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Sākumskola Pirmsskola

Izglītojamo skaits 2013./2014.m.g.
Šogad kopā  445:

 Pirmsskolā - 8 grupas 167 bērni.
 Sākumskolā - 13 klašu komplekti 278 bērni.



Š.g.14.maijā Jaunmārupes sākumskolai piešķirta 
akreditācija uz sešiem gadiem, kas ir augstākais 
iespējamais akreditācijas periods. Akreditētas ir:

 izglītības iestāde uz sešiem gadiem;

 izglītības programma Pamatizglītības 1.posma 
(1.-6.klase) programma (kods 11011111, 
izglītības programmu licence Nr.V–5037) – uz 
sešiem gadiem.

Skolas akreditācija 2013.gadā



Pamatjoma 2013. gads

Mācību saturs

Mācīšana un mācīšanās

Izglītojamo izglītības kvalitātes 
nodrošināšana, izmantojot 
interaktīvās metodes un modernās 
informāciju tehnoloģijas.

Izglītojamo sasniegumi

Atbalsts izglītojamiem
Interešu izglītības programmu 
piedāvājums un nodarbību procesa 
kvalitātes pilnveidošana.

Skolas vide

Resursi

Skolas darba 
organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana

Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iespēju izmantošana 
skolvadībā un mācību procesā

Attīstības plāna prioritātes 2013./14.m.g.



 Interaktīvā tāfele un īsā 
fokusa projektoru. 20 datori 
ar Windows 8 
operētājsistēmu un MS Office 
2013 programmatūru. 

 ActivExpression2 veicina 
sadarbību klasē, skolotājiem 
nodrošinot iespēju acumirklī iegūt 
un novērtēt visas klases un katra 
skolēna individuālās sekmes, kā 
arī diskutēt par iegūtajiem 
rezultātiem.

 Iegādātas 3 interaktīvās tāfeles (informātikas/latviešu 
valodas klasei, sociālo zinību klasei, 4.b klasei).

Izglītojamo izglītības kvalitātes nodrošināšana, 
izmantojot interaktīvās metodes un modernās 

informāciju tehnoloģijas.



Interešu izglītības pulciņi:

 1.-2.klašu ansamblis – 15 skolēni

 1.klašu koris – 66 skolēni

 2.-6.klašu koris – 67 skolēni

 Rokdarbi – 54 skolēni

 Dabas pētnieku pulciņš 5-6.kl. – 22 skolēni

 Datorzinības - 117 skolēni

 Žurnālistika un literārā jaunrade 5.-6.kl. – 16 skolēni

 Teātris – 93 skolēni

 Matemātikas pulciņš – 69 skolēni

Interešu izglītības programmu piedāvājums un 
nodarbību procesa kvalitātes pilnveidošana.







 Izveidota un tiek  uzturēta jaunā skolas mājas lapa 
www.jmsk.lv

 Mācību procesa rezultātu uzskaitē un analīzē tiek 
izmantota e-klases sistēma.

 Tiek iegādāta daudzpusīga stundu plānošanas programma.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespēju 
izmantošana skolvadībā un mācību procesā.

http://www.jmsk.lv/


Mūsu sasniegumi

Pierīgas novadu matemātikas olimpiādes rezultāti:

 5.klašu grupā ATZINĪBAS ieguva mūsu skolas 5.b klases skolēni 
Justīne Blumberga un Edmunds Plāters, kuri 59 piekto klašu 
skolēnu konkurencē.

 Paldies par piedalīšanos Aleksandrai Annai Meinertei un 
Rūdolfam Jansonam no 5.a klases.

 6.klašu grupā augstus rezultātus sasniedza mūsu skolas 6.b 
klases skolēni Kārlis Bērziņš un Ričards Teikmanis, kuri starp 46 
sesto klašu olimpiešiem ar viena punkta starpību palika uzreiz 
aiz godalgotajām vietām.

 Paldies par piedalīšanos Elizabetei Blūmai no 6.a klases.

Pierīgas novadu zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģiju 
konkurss.

 6.-7.klašu grupā 2.vietu ieguva mūsu skolas 6.b klases 
skolnieks Bērziņš Kārlis, skolotājs Gatis Maķevics.

 Paldies par piedalīšanos Rojam Boiko no 5.b klases, Laurai 
Šapei no 6.a klases, Guntai Armaņjevai no 6.a klases.



Mūsu sasniegumi

Mārupes novada sākumskolu kombinētās olimpiādes rezultāti 
olimpiādē:

 1.klašu grupā
2.vieta – Marta Bierne 1.b klase (sk.L.Eimane)
Atzinība – Reinis Atkauķis 1.a klase(sk.A.Zviedre)

 2.klašu grupā
1.vieta – Freipičs Rūdis 2.a klase (sk.D.Zemīte)
2.vieta – Alens Pčelins 2.b klase (sk.I.Graudiņa)
3.vieta – Hansens Emīls Frederiks 2.a klase (sk.D.Zemīte)

 3.klašu grupa
1.vieta – Marta Reihmane 3.b klase (sk.A.Dukāte)
2.vieta – Reinis Miemis 3.b klase (sk.A.Dukāte)
3.vieta – Letīcija Jegi 3.a klase (sk.E.N.Vērzemniece)
Atzinība – Linda Stumbure 3.a klase (sk.E.N.Vērzemniece)

 4.klašu grupā
1.vieta – Jānis Zaķis 4.b klase (sk.G.Adītāja)
2.vieta – Kristers Poršs 4.b klase (sk.G.Adītāja)



Mūsu sasniegumi

 Skatuves runas konkurss "Zvirbulis 2013" par tēmu 
"Mana Latvija".

 1.klašu uzvarētāji:
1.vieta – Patrīcija Mediņa (1.a) un Katrīna Patrīcija Bāra (1.c)
2.vieta – Agrita Eva Kristapsone (1.a)
3.vieta – Linda Antiņa (1.b)

 2.-3. klašu uzvarētāji:
1.vieta – Ralfs Vinters (2.a) un Marta Reihmane (3.b)
2.vieta –Elizabete Liepa (3.b) un Emīls Frederiks Hansens (2.a)
3.vieta – Vendija Una Magone (2.b) un Roberts Polcs (2.b)

 4.-6. klašu uzvarētāji:
1.vieta – Reinis Grāvītis (5.a) un Anželika Baltmane (5.b)
2.vieta – Elizabete Blūma (6.a) un Adrija Silva Kukuvasa (4.b)
3.vieta – Aleksandra Anna Meinerte (5.a) un Laine Paupere (5.b)



Mūsu sasniegumi

Mārupes novada skolu skatuves runas konkurss

 1.vieta 1.klašu grupā - Katrīnai Patrīcijai Bārai (1.c)

 3.vieta 2.-3.klašu grupā - Ralfam Vinteram (2.a)

 3.vieta 4.-6.klašu grupā - Anželikai Baltmanei (5.b)

 Pateicība par piedalīšanos - Martai Reihmanei (3.b) 

 Pateicība par piedalīšanos - Reinim Grāvītim (5.a)

Aizsardzības ministrijas, Latvijas Kara muzeja un Nacionālo 
bruņoto spēku, sagaidot 11. un 18. novembri, rīkotajā stāstu 
konkursā «Kas ir dzimtenes mīlestība?» 1.-12. klases skolēniem 
- viens no uzvarētājiem 3. a klases skolnieks Rūdolfs Vaiders.

Pierīgas skolu teātra festivāls
 Diplomi - Ričardam Survilllo (2.b), Artūram Ozoliņam (2.b), 

Patrīcijai Mediņai (1.a), Amandai Garozai (1.a), Tīnai Amatai 
(2.a).



Mūsu sasniegumi

Pierīgas skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 

 1.vieta mūsu 3. klašu skolēniem par literāro uzvedumu 
I.Ziedonis „Pasaka par pogu” (sk. teātra pulciņa vadītāja 
Z.Spāde)

 Atzinības skatuves runas konkursa dalībniekiem Katrīna 
Patrīcija Bāra ( 1.c kl.), Ralfs Vinters ( 2.a kl.), Anželika 
Baltmane( 5.b kl.)

Latvijas mēroga krievu izglītības un kultūras festivāla 
„Tatjanas diena” ietvaros Maskavas Namā

 1.vieta Latvijā krievu kaligrāfijas konkursā starp skolām, 
kur krievu valodu apgūst kā svešvalodu, Annai Jansonei 
6.b klase.

 laureāta diplomu krievu kaligrāfijas konkursā pieaugušo 
grupā direktores vietniecei Anitai Līdakai. 

1.vieta Sporta deju sacensībās „Dzintarjūra 2014” Martai 
Savickai 4.a klase un Dāvidam Dumbrovskim 4.b klase



Mūsu sasniegumi
Mūsu meitenes labākās valsts skolēnu 67. spartakiādē tautas bumbā

 1.vieta Pierīgas  novadu  2013./2014.mācību  gada  skolēnu  sporta  
spēļu  kopvērtējumā pamatskolu/sākumskolu grupā:

 7.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles minifutbolā  „D” 
vecuma  grupas  zēniem

 3.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles  rudens  krosā
kopvērtējumā pamatskolu/sākumskolu grupā

 1.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles  „Tautas  bumbā”  
meitenēm un zēniem

 1.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles  „Tautas  bumbā” 
komandu kopvērtējumā

 6.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles  vieglatlētikas  trīscīņā 
«C» un «D» grupās

 3.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles  peldēšanā «C» un «D» 
grupās

 4.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles  veiklības  stafetēs 
„Drošie  un  veiklie” «D» grupā

 9.vieta Pierīgas  novadu  skolēnu  sporta  spēles  veiklības  stafetēs 
„Drošie  un  veiklie” «C» grupā



Izglītojošie un atbalsta pasākumi

• Olimpiskā diena 2013.

• Mācību priekšmetu mēneši – svešvalodu, latviešu valodas, 
matemātikas. 

• «Skolēns eksperimentē» - skolā un izbraukumā uz Mārupes 
vidusskolu.

• Projektu nedēļa – tēma «Brīnumainie saulgrieži».

• Krāsainā nedēļa – čību diena un krāsainās dienas.

• Mākslas dienas – priekšautu modes skate, ziedu instalācijas, 
radošās darbnīcas, pulciņu priekšnesumi.

• Latviešu valodas aģentūras un Pierīgas skolu pārvaldes realizētais 
projekts «Zīmuļu stāsti» - 16 skolu sākumskolas skolotāji un 
skolēni veidoja animācijas filmas.

• Valsts izglītības satura centra, sadarbībā ar ASV vēstniecību 
Latvijā un ASV dzīvojošo diriģentu Andreju Jansonu, 
kamermūzikas koncerts «Jaunie klausītāji».



Izglītojošie un atbalsta pasākumi

• «Enerģizētāji - kustību brīnumainā ietekme» - jautru, aktīvu 
vingrojumu ieviešana skolās, kas var palīdzēt mācību procesam. 
Sadarbībā ar Latvijas Intelektuālās Attīstības fondu un Viesturu 
Dūli.

• Mūsu kora dalība Jaunmārupes jauniešu jauktais kora 
UNIVERSUM rīkotajos starpnovadu ziemas dziesmu svētkus, 
sadarbībā ar Ivaru Cinkusu.

• Lielā dziesmu talka 26.aprīlī Mārupes mūzikas un mākslas skolā -
aizsākās Pierīgas koru koncertu mēnesis. Tiek izkrāsotas 
Jaunmārupes autobusu pieturas.

• Izglītojošās nodarbības sadarbībā ar Mārupes novada policiju –
Džimbas skola.

• Logopēdijas nedēļa.

• «Bērnu žūrija 2013» - skolēni lasa un novērtē noteiktas grāmatas.

• Latvijas sporta federācijas rīkotais galda hokeja turnīrs.



Skolas dalība projektos

 «Ceļā uz iekļaujošo izglītību» 
– Mārupes novada un Turcijas 
pilsētas Kilis divpusējais 
sadarbības projekts.

 «The wonders of Solstice” –
septiņu dalībvalstu daudzpusējais 
sadarbības projekts.
 Esam iepazīstinājuši ar mūsu 

saulgriežiem

 Iepazinuši saulgriežus Itālijā

 Iepazinuši saulgriežus Spānijā



Nākotnes attīstības virzieni

Prioritātes mācību jomā

 Svešvalodu apguve

 Angļu valoda no 1.klases kā oficiāla stunda

Otrā svešvaloda (krievu/vācu) no 3.klases

 Matemātika un dabaszinības

 Papildus stundas matemātikai

 Pilnībā nodrošināts dabaszinātņu jomas priekšmetu 
bloks - dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, ķīmija, 
fizika.



Nākotnes attīstības virzieni

 Prioritātes interešu izglītībā

 Kokapstrāde

 Floristika

 Ritmika

 Tautas dejas

 Tehniskā jaunrade

 „Esi pētnieks” – dabaszinību joma

 Matemātikas pulciņš 5.-9.klasē

 Koris un ansamblis 5.-9.klasē



Nākotnes attīstības virzieni

 Prioritāte atbalsts izglītojamajiem

 Skolotājs - karjeras konsultants

 Iespēja apmeklēt pagarināto dienas grupu līdz 
18:00 

 Iespēju robežās dalīt valodas grupas 

 Papildus autobusa reiss no skolas



Paldies par 
sadarbību!

Jaunmārupes sākumskola
Reģ. Nr. 4311902576

Mazcenu aleja 4a, Mārupes novads,
Jaunmārupe, LV - 2166

Tālrunis 67933594, fakss 67933599, e-pasts 
jmsk@inbox.lv, tīmekļvietne www.jmsk.lv

mailto:jmsk@inbox.lv
http://www.jmsk.lv/

