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SĒDES PROTOKOLS
Lielvārdē
2020. gada 15. aprīlī

Nr. 2

Sēdi vada: komitejas priekšsēdētāja - Daiga Brante
Sēdi protokolē:

lietvedības pārzine – Maija Šaka

Sēde sasaukta plkst. 09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:01
Komitejas sastāvs:
Piedalās:
Edgars Gribusts
Daiga Brante
Dace Kļava
Jānis Lūsis
Ainars Puķītis
Anita Streile
Toms Tīdemanis
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde notiek attālināti tiešsaistē. Klātienē piedalās
deputāte A.Streile.
Sēdē piedalās:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas darbinieki: Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja – S.Ločmele (attālināti), Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniece –
V.Volonte (attālināti), Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore – I.Reķe (klātienē),
Izglītības nodaļas vadītāja – I.Škapare (attālināti)
Domes deputāti: A.Peiseneiks, V.Saleneice –Šmaukstele (attālināti)
Darba kārtība
1. Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
vietnieka ievēlēšanu
2. Informatīvs ziņojums par kompetencēs balstītas izglītības modeļa ieviešanu Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vidējās pakāpes klasēs
3. Informatīvi jautājumi

1.
Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
vietnieka ievēlēšanu
D.Brante
PRIEKŠLIKUMI BALSOŠANAI
Numurs: 1. Par komitejas priekšsēdētāja vietnieka kandidātu izvirzu deputātu Jāni Lūsi.
Autors: Daiga Brante
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 komitejas deputāti atbalsta D.Brantes priekšlikumu.
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 Jāņa Lūša ievēlēšanu par Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja vietnieku.

2.
Informatīvs ziņojums par kompetencēs balstītas izglītības modeļa ieviešanu Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vidējās pakāpes klasēs
A.Peisenieks, D.Brante, A.Puķītis, E.Gribusts, S.Ločmele, V.Volonte, I.Škapare
A.Peisenieks iepazīstina ar prezentāciju “Par kompetencēs balstītas izglītības modeļa
ieviešanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vidējās pakāpes klasēs”(pielikumā).
A.Puķītis – Pēc redzētās prezentācijas, neredzēju sporta virziena attīstību, kam mums ir laba
materiālā bāze, vai nav jādomā par šo virzienu.
A.Peisenieks – Darba grupā šo jautājumu skatījām, bet kopsakarībā ar veselības mācību, tomēr
padziļināti apgūt neizvēlējāmies. Sports kā priekšmets vidusskolā paliek.
E.Gribusts – Sporta virzienu varētu attīstīt kopā ar Sporta centru.
A.Peisenieks – Sporta skolotāji nav izteikuši šo vēlmi. Vidusskolā bija doma apgūt vairāk
klasiskos priekšmetus.
S.Ločmele – Manuprāt, tas ir labs piedāvājums, labā līmenī. Skola ar to varētu izcelties uz citu
skolu fona!
D,Brante – Valsts neparedz otro līmeni sportā.
V.Volonte – Saruna ir uzsākta, jo ātrāk tiksim skaidrībā par jauno modeli, jo labāk.
Nepieciešama klases audzinātāja un vecāku sadarbība. Lai saglabātu vidusskolu, mums jādomā
par skolēnu skaitu 10.klasē. Jāievieto informācija gan e-klasē, gan novada mājas lapā, jārunā ar
9.klašu skolēniem. Jāvienojas par informatīvo stratēģiju.
D.Brante – Jāinformē arī citas novada skolas, jāpaplašina informatīvā telpa.
I.Škapare – Atbalstu komunikāciju. Vidusskolas redzējums ir labs, sportu virzīsim kā prioritāti
pamatskolas līmenī, vidusskolā padziļināti tiks mācīti citi priekšmeti. Publiskā informācija ir
vajadzīga, lai ieinteresētu skolēnus. Varam piesaistīt arī karjeras speciālistu.
V.Volonte – Idejas ir labas, bet jāsagatavo plāns ar konkrētiem termiņiem un uzdevumiem, un
cilvēkiem, kas ko darīs. Jāsaprot rīcība un idejas.
D.Brante – Jāveido plāns un jānosaka konkrēti termiņi.
I.Škapare – Līdz aprīļa beigām jāsagatavo rīcības plāns, maijā plāns būtu jārealizē.
D.Brante – Ar plānu būtu jāiepazīstina deputāti, komiteju sēdi varam sasaukt arī ātrāk.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.
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3.
Informatīvi jautājumi
A.Puķītis, D.Brante, V.Volonte, I.Škapare, S.Ločmele
A.Puķītis informē, ka piešķirtā nauda individuālajiem sportistiem šobrīd netiks izmantota,
kamēr nebūs aktivitātes.
I.Škapare iepazīstina ar paveikto darbu, lai tiktu nodrošinātas pārtikas pakas Lielvārdes
novadā deklarētajiem (iepriekšējā nedēļā tika sagatavotas 300 pakas). Šonedēļ paku izdalīšana
turpinās un sagatavotas jau 310 pakas. Elektroniskā pieteikšanās uz pārtikas pakām turpinās,
šobrīd pieteikušies vēl 30 gribētāji, tāpēc tas jāparedz pārtikas iepirkumā. Pašvaldība turpinās
atbalstīt iedzīvotājus līdz mācību gada beigām.

Sēdi slēdz plkst. 9:55
Komitejas priekšsēdētājs:

Komitejas locekļi:

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

D.Brante
13.07.2020.

E.Gribusts
13.07.2020.
D.Kļava
19.05.2020.

(paraksts)

J.Lūsis
29.05.2020.

(paraksts)

T.Tīdemanis
15.07.2020.

(paraksts)

A.Puķītis
21.05.2020.

(paraksts)

A.Streile
22.05.2020.
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