
Jaunmārupes pamatskolas 

Skolas padomes 20.10.2022 sēdes protokols 

Dalībnieku saraksts pielikumā 

 

Dienas kārtībā: 

1. Mārupes novada izglītības pārvaldes vadītājas Lienes Šmites uzruna. 

2. Skolas pašvērtēšanas process. 

3. Karjeras izglītība. 

4. Iekļaujošā izglītība. 

5. Skolēnu padomes darbības pārskats. 

6. Dažādi jautājumi. 
 

Sapulce sākas 18.00 

Jaunmārupes pamatskolas direktore Iveta Timule atklāj Skolas padomes sēdi. 

I 

Mārupes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite iepazīstina ar izglītības 

pārvaldes darbības plānu, izvirzot divas galvenās prioritātes: 

1) Lai nebūtu atšķirības starp skolām prasībās un vērtējumos; 

2) Vienāds atbalsts skolotājam. Atbalsts skolotājam no vairākiem aspektiem, kā 

piemēram, novada izglītības pārvaldes sadarbība ar vecākiem, komunikācija, lai 

novērstu spriedzi no vecāku komunikācijas ar skolotājiem. 

Notiek darbs pie grozījumiem saistošajos noteikumos: 

1) par bērnu uzņemšanu pirmsskolā,  

2) par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē, 

3) par atbalstu ģimenēm, kurās bērni apgūst profesionālās ievirzes specialitātes citās 

pašvaldībās. 

 

Izglītības pārvalde ir atvērta sadarbībai un jautājumus un ierosinājumus droši var sūtīt 

uz izglītības pārvaldes epastu izglitibas.parvalde@marupe.lv 

 

II 

 

Skolas padomes priekšsēdētāja Ilze Bembere aicina vecāku pārstāvi Ilzi Bērziņu 

protokolēt sapulci. Klātesošie atbalsta. 

 

Direktores vietniece mācību darbā 4. – 9. klases Laura Buravcova stāsta par skolas 

pašvērtējumu, kas ir katru gadu jāaktualizē. Tas ir publiski pieejams skolas mājas lapā JMPSK-

pašnovērtējuma-ziņojums-publiskojamā-daļa-2022.pdf (jmsk.lv). Informāciju, kas ir iekļaujama 

pašvērtējuma ziņojumā ir atrodama Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā 

Pašvērtēšana | Izglītības kvalitātes valsts dienests (ikvd.gov.lv) un tur ir seminārs , kurā ir sīki 

pastāstīts par visu procesu Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2022.gada 30. augusta tiešsaistes 

konsultācijas par pašvērtēšanu ieraksts. 

https://www.marupe.lv/lv/izglitiba/izglitibas.parvalde@marupe.lv
https://jmsk.lv/wp-content/uploads/2022/10/JMPSK-pa%C5%A1nov%C4%93rt%C4%93juma-zi%C5%86ojums-publiskojam%C4%81-da%C4%BCa-2022.pdf
https://jmsk.lv/wp-content/uploads/2022/10/JMPSK-pa%C5%A1nov%C4%93rt%C4%93juma-zi%C5%86ojums-publiskojam%C4%81-da%C4%BCa-2022.pdf
https://www.ikvd.gov.lv/lv/pasvertesana
https://youtu.be/q0fAeKODMjY
https://youtu.be/q0fAeKODMjY


Šogad 18.decembrī beidzas skolas akreditācija un līdz tam laikam ir jāakreditē esošās 

izglītības programmas. Akreditācijas ekspertu vizītes skolā būs no 31. oktobra divu nedēļu 

garumā. Ar akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumiem var iepazīties IKVD mājaslapā. 

Izglītības kvalitātes novērtēšanai ir četras lielas jomas: 

1) atbilstība mērķiem; 

2) kvalitatīvas mācības; 

3) iekļaujoša vide; 

4) laba pārvaldība. 

Katrai no šīm jomām ir galvenā prioritāte un trīs kritēriji un katram kritērijam 

sasniedzamie rezultāti. Pārejas procesā pašvērtējumā izvērtē daļu no šiem kritērijiem, bet 

attīstības plānā turpmākiem trīs gadiem ir iekļauti visi kritēriji. Attīstības plānā prioritātes ir 

plānotas uz Misija, vīzija, vērtības. 

Šobrīd ir ļoti aktuāli iekļaujošā izglītība. Par šo tēmu 8. septembrī notika konference 

Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai, kuru arī var noskatīties Facebook 

mājaslapā 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1060696861317377  

 

III 

 

Par karjeras izglītību un to iekļaušanu skolā pastāsta karjeras konsultante Jolanta 

Grosberga-Gertnere.. Plaši informācija par dažādiem pasākumiem, konkursiem ir atspoguļota 

skolas mājaslapā zem sadaļas karjeras atbalsts  Karjeras atbalsts – Jaunmārupes pamatskola 

(jmsk.lv)  . Covid periodā daži pasākumi vairs nenotika, bet šobrīd jau atkal ir atjaunota 

sadarbība ar Junior Achievement. Plānoti pasākumi vēl Mana vārdnīciņa, sadarbībā ar 

Mārupes novadu konkurss Biznesa pasakas, kā arī karjeras izvēlē Ēnu dienas. Lai piedalītos 

Ēnu dienās, uzņēmēji ir norādījuši skolēnu vecumu – no kāda to ieteicams apmeklēt. 

 Karjeras konsultanta konsultācijas vairāk tomēr izmanto 9. klases, bet var apmeklēt arī 

citu klašu skolēni.  

Karjeras konsultante sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, 

apmeklē stundas, kurās pastāsta par karjeras izglītību. Skolā ir arī karjeras nedēļa, kuras laikā 

skolēni iepazīstas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Karjeras konsultantei droši var rakstīt eklasē vai arī uz epastu karjera.jmsk@gmail.com. 

 

IV 

 

Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā sākumskolā Anita Līdaka pastāsta 

par iekļaujošo izglītību un bērnu labbūtību skolā. Lai to varētu realizēt, skolā ir atbalsta 

personāls: medmāsas, bibliotekārs, logopēdes, izglītības psihologs, speciālais pedagogs.  

Speciālais pedagogs Karīna Polce vairāk strādā ar 3. -4. klašu grupu. Diemžēl 4. klašu 

skolēni labprāt izvairās no šo nodarbību apmeklēšanas. Logopēdi pirmās klases sākumā 

notestē bērnus, lai noteiktu nepieciešamību pēc konsultācijām. Vairāk tomēr konsultācijas ir 

nepieciešamas 1. -2. klašu bērniem. Aija Munkevica darbojas uz lasītprasmes apguves 

veicināšanu. 

Izglītības psihologs Gatis Upesleja iepazīstina ar savu darbību. 1. – 4. klašu grupās 

vairāk notiek kognitīvā intelekta izpēte. 5.- 9. klasēm psiholoģiskās konsultācijas. Ikdienā 

novēro stundas, piedalās klases stundās. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1060696861317377
https://jmsk.lv/karjeras-izglitiba/
https://jmsk.lv/karjeras-izglitiba/
mailto:karjera.jmsk@gmail.com


Skolas direktore īsumā pastāsta, kā palīdz jauniem skolotājiem iekļauties skolā. Katram 

jaunam skolotājam ir mentori, lai darbotos pēc vienota standarta. Skolotāji Google diskā 

ievieto savus mācību materiālus, lai prombūtnes laikā varētu viņus aizvietot. 

 

V 

 

Skolēnu padomes pārstāvji iepazīstina ar savu darbību skolā. Tiek organizētas 

tematiskās dienas skolā. Tematus Skolas padome apstiprina.  

Organizē sarunu vakarus par dažādām tēmām.  

Ļoti aicināti vecāki dalīties ar savu dzīves pieredzi vai profesionālām zināšanām par 

konkrētām tēmām: 

• Ģērbšanās stili un mode; 

• Etiķete apģērbā; 

• Dzinumu līdztiesība un stereotipi; 

• Seksuālā audzināšana; 

• Pubertāte meitenēm un zēniem; 

• Higiēna meitenēm un zēniem; 

•  Pasaules reliģijas un to stereotipi;  

• Atkarības un atkarību profilakse;  

• Dzīves stāsti…;  

• Vai tas ir normāli? (Jautājumu un atbildes); 

• Trauksme – Veģetatīva distonija 

• U.c. 

 

VI 

 

1) Tika uzdoti jautājums par ģērbšanās stilu skolā (īsi krekliņi meitenēm, treniņtērpi 

utt). Ierosinājums aktualizēt jautājumu par ģērbšanās stilu, atjaunot skolas iekšējās 

kārtības noteikumus. Izveidot tērpu vizualizāciju, ko nav vēlams vilkt uz skolu. 

2) Jautājums Mārupes novada izglītības pārvaldes vadītājai par to vai sakarā ar 

elektroenerģijas krīzi ir plānotas attālinātās mācības. Vecākām klasēm ir pieļaujams 

procents nodarbību attālināti, bet visi mācās klātienē, ja nu vienīgi mainās MK 

noteikumi. Hibrīdstundas netiek organizētas. 

3) Kas mainīsies uzņemšanas noteikumos pirmklasniekiem? – Precīzi noteikumi būs 

kaut kad novembrī, šobrīd notiek aktīvs darbs pie grozījumu izstrādes. Varētu 

mainīties prioritātes, varētu nebūt priekšrocības brāļiem, māsām, iespējams skatīties 

deklarēšanās ilgumu. Vērtēt bērnu spējas mācīties ģimnāzijā utt. Tā kā nākošgad 

novadā ir 800 pirmklasnieki, tad pēc esošās kapacitātes, nevar visus pieņemt. Tiek 

apsvērta doma par darbu maiņās, kā arī jaunas izglītības iestādes celtniecība. 

Skolas padome atbalsta saglabāt priekšrocības brāļiem un māsām tikt uzņemtiem 

skolā. 

4) Tika uzdos jautājums par mācību grāmatu neesamību saistībā ar kompetenču 

izglītību. Pārsvarā nevienā klašu grupā nav pielāgotās grāmatas. 4. klasēm mācību 

grāmatas jau ir izdevniecībā, tiklīdz būs pieejamas pārdošanā, bibliotekāre iepirks 

grāmatas, bet citām klasēm tik ātri varētu nebūt. 



Ar visām Skolas padomes sēdes prezentācijām var iepazīties skolas mājaslapā zem sadaļas 

vecākiem un skolas padome https://jmsk.lv/vecakiem/skolas-padome/ . 

Sēde beidzās plkst. 21.00 

 

Protokoliste       Ilze Bērziņa 

Skolas padomes priekšsēdētāja   Ilze Bembere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

https://jmsk.lv/vecakiem/skolas-padome/
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