
Skolas darbības pārskats
2018./2019.mācību gadā

un 
2019./2020.mācību gada plāni



2019./2020.mācību gada 
SKOLAS MOTO



Skolas darba prioritātes un mērķi

Prioritāte Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas izzināšana un pakāpeniska tās ieviešana.

Mērķis
Skola atbilstoši mūsdienīgas lietpratības izglītības mērķiem, savu izglītojamo vajadzībām un vietējai situācijai,

patstāvīgi plāno un ievieš jauno mācību saturu.

Prioritāte
Veicinot kompetenču pieejas ieviešanu izglītībā, akcentēt pēctecību, sistēmiskumu un caurviju prasmju

attīstīšanu, sekmēt izglītojamo apzinātu mācīšanos un izglītojamo individuālo kompetenču attīstību.

Mērķis

Pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs izglītojamais, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu,

prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz

veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.

Mācību saturs

Mācīšana un mācīšanās

Prioritāte
Pedagogu savstarpējā sadarbība, izzinot izglītojamo vajadzības, sniedzot atbalstu izglītības procesā un

sekmējot karjeras izglītībai vajadzīgo prasmju attīstību praktiskam pielietojumam dzīvē.

Mērķis
Uzlabot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un

ieviešanu skolā.

Atbalsts izglītojamiem

Prioritāte Pilnveidot skolas pedagogu komandas darbu un informācijas apriti, veicināt sadarbību ar citām skolām

Mērķis Mērķtiecīgi veidot skolas pozitīvo tēlu un pieredzes uzkrāšanu.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana



Audzināšanas darba prioritātes
1. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko

līdzdalību skolas, novada, valsts dzīvē, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam
izglītojamajam līdzdalības iespējas.

2. Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli,
aktualizēt veselīga dzīvesveida popularizēšana.

3. Motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītībā, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu
apgūšanu, saglabāšanu un izprast tikumiskās vērtības.

Patriotiskas un atbildīgas, rīcībspējīgas personības attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai
sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret tikumiskajām vērtībām, indivīda pienākumiem, tiesībām un
spēja pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās.

Audzināšanas darba mērķis



Jaunmārupes pamatskola skaitļos 2019./2020.mācību gadā

14 skolas darbības gads - 5 darbības gads pamatskolai

2 izglītības programmas, 986 izglītojamie

95 pedagogi - 39 ar maģistra grādu, 5 bērna kopšanas atvaļinājumā

8 pirmsskolas grupas - 165 pirmsskolas audzēkņi – 20 pedagogi

33 klases pamatskolā - 821 pamatskolas skolēns – 75 pedagogi

16 interešu izglītības programmas - 24 pedagogi

2 skolas ēkas - pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, sporta korpuss

Ēkas 6451,12 m2 un  5 711,8 m²,  teritorija 12 893m2, gaisa tunelis 110 m - 46
tehniskie darbinieki

6 projekti – 2 sadarbības, 3 ESF projekti  un 1 Erasmus+ 



Skolas audzināšanas pasākumi un tradīcijas
• Zinību diena
• Sporta diena
• Drošības mēnesis
• "Tēvu dienas" izstāde
• Olimpiskā diena
• Miķeļdienas izstādi «Latvijas rudens»
• Miķeļdienas tirdziņš
• Rudens kross
• Skolotāju diena
• Ekskursijas mēnesis
• Karjeras nedēļa
• Masku balle  4.-.9.kl. (Skolēnu padome)
• Mārtiņdienas stafetes 1.klasēm
• «Iededzies Latvija»
• Valsts svētku pasākums Mana sirds ir Latvija «Dzirdu jūtu redzu» 
• Skatuves konkurss «Zvirbulis»
• Klašu eglītes/klases vakari 
• Labdarības akcija «Labie darbi» sadarbība ar Mārupes novada 

policiju

• Barikāžu atceres pasākumi
• Krāsainā nedēļa
• Skolotāju darbu izstāde
• Lieldienu izstāde un pasākumi
• Popiela 4.-9. klasēm
• Talantu šovs 1.-3. klasēm
• Kendama sacensības 1.-9.klasēm
• Neona diskotēka 
• Mācību gada padarīto darbu izstāde
• Mākslas dienas – Baltā diena Jaunmārupes 

dabas parkā 
• Mātes dienas pasākumi
• Mākslas plenērs
• Tīrības, drošības nedēļa
• Profesiju diena
• Pēdējais skolas zvans
• Izlaidums



Karjeras pasākumi
• Mācību ekskursijas

• Uzņēmēju dienas

• Karjeras nedēļa

• Mācību uzņēmumi (karjeras konsultants)

• Karjeras stundas ar vecākiem

• Brauciens uz SMU gadatirgu t/c Domina

• Ekskursijas pie Mārupes novada 
uzņēmējiem 

• Profesiju diena – skolā viesojas dažādu 
profesiju pārstāvji

• Konkursi, viktorīnas projektu darbi

Izglītojošās nodarbības, lekcijas, 
aktivitātes

• Koncetlekcijas «Mūzika Tev»

• Lekcija Kara muzejā, lentīšu locīšana, Brīvības pieminekļa 
apmeklējums, svecīšu nolikšana un dzelzceļa muzeja 
apmeklējums 

• Always nodarbība 5/6.klašu meitenēm

• Preventīvais darbs sadarbībā ar Žani Cibuļski- Zagšana un 
atbildība, Drosme draudzēties, Mobings, IT lietojums, 
drošība uz ceļa 

• Eiropas struktūrfondu finansēts Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses projekts 

• Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā valsts budžeta 
finansējums programma «Latvijas skolas soma»  

• Sadarbībā ar CSDD velosipēdu tiesību iegūšana skolā

• ZeltaZivtiņas čempionāts



Skolēnu sasniegumi IKDIENAS DARBOS 2018./2019.mācību gadā

https://jmsk.lv/wp-
content/uploads/2019/09/JMPSK_pasnovertejuma_zinojums_2019.pdf

https://jmsk.lv/wp-content/uploads/2019/09/JMPSK_pasnovertejuma_zinojums_2019.pdf


Atbalsts ikdienas mācībās

Klase

Logopēds

J.Romanova

Logopēde

E.Ruska

Speciālais

pedagogs

K.Polce

Otrais skolotājs

A.Munkevica

Otrais skolotājs 

B.Laizāne

Otrais skolotājs 

L.Lipaja

Otrais skolotājs 

A.Kaņepēja

1. 9 8 13 21 -

2. 10 11 17 - 21

3. 9 10 10 - 11

4. 4.a klase 4.cd klases

5. 5.a klase 5.bd klases

Kopā 28 29 40 21 32



Skolēnu sasniegumi 
valsts pārbaudes darbos 
Pierīgas novadu skolu pārskatā
2018./2019.mācību gadā



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 109 79.45%

MĀRUPES NOVADS kopā 330 79.11%

Valstī kopā 13904 72.48%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 109 83.56%

MĀRUPES NOVADS kopā 328 83.32%

Valstī kopā 18924 78.22%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 78 69.95%

MĀRUPES NOVADS kopā 275 68.80%

Valstī kopā 13490 63.24%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 78 73.23%

MĀRUPES NOVADS kopā 275 65.33%

Valstī kopā 18465 55.56%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 77 66.19%

MĀRUPES NOVADS kopā 272 65.23%

Valstī kopā 18322 59.46%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 37 61.06%

MĀRUPES NOVADS kopā 134 63.21%

Valstī kopā 11444 64.39%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 32 78.47%

MĀRUPES NOVADS kopā 125 82.73%

Valstī kopā 13102 70.50%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 5 78.40%

MĀRUPES NOVADS kopā 9 82.44%

Valstī kopā 2432 71.27%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 37 49.30%

MĀRUPES NOVADS kopā 134 57.29%

Valstī kopā 15605 55.70%



Sk. %

Jaunmārupes pamatskola 37 71.35%

MĀRUPES NOVADS kopā 134 65.29%

Valstī kopā 15539 63.01%



Olimpiādes

Skolēnu sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs
Pierīgas novadu skolu pārskatā

2018./2019.mācību gadā



VISC olimpiādes 5.-9.klasēm 2018./2019.mācību gadā





Alternatīvās olimpiādes 2018./2019.mācību gadā



Izglītojamo tālākizglītība
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Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Mārupes Valsts ģimnāzija

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Skolēnu mācības pēc 6.klases, kopā 21 skolēns
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Mārupes Valsts ģimnāzija

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Babītes vidusskola

Baldones vidusskola

Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Rīgas 41. vidusskola

Rīgas 47. vidusskola

Rīgas 94. vidusskola

Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Katoļu ģimnāzija

Rīgas Kultūru vidusskola

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Rīgas Ziepniekkalna vidusskola

RTU inženierzinātņu vidusskola

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās…

Skolēnu mācības pēc 9.klases, kopā 39 skolēni



Olimpiādes

Jaunmārupes pamatskolas projekti



Sadarbības projekti I

1) 2019.gadā mūsu skolai ar LU Konfūcija 
Institūtu noslēgts līgums par ķīniešu valodas 
apguvi skolēniem, kuru mūsu skolā māca 
profesionāla skolotāja no Ķīnas. Skolotājas 
atalgojumu pilnībā sedz LU Konfūcija Institūts.



Sadarbības projekti II
2) Iniciatīva “Latvijas skolas soma”, tās ietvaros ikvienam mūsu skolas 
skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas 
kultūras un dabas vērtības. Programmas mērķis ir iepazīt Latviju mākslas 
un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, 
dejā, arhitektūrā, dizainā un kino).

Šī sadarbības projekta finanses koordinē Mārupes Izglītības dienests.

Datums Pasākuma nodrošinātājs Pasākuma vieta Klases Bērnu skaits

22.02.2019 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Jelgavas vēstures mākslas muzejs 4.b 19

28.02.2019 Koncertuzvedums "Apceļosim pasauli!" Jaunmārupes pamatskola 2.abcd,3.abcd,4.abcde,5.abcde 342

06.03.2019 Memoriālā muzeja apvienība R. Blaumaņa muzejpedagoģiskā programma – muzejā 1.c 24

07.03.2019 Latvijas kultūras akadēmijā Kino muzejs 5.d 23

20.03.2019 A/S Latvijas Dzelzceļš Latvijas Dzelzceļš 1.b 27

21.03.2019 A/S Latvijas kultūras akadēmijā Foto muzejs 4.e 28

21.03.2019 Latvian Voices Jaunmārupes pamatskola 7.ab,8.ab,9.ab 123

22.03.2019 Dailes teātris Dailes teātris Teātra izrāde "Planēta Nr.85" 5.a 26

22.03.2019 Rīgas vēstures kuģniecības muzejs filiāle Kino muzejs 9.a 19

27.03.2019 A/S Latvijas Dzelzceļš Latvijas Dzelzceļš 1.a un 1.d 50

27.03.2019 A/S Latvijas Dzelzceļš Latvijas Dzelzceļš 1.d 25

10.04.2019 A/S Latvijas Dzelzceļš Latvijas Dzelzceļš 2.ab 52

29.04.2019 SIA “ Gods un …” Izrāde "Čomiņš« Jaunmārupes pamatskola 5.abcd,6.abc 168

24.04.2019 SIA Retro auto – Mārupe Retro auto Skolēnu padome 19

29.05.2019. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures muzejs filiāle Jelgavas vēstures mākslas muzejs 4.c 25

29.05.2019. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures muzejs filiāle Jelgavas vēstures mākslas muzejs 4.d 28

29.05.2019. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures muzejs filiāle Jelgavas vēstures mākslas muzejs 4.a 27

Izglītojamo skaits, kuri apmeklējuši Latvijas skolas somas piedāvāto! 1025



“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. To 100% apmērā 

finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. 

“Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei 14 pašvaldībās”, projekta numurs: 9.2.4.2/16/I/106,  īstenošanas laiks: 2017. – 2019.gadam.
• Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja 

mēroga pasākumus.
• Šī projekta finanses koordinē Mārupes Izglītības dienests.

ESF projekti I

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:
• Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura 

pamatprincipiem 1. – 4.klasei.
• Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem 

5. – 9.klasei.
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un 

procesu atkarībām 1.- 9.klasei.
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās 

un reproduktīvās veselības veicināšanu 5.- 9.klasei.
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo 

veselību 5.- 9.klasei.
• Veselības veicināšanas nometnes.
• Sīkāka informācija: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-
9242pasakuma-projekts

https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts
https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001, Īstenošanas laiks: 2017. gada 10. marts – 2020. gada 30. decembris

Projekta ietvaros notiek virkne dažādu karjeras atbalsta pasākumu – karjeras informācijas, karjeras 
izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu 
izglītojamiem; Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu – karjeras 
konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas 
jautājumos; Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) 
karjeras atbalsta īstenošanai.

Šī projekta finanses koordinē Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

ESF projekti II



Karjeras izglītība 2018./2019.mācību gadā I

 1.-9.klasēs pasākums „Veru durvis uz ...”, kurā skolēni izzināja dažādu profesiju
pārstāvjus - fotogrāfa, konditora, profesionāla sportista, bobsleja pilota, animatora,
režisora, teātra aktiera, loģistikas darbinieka, dzīvnieku kopēja, narkologa, pētnieka,
fizioterapeita, iluzionista profesijas, kā arī dažādas profesijas šūšanas, IT uzņēmumos un
saldumu ražošanas uzņēmumā.

 1.-3.klasēs pasākums „Es iepazīstu, es izzinu, es mācos” radošās nodarbībās skolēni
iepazina fizioterapeita, kosmetologa, iluzionista profesijas.

 4.-6.klasēs pasākums „Soli pa solim”, kurā skolēni tikās ar karjeras konsultantu Mārtiņu
Geidu, veicinot izpratni par attiecību nozīmīgumu stabilas karjeras veidošanā, iepazīstot
darba (profesiju) pasauli un izzinot laba darbinieka īpašības.

 7.-9.klasēs pasākums „Izvēļu maratons”, kurā 7.-8.klašu skolēni tikās ar personīgās
produktivitātes treneri Kristapu Kravali un guva skaidru priekšstatu par to, kas ir
veiksmīga karjeras un dzīves ceļa principi, ko ievērot un sākt praktizēt jau šodien, un
9.klašu skolēni tikās ar SIA Arodaģentūra vadītāju Agnesi Megni un nodarbības laikā tika
attīstītas audzēkņu karjeras izaugsmes prasmes, akcentējot cilvēka paša atbildību un lomu
profesionālās dzīves veidošanā.



Karjeras izglītība 2018./2019.mācību gadā II

 7.-9.klasēs pasākums „Ceļš uz karjeru”, kurā
skolēni iepazina fizioterapeita, pirmās
palīdzības ārsta, kinologa un iluzinoista
profesijas, kā arī tikās ar „Iespējamās misijas”
absolventu Bruno Bahu un skolēni izprata, kā
veidot savu dzīves ceļu veiksmīgai karjerai, kā
radošā izpausme un radošums var noderēt
dzīvē sasniedzot savus mērķus.

 Skolā tika organizēta Karjeras nedēļa 2018.
1.-9.klasēs, kur katra klase izzināja dažādu
nozaru, piemēram, tehnoloģiju, valsts
pārvaldes, izklaides industrijas, aizsardzības
un citu jomu profesijas un tika izveidoja
klases profesiju grāmatu. 9.klašu skolēni
piedalījās Uzņēmēju dienās 2018, apmeklējot
Mārupes novada lielākos uzņēmumus un
iepazīstot dažādas profesijas šajos
uzņēmumos, kā arī 7.-8.klašu skolēni
apmeklēja amatnieku darbnīcas Mārupes
kultūras namā.



Karjeras izglītība 2018./2019.mācību gadā III

 Skolā tika vadītas karjeras stundas, kā arī priekšmetu skolotāji
veiksmīgi realizēja dažādus ar karjeras izglītību saistītus
jautājumus savos mācību priekšmetos. Karjeras konsultantes
apmeklēja vecāku sapulces, informējot par aktuālo karjeras
izglītībā.

 Karjeras izglītības veidošanā piedalījās arī skolēnu vecāki, kuri
apmeklēja klases stundas un sociālo zinību stundas, kurās
stāstīja par savu profesiju, to ikdienu, darba pienākumiem un
citām saistītām lietām.

 Skolēni iesaistījās Ēnu dienā 2019, kurā izzināja sev
interesējošās profesijas.

 Tika apmeklēta izstāde SKOLA 2019.



Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas 
attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 
Skolā notiek individuālās pedagogu konsultācijas un interešu izglītības pulciņi STEM jomā, kā arī pedagogu profesionālās 
pilnveides pasākumi. 
Šī projekta finanses koordinē Mārupes Izglītības dienests, kā arī ir iekļauts skolas budžetā.

ESF projekti III

Realizētais pasākuma plāns 2018./2019.m.g. Realizētais pasākuma plāns 2019./2020.m.g.

Individuālās pedagoga konsultācijas matemātikā AS skolēniem - 2 pedagogi Individuālās pedagoga konsultācijas ķīmijā – 1 pedagogs

Individuālās pedagoga konsultācijas matemātikā VS skolēniem - 2 pedagogi Individuālās pedagoga konsultācijas fizikā – 1 pedagogs

individuālās pedagoga konsultācijas matemātikā MG skolēniem - 2 pedagogi Individuālās pedagoga konsultācijas informātikā – 2 pedagogi

individuālās pedagoga konsultācijas dabaszinātnēs (dabaszinības, bioloģija, ķīmija, fizika) AS 

skolēniem – 2 pedagogi
Individuālās pedagoga konsultācijas dabaszinībās – 3 pedagogi

individuālās pedagoga konsultācijas svešvalodā AS skolēniem – 4 pedagogi Individuālās pedagoga konsultācijas bioloģijā – 1 pedagogs

individuālās pedagoga konsultācijas latviešu valodā un svešvalodā VS skolēniem – 1 pedagogi Individuālās pedagoga konsultācijas ģeogrāfijā – 1 pedagogs

individuālās pedagoga konsultācijas latviešu valodā MG skolēniem – 1 pedagogi
Jauna loģiskās domāšanas  un prāta asināšanas interešu izglītības programma “Mazie Einšteini” 1.-

6.klasēm – 2 pedagogi

Jauna loģiskās domāšanas  un prāta asināšanas interešu izglītības programma  “Mazie Einšteini” 1.-

4.klasēm – 3 pedagogi

Jaunu kultūru un svešvalodu apguves interešu izglītības programma – korejiešu valodas un kultūras 

pulciņš – 1 pedagogs

Latviešu folkloras interešu izglītības programma 

1 pedagogs



Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2
(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2019-1-PL01-KA229-064922_6 “Communication is an Art”.

Šī projekta tēma ir efektīva komunikācija, komunikācijas prasmes jeb komunikācijas māskla. Laba komunikācija ir mūsu sociālo attiecību 
pamatā un tā palielina savstarpējo sadarbību, laipnību un empātiju, kas uzlabo cilvēku attiecības, sekmē sadarbību, jo balstās uz dziļu 
partnera izpratni, veicinot cilvēku vēlmi palīdzēt un izrādīt atbalstu. Veicinot efektīvu komunikāciju, tiks pilnveidota skolēnu izpratne un 
bagātinātas viņu zināšanas par starpkultūru komunikācijas un sadarbības attīstošajiem resursiem un inovatīvajām iespējām. Svarīgi 
skolēniem sniegt izglītību, kas augstu vērtē labas komunikācijas prasmes, lai ievērojami uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas.
Projekts plānots diviem mācību gadiem (24 mēneši no 01.09.2019. līdz 31.08.2021.), kuru laikā notiks viens kopīgs pasākums skolu
personāla apmācībām un pieci pasākumi skolēnu grupu apmaiņai partnervalstīs. Projektā plānots iesaistīt skolēnus vecumā no 12 līdz 15
gadiem, skolu pedagogus un personālu, vietējo sabiedrību, vietējos plašsaziņas līdzekļus u vietējo pašvaldību. Skolēni piedalīsies dažādās
komandas veidošanas aktivitātēs, piemēram, pilsētvides spēlēs, komandu un sadarbības spēlēs, strādās ar problēmu risināšanas
uzdevumiem, izmantos informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas palīdzēs dalībniekiem saprast, kā viņi pašlaik pauž sevi, kādas
komunikācijas prasmes jāpilnveido, kā ieklausīties un izprast otru, kāda ir verbālās un neverbālās saziņas nozīme komunikācijā.
Sadarbojoties ar citiem ES skolēniem, kopā tiks veidotas prezentācijas un digitālie materiāli, notiks grupu aktivitātes, komandu veidošanas
spēles, dažādi publiskās uzstāšanās pasākumi ar starpkultūru aktivitātēm, kas palīdzēs dalībniekiem labāk izprast, kā cilvēki tieši sazinās
citās ES skolās. Tiks pilnveidotas projekta dalībnieku komunikācijas prasmes, tiks dota iespēja apmainīties ar personīgo un kultūras pieredzi,
attīstīt prezentācijas prasmes, kļūt kompetentākiem un pārliecinātākiem publiski runājot, attīstīt starpkultūru un komunikācijas prasmes.

• Projekta partnerskolas:

• Zespol Szkol Zawodowych in Wabrzezno, Poland – http://www.zszwabrzezno.com

• Colegiul National “Avram Iancu” Stei, Romania – http://www.cnavramiancu.ro/index.html

• Abdurrahman Iyigun Ortaokulu, Turkey – http://kilisabdurrahmaniyigunortaokulu.meb.k12.tr

• Puka Kool, Estonia – https://puka.edu.ee

• BALIKESIR MUHARREM HASBI ANADOLU LISESI, Turkey – http://blkmhal.meb.k12.tr

ESF projekti IV

http://www.zszwabrzezno.com/
http://www.cnavramiancu.ro/index.html
http://kilisabdurrahmaniyigunortaokulu.meb.k12.tr/
https://puka.edu.ee/
http://blkmhal.meb.k12.tr/


Olimpiādes

Skolēnu sporta sasniegumu pārskats 
2018./2019.mācību gadā



Sporta diena 

Sporta diena Jaunmārupes pamatskolā. Tā
ir skolas tradīcija jau no pašiem
pirmsākumiem. Arī šogad sporta skolotāju
pavadībā notika dažādas sportiskas
aktivitātes. Mazajā sporta laukumā
darbojās 1.-4. klašu skolēni, bet lielajā
sporta stadionā piedalījās 5.-9. klašu
skolēni un 7.-9.klašu skolēni. Notika gan
stafetes un šķēršļu pārvarēšana, gan
lēkāšana piepūšamajās atrakcijās.Tika
izspēlētas arī dažādas rotaļas, veiklības un
asprātības aktivitātes. Skolēni varēja
pārbaudīt savas sportiskās spējas, just
līdzi saviem klases biedriem, palīdzēt
viens otram.



3.vieta basketbolā

9.oktobrī mūsu skolas basketbola izlase devās
uz Ādažu sporta centru, lai piedalītos Pierīgas
novadu skolēnu sacensībās basketbolā.
Sacensībās piedalījās dvīto klašu zēni,
Jaunmārupes pamatskolas skolēni izcīnīja 3.
vietu 8 komandu konkurencē. Komandas
sastāvs: Blumers Eduards, Aseriņš Roberts,
Dižgalvis Rolands Māris, Straujums Rūdolfs,
Bite Krišijānis, Jankavs Ģirts Kristiāns, Tams
Reinis Ārvalds, Zaimiņš Juris Zigmārs.



Panākumi basketbolā "C" grupā zēniem

Astoņu skolu komandas vispirms aizvadīja
priekšsacīkšu turnīrus divās apakšgrupās, kam
sekoja finālspēles. A apakšgrupā trīs uzvaras
trijās spēlēs svinēja Jaunmārupes pamatskolas
jaunie basketbolisti, kuri ar 63:3 apspēlēja
Baldones vidusskolu, ar 33:5 Zaķumuižas
pamatskolu un izšķirošajā cīņā par vietu
galvenajā finālā pārspēja Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas komandu 26:11.
Izšķirošās cīņas par godalgotajām vietām kļuva
par novadnieku savstarpējo attiecību
skaidrošanu. Jaunmārupes pamatskolas
komanda, piekāpjoties tikai par vienu punktu
Mārupes vidusskolai, ierindojās otrajā vietā.
Finālspēles rezultāts bija 22:23



Sudrabs tautas bumbā

Apsveicam Jaunmārupes pamatskolas tautas
bumbas komandu ar izcīnīto otro vietu Pierīgas
novadu skolu sacensības.



Jaunmārupes skolnieki nosargā Pierīgas 
čempionu titulu tautas bumbā
Apsveicam Jaunmārupes pamatskolas zēnu
tautas bumbas komandu ar izcīnīto 1. vietu
Pierīgas novadu skolu sacensības. Komandas
sastāvs Mārcis Tomsons, Eduards Poškus,
Adrians Pārums, Valters Ķirsons, Kristofers
Labucks, Damiāns Kļaviņš, Kristiāns
Makarenko, Anrijs Vadzinskis, Kaņīzers Ralfs,
Spura Kristaps. Zēni apakšgrupā un finālā
pārliecinoši uzvarēja visas spēles, kas deva
iespēju pārstāvēt skolu Latvijas skolu sporta
spartakiādē Dobelē, kur tieksies labākās
Latvijas skolas. Pirms divām nedēļām iespēju
pārstāvēt skolu Latvijas spartakiādē izcīnīja arī
meiteņu komanda. Apsveicam abas komandas.



Jaunmārupes pamatskolas dalība dažādos pētījumos un 
pasākumos



Jaunmārupes pamatskolas
dalība Mārupes novada projektā

• Mārupes novada pašvaldībai iesaistoties projektā “Co2mmunity” par vietējo 
iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un 
kopfinansēšanu, 27.martā Mārupes novada dome uzņēma projekta partnerus no 
astoņām Eiropas valstīm - Vācijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas, 
Lietuvas un Polijas.

• Vizītei par godu, parādot skolēnu un viņu vecāku iesaisti ne tikai energoefektivitātes 
jomā, bet arī vides aizsardzībai nozīmīgos jautājumos - Jaunmārupes pamatskolas 1. –
3. klases skolēni kopā ar vecākiem izgatavoja lampas un to abažūrus, izmantojot mājās 
atrodamus priekšmetus – piena pakas, kartona kastes, plastmasas pudeles u.c.

• 4.–9. klašu skolēni izgatavoja dažādas saimniecībā noderīgas lietas no plastmasas 
maisiņiem, mūžu nokalpojušiem krekliem, avīzēm un citiem sadzīves priekšmetiem, 
sniedzot tiem jaunu pielietojumu. Lai noteiktu oriģinālākās idejas, projekta partneri 
tika aicināti iejusties starptautiskas žūrijas lomā, balsojot par viņuprāt 
interesantākajiem izstādes darbiem. Viesi ļoti atzinīgi vērtēja paveikto, kā arī uzteica 
skolēnu izpratni par resursu taupības nozīmīgumu.

• Skolotājiem klasēs pārrunājot energoefektivitātes jautājumus, katra klase radīja 
plakātu, aicinot taupīt energoresursus, izvēlēties dabai draudzīgu dzīvesveidu un 
ieviest inovatīvus enerģijas ieguves risinājumus.



Jaunmārupes pedagogi vada jaunā mācību satura ieviešanu

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētā skolotāju konference, 

kurā piedalījās 300 pedagogi



Jaunmārupes pedagogi vada jaunā mācību satura ieviešanu

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde mācību jomu koordinatori Kultūras 
izpausme un pašizpausme mākslas jomā – Ilze Graudiņa un Inguna Rakule
organizē un vada:
• 4.-5.klašu  Pierīgas novadu skolu komandu Kultūras jomas olimpiādi.
• 4.klašu alternatīvo latviešu valodas olimpiādi.
• Seminārus, kurā skolotāji prezentē savus labās prakses piemērus kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslas jomā (literatūra, mūzika, drāma) .



Jaunmārupes pedagogi vada jaunā mācību satura ieviešanu

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde mācību jomu koordinatore 

Tehnoloģiju jomā - Laura Buravcova organizē un vada:

• 4.-9.klašu Pierīgas novadu skolu komandu Dizaina un tehnoloģiju jomas olimpiādi.

• Seminārus, kurā skolotāji prezentē savus labās prakses piemērus tehnoloģiju jomā.



Jaunmārupes pedagogi vada jaunā mācību satura 
ieviešanu

Vēstures skolotāja Sabīne Ozoliņa organizē un vada:

• 7.klašu  Pierīgas novadu skolu komandu alternatīvo Latvijas vēstures olimpiādi 

Angļu valodas skolotāja Daina Mediņa organizē un vada:

• pamatskolas svešvalodu skolotāju pieredzes apmaiņas semināru "Kompetenču pieeja 
svešvalodu apguvē"



Jaunmārupes pedagogi sporto

Jaunmārupes pamatskolas apvienotā 
komanda jau vairākus piedalās 
starptautiskās skolotāju volejbola 
sacensības Igaunijas pilsētās. Šo 
iespēju pārstāvēt savu skolu 
Jaunmārupes pamatskolas komanda 
izcīna, uzvarot LSSF (Latvijas Skolu 
sporta federācijas) Latvijas skolu 
kausa sacensībās volejbolā Latvijā.



Jaunmārupes pedagogi rāda talantus

Mūsu skolas skolotāji ne tikai lieliski pārzina savu mācību priekšmetu, bet citā laikā arī radoši 
izpaužas. Tuvojoties Mākslas dienām, skolotāji ir sarīkojuši savu gleznu un zīmējumu izstādi.



Jaunmārupes pedagogi dalās pieredzē

• 2019. gada 26. augustā Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde Ropažu kultūras un 
izglītības centrā rīkoja forumu “Iedvesmojies! 
Uzdrīksties! Dari!”, kura ietvaros notika arī 
pedagogu profesionālās meistarības konkursa 
“Neturi sveci zem pūra!” noslēgums un dalībnieku 
apbalvošana. 

• Konkursā piedalījās 29 pedagogi no 14 Pierīgas 
novadu apvienības izglītības iestādēm. Žūrijas 
komisija vēroja 27 pieteiktās stundas un, 
apkopojot stundu vērtēšanas protokolos, noteica 
konkursa laureātus.

• Viena no 9 laureātiem ir Jaunmārupes pamatskolas bioloģijas skolotāja Rūta Rozenfelde.



Jaunmārupes pedagogi dalās pieredzē

• Sadarbību ar #BeActive sporta vēstnešiem mēs jau uzsākām 
20.septembrī, kad divi no viņiem – mārupietis un 
riteņbraukšanas veterāns, treneris Mečislavs Bartuševičs un 
kaitbordiste Aija Ambrasa bija ieradušies pie mums uz 
Olimpisko dienu 2019.

• #BeActive vēstneši stāstīja bērniem par savu dzīves veidu, 
profesijām, ikdienas dienas režīmu. Demonstrēja līdzi 
paņemtos riteņus, skrituļdēļus un ļāva arī tos iemēģināt. Kā arī 
ar Sporta Federācijas atbalstu tika novadīti daži sportiski un 
intelektuāli konkursi un bērni varēja iegūt savā īpašumā 
dažādas balvas. Visi dalībnieki tika pie košām rokassprādzēm.

• Sveikt skolēnus un skolotājus šajā pasākumā atnāca arī skolas 
direktore Iveta Timule un Mārupes Sporta centra vadītāja 
Silvija Bartuševiča.

• Eiropas Sporta nedēļas ietvaros, kā pirmie no visas Latvijas 
skolu skolēniem, 3.klases skolēni nodemonstrēja vienu no 
sporta rotaļām. Šī rotaļa ir iekļauta jaunajā Eiropas Sporta 
nedēļas sporta rotaļu bukletā “Kustību rotaļas skolām ar 
integrētu latviešu valodu un matemātiku”



Bioloģijas skolotāja Rūta Rozenfelde - Ekselences balvas 
nominants

• Apbalvošanas ceremonija norisinājās Latvijas Universitātes (LU) Mazajā 
aulā, finālā ceremonijā skolotājus sveica Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, LU rektors Indriķis 
Muižnieks un mecenātu pārstāvji. Pasākumu „Ekselences balva” organizēja 
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības 
satura centru, ziedojumus administrēja LU fonds.

• Arī Jaunmārupes pamatskolas bioloģijas skolotāja Rūta Rozenfelde
tika izvirzīta “Ekselences balvai” un nokļuva piecu labāko bioloģijas 
skolotāju vidū. Apsveicam bioloģijas skolotāju Rūtu Rozenfeldi!

• 19. februārī Latvijas Universitātē tika pasniegta “Ekselences balva”, kas ir izveidota pēc uzņēmēju 
iniciatīvas, un to piešķir, novērtējot inovatīvus un izcilus bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un 
ekonomikas skolotājus. Astotās “Ekselences balvas” nominācijai saņemti vairāk nekā 300 pieteikumu, 
no tiem tikai pieci labākie skolotāji katrā no jomām tiek izvirzīti finālam. 

• Šogad balvas fināls norisinājās Rīgas Teikas vidusskolā, kur skolotāji vadīja 20 minūšu garu mācību 
nodarbību, analizēja mācību situācijas, klāstīja savu izpratni par mācību priekšmeta mācīšanu, vēroja 
un pārdomāja citu dalībnieku sniegumu.



Pedagogu dalība konkursā “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”

Dalība Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkursā 
“Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”. Mērķis - starppriekšmetu saiknes pieeja 
jaunajā mācību satura realizēšanā.

• Pirmā grupa ar 2.c klasi: matemātika Santa Upmane, mūzika Laura 
Kudreņicka, sports Gints Gaiķens.

• Otrā grupa ar 1.a klasi: matemātika Ilze Unda, vizuālā māksla Ilze Brante, 
angļu valoda Aija Putniņa.

• Trešā grupa ar 5.b klasi: matemātika Diāna Zemīte, dabaszinības Līva Prekele, 
angļu valoda Daina Mediņa.



Jaunmārupes pamatskolas skolēns Roberts Aseriņš 
Latvijas lepnums

Latvijas lepnuma stāsts: 
Būt mierpilnam un 
pozitīvam
Arī smagākajā savas dzīves 
posmā Roberts Aseriņš 
spējis saglabāt mieru.

https://www.diena.lv/raks
ts/dzivesstils/cits/_latvijas
-lepnuma_-stasts-but-
mierpilnam-un-pozitivam-
14209388

https://www.diena.lv/raksts/dzivesstils/cits/_latvijas-lepnuma_-stasts-but-mierpilnam-un-pozitivam-14209388


Olimpiādes

Jaunmārupes pamatskolas
metodiskā darba plānojums 

2019./2020.m.g.



Tematiskie pasākumi, olimpiādes 
un konkursi Sākumskolas MK

• Bērnu žūrijas projekts
• Klusā lasīšana bibliotēkā
• Karjeras nedēļas tematiskie pasākumi
• Izglītojošās nodarbības par drošību
• Izglītojošās nodarbība  koncertlekciju cikls  «Mūzika 

Tev» 1.-3.klasēm
• Mācību ekskursijas
• Projekts «Veselīgs uzturs» 
• Tematiskais pasākums «Mārtiņdiena» 1.klasēm 
• Projekts «Skolas soma»
• Matemātikas nedēļa 1.-3.klasēm
• Ziemassvētku tematiskais pasākums 3.klasēm 

«Sadancoja ķekatiņas…» 
• Ziemassvētku radošās darbnīcas 1. un 2.klasēm
• Tematiskais pasākums “Nāc nākdama Lieldieniņa” 
• Dabaszinību nedēļa 1.-3.klasēm «Gaiss, mākoņi….» 
• Meža izziņas pasākums “Latvijas Meža dienas”, Latvijas 

valsts mežu dabas parkā Tērvetē

• «Erudīts -2019» Pierīgas novadu sākumskolu kombinētā 
olimpiāde (oktobris)

• Education com Fall Art Contest Starptautiskais radošo darbu 
mākslas konkurss, tēma "Rudens" 

• Skolas skatuves runas konkurss “ Zvirbulis-2019” tēma: 
“Latvijas debesis…”

• Meridian Mathematics Competitio MMC  matemātikas 
konkurss 3.-9.klasēm Skolas “Prāta bankas” kombinētā 
olimpiāde 2.klasēm 

• Skolēns eksperimentē  skolas kārta 1.-3.klašu skolēniem 
• Skolas matemātikas olimpiāde 1.-3.klasēm 
• Dalība starptautiskajā matemātikas konkursā «Ķengurs»
• Pierīgas novadu sākumskolas posma kombinētā olimpiāde 

“Prāta bankas”  2.klasēm Mārupes novada skatuves runas 
konkurss 1.-9.klasēm Pierīgas izglītības iestāžu skatuves 
runas konkurss 1.-9 klasēm  Finanšu pratības konkurss 1.-
4.klasēm «Mana vārdnīciņa»



Tematiskie pasākumi, olimpiādes un konkursi Latviešu 
valodas, kultūras un pašizpausmes MK
• Dzejas dienas
• Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkurss
• Skatuves runas konkurss “Zvirbulis” 1.kārta
• Skatuves runas konkurss “Zvirbulis” 2.kārta
• Radošo darbu konkurss “Izstāsti man savu sapni”
• Latviešu valodas un Latvijas vēstures viktorīna.
• Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasēm.
• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību 

jomu alternatīvā olimpiāde.
• Rūķu stāsts (literatūra, mūzika, māksla)
• Latviešu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm
• Mūzikas un mākslas nedēļa
• Pierīgas Skatuves runas konkurss
• Latviešu valodas alternatīvā olimpiāde 4.klasēm
• Labās prakses piemēri (literatūra, mūzika, māksla)
• Muzeju dienas



Tematiskie pasākumi, olimpiādes un konkursi 
Tehnoloģiju un dabaszinātņu MK
• Fotokonkurss “Paskaties debesīs. Mākoņi.”
• Skolas bioloģijas olimpiāde
• Pierīgas novadu skolu Bioloģijas olimpiāde 

9.-12.kl.
• Iesaistīšanās Karjeras nedēļas pasākumos
• Ventspils IT izaicinājums
• Bebr[a]s
• Skolēns eksperimentē – skolas kārta
• Dabaszinātņu un matemātikas, IT viktorīna
• Konkurss “Pazīsti savu organismu”
• Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. - Novados
• Atklātā ķīmijas olimpiāde 8.-9.kl.

• Pierīgas tehnoloģiju olimpiāde (komandu)
• FIZMIX eksperiments
• Eiropas savienības dabaszinātņu olimpiāde
• Fizikas olimpiādes 9.-12.kl. – novados 
• Atklātā fizikas olimpiāde 8.-9.kl.
• Skolēni eksperimentē – Pierīgas kārta 
• Ģeogrāfijas olimpiāde  - Pierīgas
• Dabaszinātņu nedēļa –

Gaiss…mākoņi…paštaisītu lidaparātu parāde



Tematiskie pasākumi, olimpiādes 
un konkursi Matemātikas MK
• Ātrrēķināšanas diena 4. un 5.klasēm

• Konkurss „Tik vai cik” - 4. klases

• Ātrrēķināšanas diena 7. un 8.klasēm

• Meridian matemātikas olimpiāde 3.-9.kl.

• Diagnostikas darbi matemātikā.

• Matemātika nedēļa 4.-9.kl.

• Matemātikas olimpiāde novadā 9.-12.kl.

• Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

• Ķengurs – Starptautiskais matemātikas konkurss

• Atklātā matemātikas olimpiāde matemātikā 5.-9.kl

• Iesaistīšanās Karjeras veicināšanas pasākumos



Tematiskie pasākumi, olimpiādes 
un konkursi Svešvalodu MK

• Tematiskās stundas krievu valodā “Mana 
Dzimtene – Latvija”

• Krievu valodas 23. valsts olimpiāde 9.klasei
• Skolas krievu kaligrāfijas konkurss
• Latvijas krievu kaligrāfijas konkurss
• Krievu tradīciju nedēļa
• Atklātais konkurss svešvalodās.
• Svešvlodu nedēļas pasākumi :
• Skolas publiskās runas konkurss 7.-9.klasēm.
• Skolas izteikmsīgā runas konkurss “Compass 

Rose” 3.-4.klasēm
• Skolas izteiksmīgas runas konkurss “Compass 

Rose”5.-6.klasēm.
• Skolas vācu-angļu valodas olimpiāde 5.klasēm.
• Skolas krievu-angļu valodas olimpiāde 5.klasēm.
• Svešvalodu sadziedāšanās 3.-4.klasēm.
• 1.klašu izstāde “The Puppet Show”

• Angļu valodas burtošanas konkursi “Spelling Bee”
• 6.klasēm projekts -Vāciski runājošās valstis.
• 4.klasēm-Viktorīna par Vāciju.
• Pierīgas alternatīvā krievu valodas olimpiāde 7.-8. klasēm
• Pierīgas vācu valodas olimpiāde 7.-8. klasēm 
• RVVĢ atklātā olimpiāde svešvalodās.
• Rīgas 3.kārtas vācu valodas olimpiāde 8.klasēm.
• Alternatīvā olimpiāde angļu valodā 3.-6.kl.
• Spelling Bee sacensības Rīgas Klasiskajā Ģimnāzijā
• 6. un  8.klašu angļu valodas olimpiāde Jelgavā



Tematiskie pasākumi, olimpiādes 
un konkursi Interešu izglītības MK

• Filmu pēcpusdiena Rudens ražas svētku tematikā.
• Latviešu tautas teikas iestudējums-2.a kl. teātra pulciņš.
• Latviešu tautas teikas iestudējums-2.d kl, teātra pulciņš.
• Latviešu tautas teikas iestudējums- 2.c kl. teātra pulciņš.
• Latviešu tautas teikas iestudējums- 5.-6. kl. teātra pulciņš.
• Dienvidkorejas kultūras apmaiņa - sarunas un spēles ar viesi no 

Dienviskorejas.
• Izrāde”Sniegpārsliņa”-2.a kl.
• Izrāde “Laimes meklējumos”-2.b.kl.
• Izrāde “ Miega zemes Ziemassvētki”- 2.c kl.
• Izrāde “ Ziemassvētki Mēnessciemā”- 2.d kl.
• Skolas  matemātikas 2.klašu olimpiādes “Prāta banka” 

organizēšana un matemātikas pulciņa komandu iesaistīšana 
olimpiādē .

• Einšteina pulciņa skolēnu sagatavošana un dalība Pierīgas novadu 
matemātikas 2.klašu olimpiādē “Prāta banka” Ādažu vidusskolā

• Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde ar novirzienu koka un metāla 
apstrādē.

• Kēksiņu cepšana puišiem ar pulciņa meitenēm.
• Svešvalodu sadziedāšanās pasākums.
• Pulciņa mākslas darbu izstāde Mārupes kultūras namā.

• Skatuves runas konkurss.
• Gaismu pasākums skolā.
• Adventes vainagi.
• Ziemassvētku laika dekori.
• Mākslas dienas.
• Vēstures diena.
• 5. - 9. klašu koru skates Dziesmu svētkiem.
• Tautas deju skate Mālpilī.
• Skolas matemātikas olimpiāde 1.klašu grupai, 2.klašu 

grupai un 3.klašu grupai.
• Sadarbības pasākumi mākslas dienu ietvaros.
• Talantu šovs 1. - 3.klasēm.
• Mārupes novada izglītības iestāžu 2.klašu peldēšanas 

sacensības.
• Skolas 1.klašu izlases peldēšanas sacensības.
• Popiela 4. -9.klasēm.
• Baltās dejas diena.
• Sagatavot darbu un piedalīties izstadē - konkursā “Lidice”.
• Skatuves runas konkurss
• Noslēguma nodarbība, kūku, cepumu un saldumu 

gatavošana ar pulciņa bērniem.



Lielākie saimnieciskie darbi
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Lielākie saimnieciskie darbi





Paldies!


