Lielvārdes novada dome
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel.65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv, PVN reģ.Nr.90000024489

SĒDES PROTOKOLS
Lielvārdē
2020. gada 23. septembrī
Nr.4

Sēdi vada: komitejas priekšsēdētāja - Daiga Brante
Sēdi protokolē:

lietvedības pārzine – Maija Šaka

Sēde sasaukta plkst. 10:30
Sēdi atklāj plkst. 10:30
Komitejas sastāvs:
Piedalās:
Edgars Gribusts
Dace Kļava
Jānis Lūsis
Ainars Puķītis
Anita Streile
Toms Tīdemanis
Daiga Brante
Sēdē piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja – S.Ločmele, priekšsēdētāja vietniece – V.Volonte, Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektore – I.Reķe, izpilddirektora vietniece – L.Zariņa, Izglītības nodaļas
vadītāja – I.Škapare un izglītības speciāliste B.Zariņa, Izglītības nodaļas jaunatnes lietu
speciāliste – A.Vovčenko, Iekšējais auditors – I.Dilāne, Juridiskās nodaļas vadītāja – E.Ozoliņa,
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja, galvenā ekonomiste – I.Robežniece
Darba kārtība
1. Par nolikuma Nr.__ “Grozījumi 2019.gada 27.marta nolikumā Nr.7 “Valdemāra
pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu
2. Par atvieglojuma piešķiršanu basketbola komandai "Lielvārde" telpu nomas maksai
treniņu procesam
3. Par Lielvārdes novada Kultūras centra direktores I.Siliņas atbrīvošanu no amata
4. Par programmas “Latvijas Skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada
pašvaldības izglītības iestādēm 2020./2021. mācību gada 1.semestrim
5. Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Eiropas Savienības programmas “Eiropas
Solidaritātes korpuss” projektos
6. Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību programmā “Fast Track Kids”

7. Informatīvs jautājums par finansiālu atbalstu koferencei, koncertam un filmas "Tālā
zeme Sibīrija" nākamo sēriju montāžai par godu 1941. gadā izsūtītajiem
8. Informatīvi jautājumi

1.
Par nolikuma Nr.__ “Grozījumi 2019.gada 27.marta nolikumā Nr.7 “Valdemāra
pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu
Daiga Brante
Sēdē dots vārds: Ingai Škaparei, Anitai Streilei, Elitai Ozoliņai
Balsojot ar 7 balsīm "Par" (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Jānis Lūsis,
Ainars Puķītis, Anita Streile, Toms Tīdemanis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Izglītības,
kultūras un sporta komiteja nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un nolikumu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes
novada domē.
Lēmuma projekts 1.pielikums.

2.
Par atvieglojuma piešķiršanu basketbola komandai "Lielvārde" telpu nomas maksai
treniņu procesam
Daiga Brante
Sēdē dots vārds: Ainaram Puķītim, Elitai Ozoliņai, Dacei Kļavai, Ingai Škaparei
A.Puķītis – Atzinums ar 2021.gada 1.janvāra. Līdz 1.novembrim jāiesniedz visi dokumenti.
S.Ločmele – Kā ievērosim drošības pasākumus? Vairāk līdzekļu jāpiešķir.dezinfekcijai.
I.Škapare – Izglītības un zinātnes ministrija ir noteikusi savus ierobežojumus, jābūt arī skolā
izstrādātiem noteikumiem.
E.Ozoliņa – Atzinums ir par papildu dokumentu pieprasīšanu, lai varētu piešķirt nomas maksas
atlaidi.
D.Brante – Dokuments ir tikai rekomendējošs. Atzinums jānosūta komandas pārstāvim.
Balsojot ar 7 balsīm "Par" (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Jānis Lūsis,
Ainars Puķītis, Anita Streile, Toms Tīdemanis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Izglītības,
kultūras un sporta komiteja nolemj:
Atbalstīt sagatavoto atzinumu.
Pielikumā: Atzinums “Par atvieglojuma piešķiršanu basketbola komandai “Lielvārde” telpu
nomas maksai treniņu procesam”.

3.
Par Lielvārdes novada Kultūras centra direktores I.Siliņas atbrīvošanu no amata
Daiga Brante
Sēdē dots vārds: Elitai Ozoliņai, Ainaram Puķītim, Līgai Zariņai
Balsojot ar 7 balsīm "Par" (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Jānis Lūsis,
Ainars Puķītis, Anita Streile, Toms Tīdemanis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Izglītības,
kultūras un sporta komiteja nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Lielvārdes novada domē.
Lēmuma projekts 2.pielikums.
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4.
Par programmas “Latvijas Skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada
pašvaldības izglītības iestādēm 2020./2021. mācību gada 1.semestrim
Daiga Brante
Sēdē dots vārds: Agnesei Vovčenko
Balsojot ar 7 balsīm "Par" (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Jānis Lūsis,
Ainars Puķītis, Anita Streile, Toms Tīdemanis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Izglītības,
kultūras un sporta komiteja nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejā.
Lēmuma projekts 3.pielikums.

5.
Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Eiropas Savienības programmas “Eiropas
Solidaritātes korpuss” projektos
Daiga Brante
Sēdē dots vārds: Agnesei Vovčenko, Elitai Ozoliņai, Ingai Reķei, Vitai Volontei, Līgai Zariņai
Atbalstītias precizējums:
Lēmuma projekta 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.Atļaut Lielvārdes novada pašvaldības administrācijai piedalīties Eiropas Savienības
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos.”
Balsojot ar 7 balsīm "Par" (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Dace Kļava, Jānis Lūsis,
Ainars Puķītis, Anita Streile, Toms Tīdemanis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Izglītības,
kultūras un sporta komiteja nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejā.
Lēmuma projekts 4.pielikums.

6.
Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību programmā “Fast Track Kids”
Daiga Brante
Sēdē dots vārds: Ingai Škaparei, Dacei Kļavai, Vitai Volontei, Edgaram Gribustam, Santai
Ločmelei
I.Škapare – Interese par programmu 5 gadīgajiem bērniem ir liela. Šim gadam finansējums ir
Izglītības nodaļas tāmē, lūgums dot atļauju lai varam slēgt līgumu un uzsākt mācības ar
1.oktobri.
D.Brante – Kas šai programmai ir labāks kā kompetenču izglītības programmai? Kā izmērāms
rezultāts?
I.Škapare – Atšķirīgi ir mērķi. Rezultāts ir gatava programma ar materiāliem, ar norādēm, kas
jādara skolotājam, bērnam, vecākiem. Kompetenču izglītība ir tikai paraugprogramma, bet
skolotāji meklē pareizo ceļu tās īstenošanā. “Fast Track Kids” ir aprobēta programma, tā
bērniem veicina valodas attīstību un citādu domāšanas veidu. Protams, rezultāts nebūs redzams
uzreiz, tas ir ilgtermiņā. Galvenais uzsvars ir uz to kā bērns mācās!
D.Brante – Kā izvērtēt, ka tā būs labāka programma?
I.Škapare – Atšķirība pamanāma būs jau 1.klasē, pavērosim diagnostikas darbus. Metodika ļauj
bērnam būt pārliecinātām par paveikto.
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D.Kļava – Par programmas 5 un 6 gadīgajiem bērniem ieliktajiem pamatiem, rezultātu varēs
redzēt 1.,2., un 3.klasē. Bērniem zināšanu līmenis nepaaugstināsies, bet būs drosme riskēt, arī
kļūdīties, bet nejusties nedrošam.
I.Škapare – Kā rezultāts būs līderisma ieaudzināšana, nebaidīšanās. Bērni tiek filmēti, ko redz
arī vecāki, kuriem arī būs jāpiedalās šīs programmas realizācijā. Tā ir ekskluzīva iespēja
bērniem.
E.Gribusts – Vēlos zināt kura no programmām tā būs un izzināt arī pedagogu viedokli?
I.Škapare – Tā būs pamatprogramma. Pedagogus apmācījām jaunos, kuriem viss ir jauns un
saistošs.
E.Gribusts – Kā mēs to visu izkontrolēsim?
I.Škapare – Skolotājas ir ieinteresētas, grib darīt, visās pirmskolas grupās ieviesta ELIS sistēma.
Vecāki arī piedalās mācību procesā.
D.Brante – Vai varam to atļauties 2021.gadā? No kā nāksies atteikties!
I.Robežniece – Protams, izdevumi pieaugs, bet to šobrīd nevaru pateikt.
IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI
Autors: Jānis Lūsis
Saturs: Iepriekš komitejā, kad skatījām šo jautājumu, vienojāmies, ka šīs programmas pārstāvis
to prezentēs. Tas joprojām nav paveikts. Līdz ar to nav līdz galam skaidrs programmas saturs
un būtība.
D.Brante – Deputāti tomēr grib dzirdēt šo prezentāciju.
I.Škapare – Protams, mēs to varam darīt. Prezentācija tika demonstrēta 2019.gadā.
Balsojot ar 4 balsīm "Par" (Dace Kļava, Jānis Lūsis, Ainars Puķītis, Anita Streile),
"Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Daiga Brante, Edgars Gribusts, Toms Tīdemanis), Izglītības,
kultūras un sporta komiteja nolemj:
Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejā.
Lēmuma projekts 5.pielikums.

7.
Informatīvs jautājums par finansiālu atbalstu koferencei, koncertam un filmas "Tālā
zeme Sibīrija" nākamo sēriju montāžai par godu 1941. gadā izsūtītajiem
Daiga Brante
Sēdē dots vārds: Santai Ločmelei, Vitai Volontei
S.Ločmele – 2020.gada 10.septembrī saņemta vēstule (LND1-1/20/414 ) no nodibinājuma
“Fonda Sibīrijas bērni” ar lūgumu paredzēt 2021.gada budžetā līdzekļus fonda atbalstam. Mūsu
pašvaldības funkcijās nav atbalstīt biedrības.
D.Brante – Lūgums netika atbalstīts jau iepriekš, arī šoreiz to neatbalstām.

8.
Informatīvi jautājumi
Sēdē dots vārds: Brigitai Zariņai, Ingai Reķei, Ainaram Puķītim, Santai Ločmelei
B.Zariņa iepazīstina ar pārskatu par Lielvārdes novada izglītības iestāžu centralizēto
eksāmenu rezultātiem 2019./2020.mācību gadā (Pielikumā).
A.Puķītis informē par Sporta centra akreditācijas rezultātiem un augsto novērtējumu viņu
darbam. Tāpat norāda uz problēmām ar algām un iespējamo treniņgrupu slēgšanu.
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Sēdi slēdz plkst. 11:55
Komitejas priekšsēdētājs:

(paraksts)

D.Brante
30.09.2020.

Komitejas locekļi:

(paraksts)

E.Gribusts
30.09.2020.

(paraksts)

D.Kļava
30.09.2020.

(paraksts)

J.Lūsis
30.09.2020.

(paraksts)

T.Tīdemanis
30.09.2020.

(paraksts)

A.Puķītis
30.09.2020.

(paraksts)

A.Streile
30.09.2020.
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