
novērtējumu pēc mūzikas un
mākslas skolas priekšmetu
apmācības;
3. Veikt novērtējumu par to,
kuru mūzikas un mākslas
priekšmetu apmācība skolai
būtu jānodrošina;

Uzdevumi:
4. Veikt esošo telpu
novērtējumu un detalizētu
uzskaitījumu;
5. Veikt novērtējumu par to vai
mūzikas un mākslas skolai ir
jāpastāv kā vienai vienotai
skolai vai divām atsevišķām;
6. Identificēt trīs iespējamos
labākos mūzikas un mākslas
skolas novietojuma
variantus;
7. Sagatavot priekšlikumu un
pamatojumu atbilstošas
mācību maksas noteikšanai.

VĪZIJAS SAGATAVOŠANAS LAIKS:
2016.GADA 17.OKTOBRIS – 2017.GADA
19.MAIJS

MĀRUPES MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLA
2017.gads
Mācību
Klavierspēle, akordeons;
programmas Vijole, čells, kokle, ģitāra;

Skolēnu
skaits

Flauta, saksofons, klarnete,
trompete, trombons, tuba,
eifonijs;
Sitaminstrumenti;
Vokālā klase;
Vizuālā māksla

Klavierspēle, akordeons;
Vijole, čells, kontrabass, kokle,
ģitāra;
Flauta, saksofons, klarnete, oboja,
fagots, trompete, mežrags,
trombons, tuba, eifonijs;
Sitaminstrumenti;
Vokālā klase;
Vizuālā māksla

329 (profesionālās ievirzes
izglītība)
Taustiņinstrumentu nodaļa – 57;
Stīgu instrumentu nodaļa – 69;
Pūšaminstrumentu nodaļa – 41;
Sitaminstrumentu nodaļa – 23;
Vokālās mūzikas nodaļa – 35;
Vizuālās mākslas programma –
104.

600 (profesionālās ievierzes
izglītība)
Taustiņinstrumentu nodaļa – 91;
Stīgu instrumentu nodaļa – 125;
Pūšaminstrumentu nodaļa – 129;
Sitaminstrumentu nodaļa – 27;
Vokālās mūzikas nodaļa – 60;
Vizuālās mākslas programma –
168.

60 (sagatavošanas klase)
52 (interešu izglītība)
Instrumenti

Telpa

2030.gads

65 (sagatavošanas klase)
Interešu izglītība pēc skolas
iespējām
Koncertflīģelis – 1,
Kabineta flīģeli – 3, pianīni – 14; kabineta flīģelis – 9, pianīns – 32,
digitālās klavieres – 2;
prof.sintezators – 1,
bērnu
akordeoni – 4;
sintezators – 8; akordeons – 7,;
Vijoles – 34,
čelli – 17,
Vijole – 35,
čells – 17,
kokles – 7,
ģitāras – 2;
kontrabass – 4,
ģitāra – 10,
kokle – 16;
Flautas – 9,
klarnetes – 3,
Flauta – 10,
klarnete – 7,
saksofoni – 6, trompetes – 4,
oboja – 2,
fagots – 1,
tromboni -3,
eifoniji – 3,
saksofons – 7,
mežrags – 2,
tubas - 2
trompete – 10, trombons – 3,
eifonijs – 2,
tuba – 1;
Marimba - 1, bungu komplekti - 3, Marimba – 2,
ksilofons – 1,
ksilofons – 1,
vibrofons - 1
vibrofons – 1,
timpāni – 4
bungu komplekts- 2,.
617 m2
2 200 m2

Ja mācību process mūzikā un
mākslā tiek organizēts vienā
ēkā, tad ir viena skola, bet, ja
mācību process mūzikā un
mākslā tiks organizēts
divās dažādās ēkās,
tad ir jāveido divas
dažādas izglītības
iestādes.

Profesionālās
ievirzes izglītības
skola ir jāveido bērniem,
kas vēlas iegūt profesionālās ievirzes izglītību, bet
interešu izglītības un pieaugušo apmācību ir
iespējams organizēt pie vispārizglītojošajām skolām,
kas ir tuvāk bērnu ikdienas uzturēšanās vietām.
Mārupes iedzīvotāju
aptaujā tika noskaidrots,
ka tikai aptuveni 6 %
vecāku vēlas, lai to bērni
vispār apgūst dejas
apmācību profesionālās
ievirzes līmenī. Tas
norāda, ka šobrīd nav
aktuāla deju klases
izveidošana profesionālās
ievirzes līmenī MMMS.

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
BŪVNIECĪBAS PROJEKTA REALIZĀCIJAS
LAIKA GRAFIKS
2018 - 2019.g. - labākās alternatīvas apstiprināšana,
zemes gabala iegāde vai esošās ēkas tehniskā stāvokļa
novērtējums. Metu konkursa izsludināšana un labākā
risinājuma apstiprināšana

2020.g. - būvprojekta izstrāde,
saskaņošana, apstiprināšana,
būvekspertīze, finansējuma iegūšana
būvniecības darbu realizācijai

2021.g. - tiek uzsākti
skolas celtniecības
darbi

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
NOVIETOJUMA ALTERNATĪVAS

A2

A3
A1

A1
A1

A1
A2
A1
A1

A1

A1

A1

A1

A1
ALTERNATĪVA 1:

ALTERNATĪVA 2:

ALTERNATĪVA 3:

Esošās skolas pārbūve Mazcenu
alejā 39. skola paliktu tur, kur tā
ir. Šim risinājumam nav izteikti
spēcīgāko un vājāko pušu
salīdzinājumā ar citām
alternatīvām. Šo alternatīvu
iesakām izvēlēties, ja
novads vēlas sakārtot esošo
situāciju, bet reizē nav
gatavi kardinālām
pārmaiņām.

Jaunas skolas izbūve PII
Mārzemīte rajonā.
Aternatīvas spēcīgākā puse ir
novietojums, jaunas pirmsskolas
izglītības iestādes tiešs tuvums
un nākotnē iespējams attīstīt
jaunu izglītības un kultūras
centru. Alternatīvas sliktākā puse
ir, ka šajā vietā nav pašvaldībai
piederošas zemes. Šo
alternatīvu iesakām
izvēlēties, ja ir ļoti tālejoši
ilgtermiņa mērķi attiecībā
uz jauna izglītības un
kultūras centra radīšanu
novadā.

Jaunas skolas izbūve Tīraines
dārzu rajonā. alternatīvai ir
vairākas stiprās puses un daudz
iespēju, tomēr slikti tiek
novērtētas iespējas ērti un
vienkārši skolēniem nokļūt līdz
minētajai teritorijai. Šo
alternatīvu iesakām
izvēlēties, ja par jaunas
skolas izbūvi jālemj jau
tuvākajā laikā kā steidzami
nepieciešams darbs un
laiks ir galvenais faktors.

Aptuvenās izmaksas 2017.g.
cenās – 3 428 000 EUR

Aptuvenās izmaksas 2017.g.
cenās – 3 500 000 EUR

Aptuvenās izmaksas 2017.g.
cenās – 3 355 000 EUR

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES
MŪZIKĀ UN MĀKSLĀ IZGLĪTĪBAS
IZMAKSAS 2030.GADĀ
MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLAS BŪVNIECĪBAS PROJEKTA
REALIZĀCIJAS IZMAKSAS –
4 063 849 EUR

APRĒĶINĀTĀS IZMAKSAS
INSTRUMENTU IEGĀDEI
MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLĀ – 664 700 EUR

PEDAGOGU ATALGOJUMS
MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLĀ MĒNESĪ – 69 438,93 EUR

IZMAKSAS EUR MĒNESĪ UZ VIENU AUDZĒKNI 2030.g.
Pūšaminstrumentu nodaļa – 158,01
Taustiņinstrumentu nodaļa – 144,11
Sitaminstrumentu nodaļa – 168,78
Stīgu instrumentu nodaļa – 158,65
Vokālās mūzikas nodaļa – 159,93

Vizuāli plastiskā māksla – 91,16

Rotaļu klase – 8,83

APRĒĶINĀTĀ MĀCĪBU MAKSA MĒNESĪ UZ VIENU AUDZĒKNI 2030.g.
MŪZIKĀ –
30 EUR

MĀKSLĀ –
20 EUR

ROTAĻU KLASĒ
– 9 EUR

