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JJAAUUNNMMĀĀRRUUPPEESS  SSĀĀKKUUMMSSKKOOLLAA  
Reģ.Nr.2011902576 

Mazcenu alejā 4a, Mārupes pagastā, Rīgas rajonā, p.n. Jaunmārupe, LV – 2166 
tālrunis 7933594, fakss 7933599, e-pasts: jmsk@inbox.lv 

 
 

Skolas direktore 2008. gadā  
Iveta Timule. 
 
Jaunmārupes sākumskola ir veidota kā 
funkcionāli dažādu telpu grupu apvienojums 
vienotā ēku kompleksā: sākumskolas 
komplekss - 3182,47 m2, pirmsskolas 
komplekss - 1372,81 m2, ēdnīcas komplekss 
- 319,54 m2, sporta komplekss - 2065 m2. Šī 
skola ir pirmā, kas pilnībā uzcelta par 
pašvaldības līdzekļiem. Skola savu darbību 
ir uzsākusi 2005. gada 8. augustā. skolai rit 
4 darbības gads. 
Skolas pamatmērķis. 
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 
izglītības procesu, kas nodrošinātu 
pirmsskolas programmā un valsts 
pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

 
Jaunmārupes sākumskolas darba prioritātes 2008./2009.m.g. 
1. Izglītojamo dzīvei nepieciešamo pamatprasmju un pamatzināšanu izvērtējums atbilstoši 
pamatizglītības standarta prasībām, pirmsskolas izglītības programmai. 
2. Izglītojamā harmoniskas personības attīstība, veicot atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, 
apkārtējo vidi un valsti. 
3. Skolas attīstības plāna izveide 2009. – 2013.gadam. 
 
Jaunmārupes sākumskolas galvenie darba uzdevumi 2008./2009.m.g. 
1. Pilnveidot izglītojošo procesu, veicot pedagoga kompetences paaugstināšanu, pieredzes apmaiņas 
popularizēšanu. 
2. Veicināt izglītojamo patriotisko audzināšanu, aktīvi iesaistoties Latvijas valsts 90.gadadienai veltītajos 
pasākumos. 
3. Izstrādāt darbības programmu skolas attīstības plāna izveidei 2009. – 2013.gadam. 
 
Skolā tiek realizētas trīs izglītības programmas 
 

Programmas nosaukums 
Licences numurs un 
izsniegšanas datums 

Pamatizglītības pirmā posma (1. – 4.klase) izglītības programma, 
kods 11011111 

Nr.5698, 29.08.2005. 

Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 Nr. 5690, 29.08.2005. 

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā pirmsskolas izglītības programma, kods 
00011111 

Nr. 5691, 29.08.2005. 
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Izglītojamo skaita dinamika 
2008./2009. mācību gada 1.septembrī Jaunmārupes sākumskolā mācības 1.-4. klasēs uzsāka 164 
izglītojamie, nokomplektētas visas pamatskolas pirmā posma (sākumskolas) klases, kopā 8 klašu komplekti. 
Skolā darbojas 6 pirmsskolas grupas ar 100 izglītojamajiem.  
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Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 
 
Skolas darbību nodrošina 42 pedagoģiskie darbinieki un 28 tehniskie darbinieki. 

Mācību gads 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 
Pedagogu skaits 29 33 42 42 
Apkalpojošais personāls 23 25 28 28 
 
Pedagoģiskā procesa organizācijā un vadībā iesaistīti 42 pedagogi: 
 Ar augstāko pedagoģisko izglītību 33 79% 
 Ar augstāko izglītību specialitātē 2 4% 
 Iegūst augstāko izglītību pedagoģijā 7 17% 
 Izglītības zinātņu maģistri 3 7% 
 Studē maģistrantūrā  1 2% 
 
Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma: 
 Līdz 30 gadiem 17 41% 
 31 – 39 14 33% 
 40 – 49 5 12% 
 50 un vecāki 6 14% 
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Skolēnu sasniegumi  
2008. gada maijā Jaunmārupes sākumskolas 3. klases kārtoja kombinēto valsts ieskaiti  latviešu valodā, 
matemātikā un dabaszinībās. 

 
3. klašu izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
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Interešu izglītība 
Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai novērstu negatīvo 
tendenču attīstību. Atbilstoši katra skolēna spējām un interesēm var apgūt dzīves prasmes, kuras rosina uz 
veselīgu dzīves veidu. Tāpēc Jaunmārupes sākumskola ir uzsākusi un turpina skolēnu interešu izzināšanu, lai 
radītu skolā darbīgu, izglītojošu un skolēniem interesantu vidi. 
 
Skola piedāvā interešu izglītības programmas 

 Koris 
 Ansamblis 
 Teātra pulciņš 
 Datorzinības 
 Peldēšanas pulciņš 
 Angļu valoda 
 Rokdarbu pulciņš 

 
Fakultatīvās nodarbības: 

 Angļu valoda 
 Peldēšana 

 
Skolā ir iespēja darboties Mārupes pagasta sporta struktūrvienības piedāvātajās sporta nodarbībās: 

 Futbols 
 Basketbols 
 Teikvando  
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Ārpusstundu nodarbību apmeklējums sākumskolā 
 

 Grupu skaits Dalībnieku 
skaits 

Vadītāja vārds, uzvārds 

Datorpulciņš 10 110 Laura Buravcova 
Koris 4 97 Saiva Ceļmalniece 
Ansamblis 1.-2. klasēm 1 20 Saiva Ceļmalniece 
Ansamblis 3.-4. klasēm 1 17 Sindija Tropa 
Teātra pulciņš 1.-2. klasēm 2 33 Anda Vīksna 
Teātra pulciņš 3.-4. klasēm 2 24 Zinaida Spāde 
Peldēšana 6 87 Gints Gaiķens 
Rokdarbu pulciņš 1 21 Ēvija Drengere 
Angļu valoda 1.-2. klasēm 4 50 Līga Šteinberga 

 
 

Patriotiskā audzināšana „Latvijas Republikai – 90” 
 

� Izglītojamo tematiskās nodarbības un zīmējumu konkurss „Drošais ceļš uz mājām”, piedalīšanās 
Mārupes pagasta veidotajā izstādē. 
� 4.klašu dalība akcijā „Sakopsim savu Latviju”. 
� Piedalīšanās Mārupes pagasta vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā Mārupes pagasta 
izglītības iestādēm „Manai Latvijai 90 gadi !” ar pirmskolas visu grupu līdzdalību kolektīvā lielformāta darba 
tapšanā – maketa izveidē „Mans bērnudārzs Mārupes pagastā” un skolēnu izlases darbiem. 
� Skolas bibliotēkā tika iekārtota izstāde par Latviju, kurā izlikta jaunākā daiļliteratūra un gaitenī 
apskatāma ekspozīcija. 
� Projekta „Pašvaldība – sabiedrība – skola – policija” un "Latvijas policijai 90" ietvaros un sadarbībā ar 
policijas pārstāvi J. Prišpetjevu, veikta tematiskā izziņa karjeras izglītībā, aktualizējot izpratni par bērnu 
drošību. Bērnu zīmējumu izstāde „Mans draugs – policists drošības garants valstī”. 
� Tematiskās nedēļas pirmskolas grupās „Latvijas dzimšanas diena”. 
� Izstādes „Mana ģimene – mana Latvija” pirmsskolas grupās sadarbībā ar bērnu vecākiem – 
simboliskas lietas, kas raksturo tautas mākslu, vēsturi, ģimenes pieredzi u.tml.  
� Radošo darbu izstādes gatavošana skolā un pirmskolā - „Mēs Latvijā”: 

- pirmskolā bērnu zīmējumu 
izstāde „Sveiciens Latvijas dzimšanas 
dienā”; 
- 1.klasēm –zīmējumi „Svētku 
salūts”; 
- 2.klasēm – tautasdziesmas 
noraksts un noformējums; 
- 3.klasēm – dzejolis „Veltījums 
Latvijai”; 
- 4.klasēm – eseja „Es stāstu par 
Latviju”.  
� Skolēnu radošie darbi tiek izlikti 

apskatei skolas vestibilā un pēc tam apkopoti vienotā radošo darbu albumā, kas paliks kā piemiņa „Latvijai - 
90” un būs apskatāms skolas bibliotēkā. 
� Skatuves runas konkursa „Latvijai - 90” I kārta notiks pa klasēm, kur 3 labākos izvirza uz II kārtu.  
� Skatuves runas konkursa „Latvijai - 90” II kārta, kur dalībnieku sniegumu izvērtē žūrija, notiek 
apbalvošana. 
� 1.un 2.klasēm radošo darbu izstāde „Mana sapņu bibliotēka”. 
� Individuālu pārstāvju - „Saulīšu” un „Mārīšu” grupu 6 gadīgo bērnu piedalīšanās Rīgas rajona 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu zīmēšanas festivālā „Es zīmēju Latviju” Baldones pirmsskolas izglītības 
iestādē „Vāverīte”. 
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� Skolas vestibilā apskatāma karte - „Mēs no dažādiem Latvijas novadiem” priekšstata veidošana par 
katra darbinieka piederību kādam konkrētam 
Latvijas novadam, pilsētai, pagastam. 
� Lāčplēša diena, skolas radiofonā skan 
patriotiskās dziesmas, pēcpusdienā skolas 
pagalmā tiek veidota Latvijas karte. 
� Svētku pasākums pirmskolā visām 
vecuma grupām „Mēs pastāstīsim par Latviju !”  
� Notiek valsts proklamēšanas dienai 
veltīts svētku koncerts, kurā ar savu klātbūtni 
aicināti piedalās viesi - Nepilngadīgo prevencijas 
nodaļas vecākā inspektore Jeļena Prišpetjeva, 
Mārupes pagasta priekšsēdētāja Līga Kadiģe, 
priekšsēdētājas vietniece Anita Grope un 
izpilddirektors Ivars Punculs, Mārupes pagasta Policijas nodaļas priekšnieks Juris Jēkabsons. 

 
 
Tradīcijas 

 1.septembris - Zinību diena 
 Mārtiņdienas pasākumi 
 Latvijas gadadienai veltītie pasākumi 
 Ziemassvētki 
 Dziesmu izpildītāju konkurss „Cālis” 
 Lieldienas 
 Ģimeņu dienas pasākumi 
 Izlaidumi 
 Līgo dienas ieskandēšana 
 Karjeras izglītība sākumskolā 
 Konkursi, viktorīnas  

 Tautas bumbas turnīrs sākumskolā 
 Atklātās peldēšanas nodarbības 
 Skolas teātra izrādes 
 Tematiskās izstādes 
 Skatuves runas konkurss sākumskolai 
 Viesmākslinieku izrādes 
 Sadarbība ar Mūzikas un mākslas skolu 
 Sporta dienas 
 Rudens ražas svētki 
 Tematiskie pārgājieni 
 Skolas dambretes turnīrs 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pirmsskolas darbības pārskats 

 
2008./2009.mācību gadā pirmsskolā : 
� nokomplektētas un darbojas sešas grupas ar 12 stundu darba režīmu, 
� obligāto 5 – 6 gadīgo sagatavošanu skolai veic 3 grupas, kopskaitā 46 bērni; 
� pamatizglītības programmas apguvei 1.klasē sagatavoti 27 bērni. 
� pedagoģiskā procesa organizācijā un vadībā iesaistīti 18 skolotāji. 
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Obligātajā 5 – 6 gadīgo sagatavošanā skolai un (no tiem) pamatizglītības programmas apguvei - mācību 
uzsākšanai 1.klasē sagatavoto pirmsskolas audzēkņu skaita dinamika 

54

46

66

58

2728

37

26

0

10

20

30

40

50

60

70

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009.

obligātā 5-6 gadīgo sagatavošana 6 gadu vecums
 

 
Pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves 20 audzēkņi 2008./2009.m.g. turpina mācības mūsu 
izglītības iestādes sākumskolas 1.klasē. 
 
Pedagoģiskā, izglītojošā un audzināšanas darba aktivitātes 
� Periodā no 2008.gada janvāra līdz decembrim apmeklēti  34 pirmsskolas skolotāju pašizglītības 
pasākumi ārpus iestādes (mācību gadā apmeklētie kursi, semināri, pieredzes skolas); 
� Organizēta savstarpējās pieredzes apmaiņa starp grupu skolotājiem iestādē; 
� IZM ISEC un Britu padomes organizēta pieredzes apmaiņa skolotājiem Jaunmārupes sākumskolā. 
� Rīgas galvenās policijas pārvaldes, Kārtības policijas pārvaldes, Nepilngadīgo prevencijas nodaļas 
organizētās DROŠĪBAS DIENAS tēmas izziņā „Sargā sevi pats”. 
� Līdzdalība Mārupes pagasta projektā „Skola – pašvaldība - sabiedrība – policija”. 
� Pirmsskolas skolotāju profesionālās pilnveides pasākums Madonas rajona PII „Pasaciņa” un 
Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādē. 
� Iesaistīšanās Daugavpils Universitātes pētījumā „Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
izvērtējums un pilnveides iespējas”, veikta skolotāju anketēšana par pirmsskolas un pamatizglītības pirmā 
posma programmas saturu un realizāciju. 
� Izrādīts atbalsts un līdzdalība organizējot Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvaldes konferenci 
pedagogiem „Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu pēctecība. Problēmas un risinājumi.” 
� Turpinās sadarbība starp pirmsskolas un sākumskolas skolotāju metodiskajām komisijām, kā galveno 
akcentējot un analizējot audzēkņu sagatavotību pamatizglītības uzsākšanai 1.klasē. 
� Papildus bērnu vispārējās attīstības vērojumam, turpinām sešgadīgo bērnu spēju pārbaudi, uzsākot 
mācības 1.klasē; 
� Sadarbība ar Mārupes mūzikas un mākslas skolu – koncerts par godu Latvijas gadadienai; 
� Veikts ārpusnodarbību darbs bērnu sagatavošanā iestādes un ārpus iestādes pasākumiem: 
- bērnu radošo darbu izstādei Mārupes pagastā „Manai Latvijai 90 gadi” ar lielformāta kolektīvo darbu 
„Mūsu bērnudārzs Mārupes pagastā”; 
- Rīgas rajona pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu zīmēšanas festivālam „Es zīmēju Latviju” Baldones 
PII „Vāverīte”. 
- Mārupes pagasta vizuāli plastiskās mākslas izstādei – konkursam „Sniegpārsliņa”; 
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- „Saulīšu” grupas sešgadīgo bērnu muzikāls priekšnesums „Baltie Ziemassvētki” labdarības 
pasākumā sociālās aprūpes centra Jelgava iemītniekiem;  
- ikgadējam iestādes pasākumam - skatuves runas konkursam „Zvirbulis -2009”; 
- individuālo vokālistu sniegumam konkursā „Cālis – 2009”. 
 
Vecāku atbalsts kultūras, audzinošo un izziņas pasākumu organizēšanā: 
� I. Paura – Jautrais tramvajs. 
� Izrāde Neatkarīgajā teātrī Kabata – Pelnrušķīte. 
� Muzikāla programma - Kas jauns Burbuļciemā? 
� U. Fridrihsons – Do’grāmatas svētki. 
� Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts par godu Latvijas jubilejai. 
� Ē.Balodis – Apkārt pasaulei. 
 
Audzēkņu sasniegumu atspoguļojums iestādes un ārpus iestādes rīkotajos pasākumos 

Pasākums, norises laiks 
Atbildīgais par 
līdzdalību 

Atbildīgais skolotājs 
Audzēkņa vārds, uzvārds, 

 klase/grupa 
Individuālo vokālistu konkurss 
„Cālis – 2008” pirmā kārta – 
28.02.2008. 

Izglītības metodiķe 
Sandra BELCĀNE 

Sindija TROPA 
Vineta ELKSNE 

- Dzirkstelītes (3 g.v.): 
Elizabete ROZĪTE 
Līva VINTERE 
Elizabete SLIŠĀNE 
Sannija REDZOBE 
Linda STUMBRE 
- Bitītes (4.g.v.) 
Krišjānis BITE 
Reinis VIRSNĪTIS 
Mikus KLŪGA 
Anete PUNIŅA 
Katrīna NOVORUCKA 
- Podziņas (3.g.v.) 
Mišela SIMSONE 
Marta REIHMANE 
- Saulītes (5.g.v.) 
Paula HOLSTA 
Laine PAUPERE 

Individuālo vokālistu konkurss 
„Cālis – 2008” otrā kārta 
Mārupes pagastā – 
01.03.2008. 

Mūzikas skolotājas 
Sindija TROPA 
Vineta ELKSNE 

Sindija TROPA 
Vineta ELKSNE 

- Bitītes (4.g.v.) 
Reinis VIRSNĪTIS 
Katrīna NOVORUCKA 
- Podziņas (3.g.v.) 
Marta REIHMANE 
- Saulītes (5.g.v.) 
Paula HOLSTA 
Laine PAUPERE 

Individuālo vokālistu konkurss 
„Cālis – 2008” pusfināls – 
01.04.2008. 

Mūzikas skolotāja 
Sindija TROPA 

Sindija TROPA 
 

- Bitītes (4.g.v.) 
Katrīna NOVORUCKA –  
Grand Prix  
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Skatuves runas konkurss 
„Zvirbulis – 2008” -
05.03.2008. 

Bibliotekāre Zinaida 
SPĀDE 
Pirmsskolas MA 
vadītāja Ilze KAMPE  

Pirmsskolas grupu 
skolotāji un bērnu 
vecāki 

- Podziņas (3.g.v.) 
Lelde KURME – 1.vieta 
Marta REIHMANE – 3.vieta 
- Dzirkstelītes (3g.v.): 
Marta Elizabete ROZĪTE -2.v. 
- Saulītes (5.g.v.) 
Evija ĻEŠŅIČIJA- 1.vieta 
Justīne BLUMBERGA – 3.v. 
Laine PAUPERE - atzinība 
- Bitītes (4.g.v.) 
Katrīna NOVORUCKA -2.v. 
Mikus KLŪGA – 3.v. 
Dāvids DUMBROVSKIS – atz. 
- Pienenītes(6.g.v.) 
Patrīcija VECVAGARE – 1.v. 
Oskars ŠĶĒLS – atzin. 
Rojs LOJA – atzin. 
Roberts PLADARS – atzin. 
- Mārītes (6.g.v.) 
Laura ŠAPE – 2.vieta 

Bērnu radošo darbu izstāde 
Mārupes pagastā „Manai 
Latvijai 90 gadi” ar lielformāta 
kolektīvo darbu „Mūsu 
bērnudārzs Mārupes 
pagastā” – 2008.nov. 

Izglītības metodiķe 
Sandra BELCĀNE 

Pirmsskolas MA 
vadītāja Ilze KAMPE 
un grupu skolotāji 

Iesaistīti visu pirmsskolas 
grupu audzēkņi 

Mārupes pagasta vizuāli 
plastiskās mākslas izstādei – 
konkursam „Sniegpārsliņa” – 
2008.decembris 

Izglītības metodiķe 
Sandra BELCĀNE 

Aiga BĒRZIŅA 
Vineta MAGONE 

Pirmsskolas audzēkņi grupā 
Saulītes (6.g.v ): 
Katrīna TRAČUMA 
Justīne BLUMBERGA 
Laine PAUPERE 
Madara BALTIŅA 

Piedalīšanās Rīgas rajona 
pirmsskolas izglītības 
iestāžu bērnu zīmēšanas 
festivālā – Baldones PII 
„Vāverīte” 20.11.2008. 

Izglītības metodiķe 
Sandra BELCĀNE 

Aiga BĒRZIŅA 
Ilze KAMPE 

- Saulītes (6.g.v.): 
Madara Anna BALTIŅA 
Kārlis ĶEMERIS 
- Mārītes (6.g.v.): 
Indra DUKĀTE 
Elizete Helma JAKOVĻEVA 

 
Piedāvātās interešu izglītības - maksas pulciņu un sporta sekciju apmeklējums pa grupām 
 Sporta dejas Angļu valoda Teikvondo Basketbols Futbols 

Mārītes (4-6 g.) 11 16 - - - 
Bitītes (5 g.) 7 15 5 - 5 
Saulītes (6 g.) 7 14 1 3 4 
Pienenītes (4 g.) 2 13 3 - - 
Kopā 27 58 9 3 9 
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Piedāvātās interešu izglītības apmeklējuma dinamika pirmsskolā  
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Sadarbība ar iestādes logopēdi 
 

 Individuālo logopēdijas nodarbību apmeklējums 5- 6 gadīgajiem: 
- 2006./2007.m.g. apmeklē 13 bērni; 
- 2007./2008.m.g. – 10 bērni; 
- 2008./2009.m.g. – 12 bērni. 

 Bērnu sākotnējā diagnostika no 4.g.v. – informācija grupu skolotājiem; 
 Individuālas konsultācijas vecākiem par valodas traucējumu korekcijas norisi, sadarbību, rezultātiem; 
 Grupas darbā izmantojamu rotaļu materiālu, vingrinājumu un ideju piedāvājums. 

 
Sadarbība ar psihologu 
Pēc pirmsskolas skolotāju ierosmes veikts bērnu vērojums sadarbības prasmju un sociālo iemaņu attīstībai 
grupā. 

Bibliotēkas darbs 
 
Tematiskās izstādes  

� Jaunāko grāmatu izstādes. 
� Izstāde – projekts 1.-2. klasēm “Mana sapņu 
bibliotēka” veltīta starptautiskajai skolu bibliotēku dienai.  
� Izstādes veltītas rakstnieku un dzejnieku atceres 
dienām. 
� Sveču dienai veltīta izstāde.  
� Izstādes, kas atspoguļo valsts un gadskārtu 
svinamās dienas. 
� Izstādes sadarbībā ar izglītojamo vecākiem. 
Bibliotēkas stundas 
� 1.klašu skolēnu iepazīstināšana ar skolas 

bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem “Grāmatas lūgums”.  
� Pašgatavoto grāmatzīmju veidošana un izstāde.  
� 2.klašu skolēniem bibliotēkzinību stunda “Grāmatas uzbūve”. 
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Ekskursijas 
� Pirmsskolas grupiņu audzēkņu iepazīstināšana ar 
skolas bibliotēku.  
� Pasaku lasījumi pirmsskolas bērniem.  
� Citu skolu un pašvaldības iestāžu darbinieku 
ekskursijas. 
� Bibliotēkas organizētās tematiskās ekskursijas skolas 
darbiniekiem un izglītojamajiem uz Cenu tīreļa "Purva 
takām". 
Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem 
� Mācību priekšmetu stundu organizēšana skolas 
bibliotēkā. 
� Viktorīnas “Oliņ, boliņ” veltīta Lieldienām un “Par Latviju” veltīta valsts gadadienai. 
� Mārtiņdienas jautrības stafetes pa klašu grupām. 
� Konkursi, skatuves runas konkurss pirmsskolā “Zvirbulis”, skolā – “Mana Latvija”. 
Karjeras izglītība 
� Izglītojamo iepazīstināšana ar profesiju daudzveidību 2.– 4. klasēm. 
Draudzīgais aicinājums 
� Katru gadu skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki iesaistās akcijā “Draudzīgais aicinājums” un 
dāvina skolas bibliotēkai grāmatas 
Gadagrāmata 
� No skolas dibināšanas brīža tiek veidota skolas gadagrāmata, kurā atspoguļojas visi notikumi 
Jaunmārupes sākumskolā. 
Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem 
� Sadarbība ar Mazcenu bibliotēku tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti.  
� Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem Izveidota Gunāra Bikmaņa foto izstāde Ziemassvētku kartiņu izstāde. 

 
Sporta komplekss 

Jaunmārupes sākumskolas sporta komplekss sastāv no: 
 Modernas sporta zāles ar skatītāju tribīnēm 808 m2 platībā basketbola un volejbola treniņiem un 

spēlēm. 
 Bērnu apmācības peldbaseins 8x16 m, dziļums no 0,6 m līdz 1,4 m. 
 Multifunkcionāls sporta laukums ar mākslīgā kaučuka segumu volejbola, basketbola, rokasbumbas, 

tenisa treniņiem un spēlēm, tāllēkšanas bedres ar 3 sektoriem un 5 celiņu 100 m skrejceļa. Laukuma kopējā 
platība 2065 m2. 
Sporta zāli izmanto Jaunmārupes sākumskolas 
pirmsskolas un skolas audzēkņi, kā arī Mārupes pagasta 
iedzīvotāju bērni taekvondo, futbola un basketbola 
treniņiem. Sporta zālē notiek LČ amatieru līgas un Rīgas 
rajona čempionāta sacensības volejbolā vīriešiem un 
sievietēm, fiziskās sagatavotības sacensības un 
starptautiskās taekvondo sacensības. Vakaros sporta zāli 
treniņiem nomā pēc noslēgto līgumu grafikiem. 
Bērnu apmācību peldbaseinu profesionālu pedagogu 
vadībā izmanto visu Mārupes pagasta, mācību iestāžu 
audzēkņi no 4-12 gadu vecuma, kā arī bērni ārpus 
Mārupes pagasta robežām, maksājot par peldbaseina 
nodarbībām. 
Sporta laukumu Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi izmanto gan sporta nodarbībām, gan dažādu svētku 
organizēšanai, rotaļām un ceļu satiksmes noteikumu apmācībai. Sporta laukumā trenējas Mārupes pagasta 
jauniešu futbola komanda. 2008. gada jūlijā sporta laukumā tika noorganizēta sporta nometne bērniem. 
Par sporta zāles nomu un peldbaseina izmantošanu 2008. gadā Jaunmārupes sākumskola ir iekasējusi 
6247,54 Ls, domājamie ieņēmumi sastāda 15966,58 Ls. 
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PPIIRRMMSSSSKKOOLLAASS  IIZZGGLLĪĪTTĪĪBBAASS  IIEESSTTĀĀDDEE  ““LLIIEENNĪĪTTEE””    
Reģ.Nr. 2001901948 

Amatas ielā 2, Mārupes pagastā, LV – 2167, tālr./faks 67934459, e – pasts: mlienite@latnet.lv 
 
Vadītāja 2008.gadā Biruta Antoneviča. 
 
2008 gadā pirmsskolas izglītības iestādi ‘’Lienīte ‘’ 
apmeklēja 142 pirmsskolas vecuma bērns. Bērni  
izvietoti septiņās grupas, sešas no tām strādā 12 
stundas dienā , bet viena 7 stundas dienā . Septiņu 
stundu grupu apmeklē bērni, kuri sasnieguši 
obligāto pirmsskolas vecumu un nav apmeklējuši 
pirmsskolas iestādi. 
 
Iestāde strādā pēc  divām licencētām pirmsskolas 
izglītības programmām:  
1. ‘’Pirmsskolas izglītības programma’’ kods 
0101 1111 ; 
2. ‘’Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programma’’ kods 0001 1111. 
Programmsas tika licencētas no jauna 2008. gada 20. jūnijā  un derīgas līdz 2018. gada 31. jūlijam. 
Lielākā daļa  iestādes audzēkņu ir 5 – 7 gadus veci bērni, kuriem tiek nodrošināta sagatavošana skolai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagoģiskā darbā 2008. gadaā liela uzmanība tika veltīta bērnu fizisko spēju attīstīšanai un arī veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai. Turpinājam darbu pie bērnu pilsoniskās audzināšanas.  
 
Pasākums : Latvijai 90! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bērnu iedalījums pēc vecumposmiem

54%

21%

25%

5 - 7 g.

4 - 5 g.

3 - 4g.
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Lai atraisītu bērnos emocionalitāti, bērni tika iesaistīti dāžādos svētku uzvedumos, kuros katram bērnam tika 
dota iespēja atveidot tēlu atbilstoši viņa  spējām.  
 
Pasākums: Vecvecāku pēcpusdiena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasākums: Cālis 2008.                                                           Sadarbība ar policiju: Bebrs un kaķis Rūdis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasākums: Līgo svētki                                                            Pasākums :Ziemassvētki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ļoti gaidīta mūsu iestādē ir Miķeļdiena , jo tad pie mums ir Miķeļdienas tirgus, kur vienlaicīgi pasākumā 
piedalās visi iestādes bērni ar saviem vecākiem un  darbinieki. Tie ir svētki kad pirmo reizi trīsgadnieki kopējā 
uzvedumā  atveido sev uzticētās lomas . Arī viņu vecākiem tie ir pirmie svētki mūsu iestādē. 
 
Pasākums: Miķeļi 
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Mūsu iestādes darbinieki 2008. gadā ir gan organizējuši rajona mēroga pasākumus, gan arī ar bērniem 
piedalījušies citu pirmsskolas izglītības iestāžu organizētajos rajona pasākumos. 
Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs 2008. gada aprīlī organizēja savā iestādē Rīgas rajona pirmsskolas 
izglītības iestāžu bērnu ansambļu sadziedāšanās pasākumu : ‘’Ciemos pie pelēniem Lūkasa un Niko’’ 
 
Pasākums: Ciemos pie Lūkasa un Niko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
Rīgas rajona zīmēšanas festivālā ‘’Es zīmēju Latviju ‘’, kurš notika Balones PII ‘’Vāverīte’’, no mūsu iestādes  
piedalījās 5 bērni. Konkursa laikā notika Rīgas rajona PII bērnu radošo darbu izstāde, kurā tika izstādīti arī 
mūsu iestādes bērnu radošie darbi. 
Esam atbalstījuši arī Mārupes pagasta rīkotos vizuāli plastiskās mākslas konkursus: 
1. Manai Latvijai 90 ; 
2. Sniegpārsliņa. 
Lai bagātinātu bērnu dvēseli, attīstītu prāta spējas un veicinātu bērna fizisko attīstību, iestādes pedagoģiskais 
kolektīvs organizē daudz un dažādus pasākumus: jautros brīžus, konkursus, sporta izpriecas. Šajā darbā 
protams nevar iztikt  bez tehniskā personāla atbalsta un palīdzības. 

Lai varētu profesionāli organizēt pedagoģisko procesu grupās, pirmsskolas skolotājas apmeklē gan  
rajona organizētos semināru, gan arī ietādē oraganizētos semināruas, pieredzes skolas.  
 Iestādē organizētie semināri: 
1.Mākslas terāpija darbā ar bērniem. Zīmēšanas metodika – vadīja pirmsskolas skolotāja izgl. zin. maģ. 
N.Andrianova, pirmsskolas skolotāja I. Freidenfelde 
2. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids – vadīja vecākā medmāsa S. Liepiņa 
3. Bērnu valodas attīstības defekti –  vadīja logopēde I. Stalgeviča 
 Pieredzes skolas notiek reizi mēnesī , kad savu labāko pedagoģisko pieredzi rāda divi pedagogi. Pēc 
vērojuma pedagogi diskutē par redzēto, atzīmē ko katrs ir ieguvis un izsaka arī savus priekšlikumus. 

Papildus nodarbībām, kuras tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmu ietvaros, bērniem tiek 
piedāvātas angļu valodas nodarbības, deju nodarbības deju kolektīvā ‘’Māriņa’’, dziedāšanas prasmju 
izkopšana popgrupā ‘’Mārupēni’’  
 
Iestādes saimnieciskā darbība pakārtota 
pedagoģiskā procesa organizēšanai un 
pilnveidošanai un matriālās bāzes 
papildināšanai. Šajā gadā tika veikts remonts 
6.grupas guļamistabā, jo  tika iegādātas un 
uzliktas jaunas  gultas, iegādāti jauni 
garderobes skapīši un  uzlikti 1. un  6.grupā . 
1. grupā. tika nomainītās vecās savu laiku 
nokalpojušās mēbeles pret jaunām (skapjiem, 
plauktiem rotaļlietām utt.), izremontēts 
mūzikas kabinets. 2008. gadā rotaļu laukumos tika remontētas  nojumes – ieklāts bruģis , nomainīta koka 
apdare,krāsotas. Visa gada garumā tieka veikts darbs pie iestādes materiālās bāzes papildināšanas un 
atjaunošanas. 
 

 
 
 

Interešu izglītība

47%

39%

14%

Angļu valoda

'Māriņa''

'Mārupēni''
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PPIIRRMMSSSSKKOOLLAASS  IIZZGGLLĪĪTTĪĪBBAASS  IIEESSTTĀĀDDEE  „„TTĪĪRRAAIINNEE””  
Reģ.Nr. 90000012954 

Viskalnu iela 7, Mārupes pagastā, LV – 2167, tālr./faks 67912629, e – pasts: pii.tiraine@tk.lv 
 

Vadītāja Iveta Jirgensone. 
 

 
 

Pedagoģiskais darbs 
2008.gads mūsu iestādē bija dažādiem pasākumiem un notikumiem bagāts. 2008. gada septembrī atvērām 
vēl vienu grupiņu , un ar 1.septembri iestādē darbojas 5 grupas. Iestādi uzsāka apmeklēt 102 bērni. Kopā par 
bērniem rūpējās 26 darbinieki. No tiem 14 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki. Pieņēmām 3 jaunas 
pirmsskolas skolotājas un 1 skolotājas palīdzi.  
Tādejādi jau varam nodrošināt katrā grupiņā vienu bērnu vecumu: 
• 3-4 gadi; 
• 4-5 gadi; 
• 5-6 gadi; 
• 6-7 gadi. 
Mūsu iestādē ir 2 vienāda vecuma grupas, kuras apmeklē 5-6 gadīgi bērni. Vienā no tām 4.grupā apgūst 
zināšanas un rotaļājas 11 bērni. Ar 2008. gada septembri sākām uzņemt bērnus tikai no 3 gadu vecuma. 
Bērnu skaits grupās atbilst atļautajām noteiktajām normām. Ceram, ka arī turpmāk bērni izvēlēsies mūsu 
dārziņu par savām otrajām „mājām”.   
 

Bērnu skaita pieaugums
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Galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2008.gadā: 
� Rosināt bērnos iekšēju vēlmi izzināt apkārtni un dabu, veidojot priekšstatus par dabas 
likumsakarībām: 
1. pastaigas; 
2. vērojumi, nodarbības; 
3. eksperimenti. 
� uzlabot darbu pie bērnu ikdienas fiziskajām aktivitātēm: 
1. nostiprināt zināšanas sporta nodarbību vadīšanā; 
2. kustību aktivitātes pastaigu laikā; 
3. kustību rotaļu organizēšana; 
4. papildināt materiālo bāzi. 
� Paaugstināt pedagogu profesionalitāti kursos un metodisko materiālu izstrādē.  

 
•••• Mūsu iestāde pamazām paplašinās, un nu jau ar 2008. gada septembri varam lepoties ar 5 grupām – 
kopā 102 bērni: 
1. 1.grupu apmeklēja 23 - 3-4 gadīgi bērni - 7.00-19.00; 
2. 2.grupu apmeklēja 23 - 6-7 gadīgi bērni - 7.00-19.00; 
3. 3.grupu apmeklēja 22 - 5-6 gadīgi bērni - 7.00-19.00; 
4. 4.grupu apmeklēja 11 - 5-6 gadīgi bērni - 8.00-17.00; 
5. 5.grupu apmeklēja 23 - 4-5 gadīgi bērni - 7.00-19.00. 

 
 

 
 

•••• Jaunums ir tas, ka ar 2008. gada septembri katra grupiņa ieguva savu nosaukumu: 
1. grupa – „Gliemezīši” (3-4 gadīgi bērni); 
2. grupa – „Bitītes” (6-7 gadīgi bērni); 
3. grupa – „Taurenīši” (5-6 gadīgi bērni); 
4. grupa – „Spārītes” (5-6 gadīgi bērni); 
5. grupa – „Mārītes” (4-5 gadīgi bērni). 

•••• Tāpat kā līdz šim, bērni grupiņās darbojās pa centriņiem (matemātikas, valodas, mākslas, dabas, 
celtniecības), ņemot vērā bērnu vecumu, intereses, vajadzības un prasmes. Katrai grupiņai ir sava „seja”- 
krāsa, mēbelītes un noformējums.  
•••• Pirmsskolas skolotājām joprojām mācību gada sākumā ir diezgan grūti strādāt grupiņās, jo arī 
2008.gadā apmēram 22,5% iestādes audzēkņu bija krievvalodīgi runājoši bērni, kuri nāk vai nu no, valodas 
ziņā, jauktām ģimenēm, vai arī no krievvalodīgo ģimenēm. Mācību gada sākumā skolotājām nākas ikdienā 
uzdevumus skaidrot divreiz – gan latviski, gan krieviski. 
•••• Visas nodarbības un ikdienas dzīve dārziņā rit tikai latviešu valodā, tādēļ krieviski runājošie bērni 
latviešu valodu iemācās viegli. Beidzot mācību gadu pārsvarā visi jau saprot un runā latviešu valodā. Jāsaka 
gan, diemžēl krievvalodīgie bērni bieži kavē bērnudārzu, un programmas apguve viņiem ir nevienmērīga. 
• Katru dienu mūsu dārziņā no 7.00-19.00 mazuļus aprūpē un izglīto 9 pirmsskolas skolotājas. Jaunajā 
mācību gadā mums pievienojās 3 jaunas pirmsskolas skolotājas un 1 auklīte. Jau trešo gadu ar bērniem 
strādā fizkultūras skolotāja A.Rutkovska, kura apgūst fizkultūras skolotājas kvalifikāciju Daugavpils 
Universitātē. Maziem pirmsskolēniem   sporta nodarbības ļoti patīk un uz tām viņi  nāk labprāt. 2008.gada 
maijā mūsu iestāde rīkoja Sporta svētkus „Pepija Garzeķe un dārgumu lāde” Rīgas rajona pirmskolas 
izglītības iestādēm. Uzņēmām viesus no 3 Rīgas rajona pirmsskolas izglītības iestādēm: 2-as komandas no 

4.grupa 

11 

bērni 

1.grupa 

23  bērni 

 

3.grupa 

23 bērni 

 

 

5.grupa 

23 bērni 

 

2.grupa 

23 bērni 
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Ropažu PII un1-a komanda no Carnikavas PII. Bija dažādas stafetes, uzdevumi un atrakcijas, un nobeigumā 
visiem dalībniekiem bija iespēja izjāt nelielu apli ar īstu zirgu. 
Oktobrī , sakarā ar Drošības nedēļu pasākumiem, tika organizēti Sporta svētki ārā laukumā, lai nostiprinātu 
bērnu zināšanas par drošību uz ielas. 
• Muzikālā skolotāja I.Dūzele strādā radoši, un daudz pūļu ieliek strādājot ar bērniem individuāli.Viņas 
darba rezultātus mēs redzam visos iestādes rīkotajos pasākumos un, protams, vislabāk konkursā „Cālis”, kur 
mūsu iestādes bērni parasti ieņem kādu no pirmajām 3 vietām.  
2008.gada martā svinējām Lieldienas Daugavas muzejā, kur apskatījām muzeju, ripinājām olas, pārvērtāmies 
par „zaķiem”, gājām rotaļās, šūpojāmies un mielojāmies ar pīrādziņiem un siltu zāļu tēju.  
2008.gada oktobrī Mārtiņdienu svinējām Jelgavā lauku sētā ”Kalna Būriņi”. Šeit bērni iepazinās ar seno 
latviešu sadzīvi, aplūkoja trušus un gaiļus, gāja rotaļās un , protams, baudīja cienastu brīvā dabā. 
• Logopēde S.Ceplīte ar bērniem strādā 2x nedēļā. Viņas darba rezultātā  bērniem manāmi uzlabojas 
valoda.    
• Mūzikas nodarbības bērniem notiek 2x nedēļā, sporta nodarbības – 3x nedēļā bērnudārza telpās, no 
kurām viena nodarbība ir ritmika kopā ar mūziku, bet 2x nedēļā – ārā laukumiņos saskaņā ar iestādes 
apstiprināto nodarbību grafiku.  
• Visas pirmsskolas skolotājas savas zināšanas nepārtraukti ir papildinājušas un iedvesmu smēlušās 
dažādos semināros, kursos un pieredzes skolās. 3 pirmsskolas skolotājas turpina mācības augstākajās 
pedagoģiskajās mācību iestādēs, lai iegūtu pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju. Mājās pārnestās idejas 
regulāri tiek pārrunātas „piecminūtēs”, sapulcēs un semināros, pedagoģiskajās sēdēs. 
 

Skolotāju izglītības statistiskie dati uz 2008.gada septembri šoreiz nav mainījušies. 

Pedagogu statistika
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izglītība
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pirmsskolas
iestādē

 
• Mūsu iestāde turpina īstenot vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kuras mērķis ir 
vispusīgi attīstīta radoša personība. Saistībā ar māc./g. galvenajiem uzdevumiem, skolotājas papildinājušas 
grupas materiālo bāzi ar dažādiem  pašgatavotiem materiāliem, kuri regulāri tiek izmantoti gan rotaļnodarbībās 
(RN), gan  ārpusnodarbību laikā. Katra  mēneša pēdējā nedēļā  turpinam rīkot grupās „pavāru” dienas, kur 
gardumus gatavojam kopā ar skolotāju un auklīti. Ar pašgatavotiem salātiņiem un pašizceptiem cepumiem 
pacienā arī bērnudārza darbiniekus.  
• Mācību gada sākumā, vidū un beigās notiek pedagoģiskās padomes sēdes. Saistībā ar mācību 
gada galvenajiem uzdevumiem katra pirmsskolas skolotāja 1x gadā vada atklāto nodarbību. 
• 2008. gadā „Tīrainē” notika tādi pasākumi kā :  

 Meteņi,  
 Tīraines Cālis 2008., 
 Joku dienas pasākums „Svētki Jokpluntārijā”,  
 Lieldienas Doles salā Daugavas muzejā,  
 Rīgas rajona sporta svētki „Pepija Garzeķe un dārgumu lāde”,  
 Mātes diena,  
 Sagatavošanas grupai- izlaidums, 
 Jāņu ielīgošana „Zāļu diena”,  
 Zinību diena,  
 Rudens augļu un dārzeņu izstāde, 
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 Svētki un izstāde veltīta Latvijas 90. Jubilejai, 
 Sporta svētki „Drošība uz ielas”,  
 Ražas svētki „Rudens rūķis draiskojas”,  
 Mārtiņdiena Jelgavas „Kalna Būriņos”,  
 Ziemassvētku pasākumi.  

 
Sporta svētki par Drošību uz ielas.                                Inspektors Bebrs ciemojās mūsu iestādē oktobrī. 

 
Mārtiņdiena Jelgavas „Kalna Būriņos”.                  Latvijas 90.gadadienas svinīgais pasākums. 

 
• Pirmsskolas skolotājas gada laikā gatavoja materiālus par 
tēmu: „Apkārtne un daba – bērna izziņas avots”. No katras vecuma 
grupas skolotājas gatavoja vienu tēmu:  

o Iepazīstināšana ar apkārtni; 
o Iepazīstināšana ar dabu; 
o Eksperimenti dabā; 
o Pastaigas svaigā gaisā; 
o Sporta nodarbības, kustību rotaļas. 

• Februāra beigās mūsu bērni uzstājās Tīraines „Cāļa” konkursā.  
Viena no 2008.gada Cāļa dalībniecēm Adele Sakoviča. 

• Martā pirmsskolas skolotājas prezentēja pašgatavotos 
uzskates un izdales materiālus; 
• Lieldienas Daugavas muzejā; 
• 1.aprīlī rīkojām netradicionālo materiālu tērpu karnevālu- Svētki „Jokpluntārijā”; 
• 21. maijā PII „Tīrainē” tika sarīkoti sporta svētki „Pepija Garzeķe un dārgumu lāde”, kuros piedalījās arī 
citu rajonu pirmsskolas izglītības iestādes: 

1. Carnikavas PII „Riekstiņš”; 
2. Ropažu PII „Auseklītis”; 
3. Ropažu PII „Annele”. 

• Maija mēnesī kopā ar māmiņām un vecmāmiņām svinējām Mātes dienu, bet nedaudz vēlāk nākamo 
skolnieku izlaidumu. 
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• Mācību gadu noslēdzām ar Jāņu ielīgošanu, kur gājām jautrās rotaļās, cienājāmies ar dažādiem 
gardumiem un dzērām zāļu tēju. 
• PII „Tīraine” pedagogi piedalījās Izglītības un 
Kultūras pārvaldes rīkotajos pasākumos (semināri, 
pieredzes skolas): 

1. Seminārs pirmsskolas skolotājiem „Gleznošanas 
pamati un krāsu mācība”; 
2. Seminārs „Vārdu spēles un rotaļas ar skaņām 
bērnu literatūrā”; 
3. Seminārs „Vērojumi un eksperimenti dabā”; utt. 

• PII „Tīraine” pedagogiem mācību gads noslēdzās ar 
pieredzes apmaiņas braucienu uz Horvātiju, kur notika 
tikšanās ar  pirmsskolas izglītības pārstāvjiem. Apmeklējām bērnudārzu, kurš uzcelts jauno privātmāju rajonā. 
Pieredzes apmaiņas brauciens bija interesants, jo guvām daudz labas idejas, gan mācību vides sakārtošanā, 
gan metodiskajam darbam. 
 

Saimnieciskais darbs 
• 2008.gadā tika veikti remonti: 
1. 5. grupas remonts: 

- ģērbtuve, tualete, virtuves telpa; 
- guļamtelpa; 
- grupas rotaļu telpa; 

2. PII „Tīraine” gaiteņa uz 5.grupu remonts ar logu nomaiņu; 
3. Šīfera jumta nomaiņa visai iestādes ēkai. 
• Iekārtojām jauno 5.grupu ar visu nepieciešamo bērnu darbībai. 
• Uzsākām jaunās 5.grupas āra laukumiņa iekārtošanu. 
• Diemžēl sakarā ar rudens siltumtrases remontdarbiem, kas tika veikti mūsu iestādes āra laukumu 
teritorijā, pašreizējais iekārtojums ir krietni cietis, un tādēļ pavasarī būs jāveic lieli labiekārtošanas darbi, lai 
atjaunotu iepriekšējo, gadiem iekopto, apzaļumoto teritoriju.  

 
Esam izpildījuši savus uzstādītos darba uzdevumus, un priecājamies par skaisto jauno 5.grupu, izremontēto 
gaiteni un, protams, nomainīto jumtu. 
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MMĀĀRRUUPPEESS  MMŪŪZZIIKKAASS  UUNN  MMĀĀKKSSLLAASS  SSKKOOLLAA  
reģ. Nr. 2070902151, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV-2166, e-pasts: muzikamarupe@one.lv  

 
Direktore Dace Štrodaha. 

 
 

Vispārējs skolas vērtējums 
Audzēkņu skaits 2007./2008.mācību gadā 
Profesionālās ievirzes izglītības programmās  142 
Interešu izglītības programmās 38 
Absolventu skaits 2008.gadā 8 
 
Pedagoģisko darbinieku skaits  22 
Tehnisko darbinieku skaits  5 
 
Skolas budžeta nodrošinājums: 
LR Kultūras ministrijas finansējums pedagoģisko darbinieku algām 
Mārupes pagasta pašvaldības finansējums tehnisko darbinieku algām, pedagoģisko darbinieku algām interešu 
izglītības programmās un saimnieciskajiem izdevumiem 
Vecāku līdzfinansējums skolas attīstības nodrošināšanai. 
 
Skolas īpašie piedāvājumi ir: 
Sagatavošanas klase pirmskolas vecuma bērniem. 
Interešu izglītības klases visās instrumentu programmās audzēkņiem, kuri nevēlas vai nespēj mācīties 
profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī audzēkņiem, kuru vecums pārsniedz 18 gadus. 
 
Skolas darba vērtējums pamatjomās 
 
Mācību saturs 
Mācību darbā tiek izmantotas licencētās izglītības programmas Instrumentālā mūzikas un Vizuāli plastiskā 
māksla un akreditētās mācību priekšmetu programmas. 
 
Mācīšana un mācīšanās 
Mācīšanās procesā tiek ievērotas audzēkņu individuālās attīstības īpatnības, metodiskajās komisijās un 
pedagoģiskās padomes sēdēs tiek regulāri analizēts mācīšanās process, akcentējot pedagoga lomu tajā. 
Darbojas izstrādātā vērtēšanas sistēma. 
Mācīšanās procesā uzlabojams audzēkņu patstāvīgais darbs, kura rezultāti ir vērtējami kā viduvēji. Aizņemti 
daudzajās ārpusskolas aktivitātēs, audzēkņi nevelta pietiekamu laiku mājas darbam, līdz ar to cieš procesa 
kvalitāte. Veiktajā analīzē kā tālākās attīstības nepieciešamība ir sadarbības ar audzēkņu ģimenēm 
pilnveidošana, vecāku līdzatbildības akcentēšana mācību procesa uzlabošanā. 
 
Audzēkņu sasniegumi un aktivitātes 

• Audzēkņu darbu izstādes pašvaldības iestādēs; 
• Mūzikas nodaļas audzēkņu tradicionālie koncerti Mārupes pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte”, 
Tīraines pirmskolas izglītības iestādē, Mārupes pamatskolā, Mārupes vidusskolā, Jaunmārupes sākumskolā 
un Mārupes pagasta pašvaldības pasākumos; 
• Dalība vijoļspēles audzēkņu Valsts konkursā – Ksenija Skraustiņa 2.kl. (atzinības raksts), Pauls 
Gaidis 5.kl., Oskars Liepiņš 5.kl.; 
• Dalība 13.starptautiskajā klavieru ansambļu festivālā Valgā – Katrīna Buravcova, Annija Skudra, 
Linda Liepiņa, Ieva Silkāne, Nadja Čistjakova, Ninela Fedotova, Solvita Veisa, Agita Reķe;  
• 1.aprīļa joku koncerts – mūzikas skolas audzēkņi kopā ar vecākiem; 
• III Atklātais mazās kamermūzikas konkurss 173 dalībnieki no 25 Latvijas, Lietuvas un Krievijas 
skolām; 
• Concours Musical de France – piedalījās Katrīna Majeniece un Jūlija Poliektova, Grand Prix ; 
• Māmiņdienai veltīts koncerts; 
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• Vasaras nometne Jaunpilī; 
• Koncerts „Flautistu brīvdienas” augustā; 
• P.Čaikovska 130.gadadienai veltīts koncertu cikls 6 reģiona skolās, piedalījās klavieru nodaļas 
audzēkņi, atzinības raksti Ievai Silkānei un Katrīnai Buravcovai; 
• Asfalta diena; 
• Etīžu konkurss; 
• Dalība vizuāli plastiskās mākslas izstādē-konkursā Manai Latvijai 90; 
• Draudzības koncerts ar Ulbrokas mūzikas un mākslas skolu; 
• Valsts svētku koncerts Jaunmārupes sākumskolā; 
• Dalība Adventes koncertos Mārupes pagasta kultūras namā; 
• Dalība vizuāli plastiskās mākslas izstādē Sniegpārsliņa Mārupes pagasta kultūras namā; 
• Nodaļu ziemassvētku koncerti skolā; 
• Dalība Starptautiskajā klavieru ansambļu festivālā – konkursā Muzikālie mirkļi 2008 Utenā (Lietuva), 
piedalījās Karīna Ķemere, Regīna Balode. Diplomus saņēma – Katrīna Buravcova, Annija Skudra, Jūlija 
Poliektova, Katrīna Majeniece; 
• Dalība Rafi Haradžanjana un Noras Novikas 40 gadu darbībai klavieru duetā koncertā – Jūlija 
Poliektova, Katrīna Majeniece; 
• Ziemassvētku koncerts Imantas 69.vidusskolā; 
• Skolas ziemassvētku koncerts. 
 
Pedagogi izmanto daudzveidīgas, audzēkņu vecumam, spējām, mācību priekšmeta specifikai un mācību 
programmu prasībām atbilstošas mācīšanas metodes. Individuālajās stundās tiek sniegts pilnvērtīgs atbalsts 
personības veidošanā, īpaši tiek strādāts ar talantīgajiem audzēkņiem. 
 
Skola ir uzsākusi darbu pie pašvērtējuma ieviešanas un realizēšanas mācību darbā. 
Iepriekšējos mācību gados ir izveidots metodisko materiālu krājums, kas tiek mērķtiecīgi papildināts. Pedagogi 
šos materiālus izmanto, lai dažādotu mācību procesu un paaugstinātu audzēkņu sasniegumus. 
Pedagogi sākuši novērtēt interaktīvo mācību metožu nozīmi mācību priekšmetu programmu mērķu 
sasniegšanai.  
Audzēkņiem ir iespēja lietot skolas mūzikas instrumentus, to izmanto  audzēkņi, kā arī izmantot skolas mācību 
telpas patstāvīgajam darbam darba dienās. 
Mācību gada laikā kolektīvi apmeklēti koncerti, opera (J.Lūsēna „Leļļu opera”) , balets, izstādes. 
 
Skolas mikroklimats un sadarbības vide ir pozitīvi, apkārtējā vide sakopta un tiek regulāri labiekārtota. Skola ir 
gaumīgi noformēta ar audzēkņu darbiem, tā padarot skolas vidi estētiski pievilcīgāku un emocionāli izglītojošu. 
Ekspozīcijas tiek mainītas ne mazāk kā trīs reizes mācību gada laikā. 
 
Personāla attīstība notiek atbilstoši izstrādātajam profesionālās pilnveides plānam. Skolas vadība plāno 
pedagogu tālākizglītošanos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pedagogi zin, kādas ir skolas prioritātes 
skolotāju tālākizglītībai. Skolā tiek veidota sistēma tālākizglītības efektivitātes izvērtēšanai. 
Skolā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Profesionālo pilnveidi, apmaksājot kursus, 
seminārus, u.c., atbalsta pašvaldība. 
 
Skolas pedagogi ik gadu piedalās Baltijas valstu mūzikas skolotāju festivāla koncertos. Šā festivāla viens no 
organizatoriem ir arī Mārupes mūzikas un mākslas skola.  
 
Skolas darba stiprās puses 
• Visi pedagogi pārzina savas profesionālās ievirzes licencētās izglītības programmas un mācību 
priekšmeta programmas prasības. 
• Pedagogi radoši plāno mācību satura apguvi – liela daļa skolotāju izstrādājuši savas mācību 
priekšmetu programmas, izmanto savas mācīšanas metodes. 
• Izstrādāta un ieviesta vienota vērtēšanas sistēma skolā. 
• Tiek izvērtēti, analizēti un uzskaitīti audzēkņu sasniegumi. 
• Pedagogi sistemātiski papildina savas zināšanas. 
• Skolā ir labvēlīgs mikroklimats. 
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• Skolas vadības darba stils ir demokrātisks, darba metodes rosinošas, vadība ir ieinteresēta darba 
procesā un rezultātā. 
• Skolas vadības, pedagogu, darbinieku un audzēkņu attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un 
izpalīdzība. 
• Laba saikne un savstarpēji atbalstoša sadarbība ar audzēkņu vecākiem. 
• Skolai ir savas tradīcijas, logo, reklāmas pasākumu politika. Skolas tradīciju veidošana un izkopšana 
noris sadarbībā ar audzēkņu vecākiem un pašvaldību. 
• Skola ir atvērta visam jaunajam, skolas vadība veicina inovatīvu ideju ieviešanu skolas darbā. 
• Skola informē sabiedrību par audzēkņu sasniegumiem un skolas aktualitātēm. 
• Mākslas nodaļas audzēkņu darbi tiek izmantoti kā prezentācijas materiāli ne tikai skolas vajadzībām, 
bet arī pašvaldības vajadzībām. 
• Skolai ir veiksmīga sadarbība ar vietējo pašvaldību. 
• Pedagogi un audzēkņi lepojas ar savu skolu. 
• Skolas saime lepojas un ciena  savu pašvaldību. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


