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Mācību darbs
• Ieviešot kompetenču izglītības modeli nav mainījies tas, kas jāiemāca, bet 

mācīšanās veids 

• Mācību darbs balstās uz apgūstamo Tematu viena mēneša ietvaros

• Temata apguves laika posmam pieiet elastīgi, ņemot vērā visas mācību 
satura apguves jomas, kas integrējas visos darbības veidos, iesaistot visus 
pedagogus

• Tēmas tiek apspriestas ar bērniem, pierakstīts un izlikts grupā: Ko zinu? Ko 
gribu zināt? Kur var uzzināt? Ko uzzināju?

• Mēneša Temata noslēgumā skolotāji izvērtē bērnu sasniegumus (SR)

• Mācību procesā tiek paredzēts laiks apgūtā atkārtošanai 

• Mērķis- ko vēlamies sasniegt, aktivitāte – darbība, kā sasniegt mērķi



Pārmaiņas, ievērojot epidemioloģisko situāciju 
Covid 19 laikā (SPKC; IZM un Skola2030 drošības pasākumi, rekomendācijas)

• Mācību procesa organizācijas nosacījumi – bērni tikai savas grupas vidē, izslēgta 
bērnu pulcēšanās kopā pa vairākām grupām (svētki, pasākumi)

• Kopējo nodarbību telpās starplaikos ievērots vēdināšanas režīms ~15min 
(nodarbības pārceltas t.sk. grupas telpās, jo zālē vairs nevar nodrošināt)

• Atcelta interešu izglītība
• Pieaugušie telpās lieto sejas aizsargmaskas (psiholoģiskais moments)
• Bērni, ienākot grupā, no vecākiem atvadās pie garderobes durvīm
• Bērnu ēdināšana tiek organizēta grupas  vidē (izslēgta papildus pārvietošanās pa 

iestādi)
• Pieaugušo informācijas apmaiņā tiek lietota attālinātas saziņas forma (interneta 

problēmas iestādē, vecāku sapulces, svētki pasākumi – foto, video, Whatsap, 
• Vecāku atsaucība LIZDA aicinājumam, nevest bērnus uz izglītības iestādi (māc. 

procesa nodrošināšana, rekomendācijas vecākiem, process, kad noteikta 
karantīna)



«Runājošo sienu» dimensijas



Bērnu apmeklējuma skaita samazināšanās (vidēji %) 
2020./2021.m.g. no 1.septembra - 17.maijam
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Mācību  procesa  nepārtrauktība



FINANŠU PRATĪBAS ABC – KONKURSS 
«Mana vārdnīciņa»
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Būvniecības darbi Ozolu ielā 2, 
Jaunmārupē 



Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāde “Zīļuks”

• Jaunais bērnudārzs būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības 
jaunbūvēm novadā 

• 6200 m² plašo telpu apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem un 
nākotnē tiek domāts arī par saules paneļu uzstādīšanu gan elektrības 
iegūšanai, gan siltā ūdens uzsildīšanai

• Plānotās būvdarbu izmaksas ir 11,9 miljoni eiro - 4,6 miljoni eiro kā
aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības budžeta 
līdzfinansējums

• Pirmsskolas izglītības apguve 384 mazajiem Mārupiešiem

• Kopskaitā 18 grupas – 6 no tām bērniem no 1,5 – 3g.v., 12 grupas 4 – 7g.v.



Pārejas periods uz PII  Zīļuks

Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris 

Podziņas 3-4g.
PII Lienīte PII Lienīte PII Lienīte

PII Zeltrīti

Dzirkstelītes  3-4g. PII Lienīte

Tiek atvērta jauna grupa PII Lienīte

Pienenītes 4-5g.
PII Mārzemīte PII Mārzemīte PII Mārzemīte

PII Zeltrīti

Saulītes 4-5g. Mārupes p-sk PII

Mārītes 5-6g.
PII Mārzemīte PII Mārzemīte PII Mārzemīte PII Mārzemīte

Bitītes  5-6g.

Zīļuki 6-7.g
PII Zeltrīti PII Mārzemīte PII Zeltrīti Skola

Pūcītes 6-7g.



Bērnu sociāli emocionālā labsajūta
Attēls 12.05.2021. IZM konferencē «Laimīgs un drošs bērns pirmsskolā»



Aktualitātes, pārmaiņu procesā
Informācija 12.05.2021. IZM konferencē «Laimīgs un drošs bērns pirmsskolā»

• Bērnu sociāli emocionālā labsajūta un bērnu līdzdalības tiesiskais 
regulējums:

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktās bērna brīvības - 13.panta 
1.,3.punkts;

Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.716 “Noteikumi 
par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 
programmu paraugiem” noteiktās bērnu līdzdalības tiesības -
11.4.1.apakšpunkts;

ANO Bērnu tiesību konvencijas Vispārējais komentārs Nr.7 ‘’Bērna tiesību 
īstenošana agrīnajā bērnībā’’ par bērnu līdzdalību



Pārliecināts vecāks – drošs bērns

• 0 – 1,5 g.v. Kad bērnudārzs vēl 
tikai priekšā;

• 1,5 – 3 g.v. Kad viss notiek 
pirmo reizi;

• 3 – 6 g.v. Kad bērnudārzu var 
sākt izbaudīt;

• 6 – 7 g.v. Gatavošanās skolai



Paldies  par  uzmanību!


