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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums. 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā. 

Izglītības 

programmas 
nosaukums 

 

Izglītības 
programmas 

kods 
 

Īstenošanas vietas 
adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas apguvi 
2021./2022.māc.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 
2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 

Mazcenu aleja 3, 

Mazcenu aleja 4A, 

Jaunmārupe, 

Mārupes novads 

V-8468 31.03.2016. 678 675 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 

Mazcenu aleja 3, 

Mazcenu aleja 4A, 

Jaunmārupe, 

Mārupes novads 

V_4417 08.04.2021. 268 268 

Speciālās 

pamatizglītības 
programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 
traucējumiem 

21015611 

Mazcenu aleja 3, 
Mazcenu aleja 4A, 

Jaunmārupe, 

Mārupes novads 

V_4205 18.01.2021. 1 2 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību 

pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamajiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības 

izglītības iestādē): 

1.2.1. Kopumā Jaunmārupes pamatskolā 2021./2022.mācību gadā mācības uzsākuši 184 izglītojamie - 146 

pirmo klašu izglītojamie un 38 citu klašu izglītojamie, no tiem: 

● iestādē uzņemti 29 izglītojamie, jo mainījuši dzīvesvietu uz Mārupes novadu vai Mārupes novada 
iedzīvotāji, kas izvēlējušies pārnākt no Rīgas skolām uz Jaunmārupes pamatskolu; 

● 2 izglītojamie izglītības iestādi mainījuši novada ietvaros; 

● uzņemti 5 izglītojamie no Ukrainas. 

1.2.2. No iestādes mācību gadā laikā izstājušies 15 izglītojamie: 

● 4 izglītojamie mainījuši dzīvesvietu uz ārzemēm, 2 izglītojamie - uz citu Latvijas novadu; 

● 4 izglītojamie izglītības iestādi mainījuši novada ietvaros; 

● 3 izglītojamie pārgājuši uz mācībām tālmācības skolās, kas ir saistīts ar Covid-19 ierobežojumiem 
izglītības iestādēs, 2 izglītojamie pārgājuši uz mācībām Rīgas skolās. 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums. 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 
1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 

kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.). 

1 Mācību gada noslēgumā skolā vakance ir 

izglītības psihologs 0,7 slodzes. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.). 

9 Atbalsta personāls skolā –izglītības psihologs, 
skolotāji logopēdi, speciālie pedagogi, 

medicīnas māsas, karjeras pedagogs, 

bibliotekāres. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes. 

2.1. Izglītības iestādes MISIJA – īstenot mūsdienīgu, radošu un drošu izglītības vidi, nodrošināt daudzpusīgi 

attīstītas personības izaugsmi. 

2.2. Izglītības iestādes VĪZIJA – mērķtiecīga, atbildīga un aktīva personība, kas vērsta uz tālākās izglītības 

ieguvi, prot darboties dažādās dzīves situācijās mūsdienu sabiedrībā. 

2.3. Izglītības iestādes VĒRTĪBAS: personība, sadarbība, piederība.  

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu 

izpildi (sasniegts/daļēji 
sasniegts/ nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 
Izglītības 
mūsdienīgai 

lietpratībai mācību 

satura un pieejas 

izzināšana un 
pakāpeniska tās 

ieviešana. 

Kvalitatīvi 
Iestādē notiek izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura 
un pieejas  pakāpeniska ieviešana 1.-2.,4.-5.,7.-8.klasēs. 

Notiek mācību stundu vērošana ar mērķi analizēt un pilnveidot 

sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu mācību stundās. 
Iestādē pedagogi izstrādā digitālos mācību materiālus un 
metodisko līdzekļu izstrādi, notiek dalīšanās pieredzē. 
Iestādē notiek sekmīgs mentorings, lai atbalstītu jaunos 

pedagogus kompetenču satura ieviešanā. 
Iestādes pedagogi ir jaunā mācību jomas satura koordinatori 

novadā. 

Sasniegts.  
Pedagogi sadarbojas 
dažādas mērķgrupās, lai 

izvirzītu sasniedzamos 

rezultātus mācību 

priekšmetos pa klašu 
grupām un/vai pa mācību 

priekšmetiem, veido savus  

mācību līdzekļus, dalās 
pieredzē par jaunā mācību 

satura ieviešanu. 

Kvantitatīvi 
Visās mācību jomās notiek jaunā mācību satura izzināšana un 

ieviešana, mācību jomu vadītāji veido koplietojamo jaunā 
mācību satura materiālu bāzi, kas pieejama visiem jomas 

pedagogiem. 
Regulāri notiek pedagogu mērķgrupu sanāksmes, lai izzinātu 
un plānotu jauno mācību saturu, dalītos pieredzē ar metodēm 

un mācību materiāliem. 
Iestādē ir noteikti pedagogi mērķgrupu vadītāji un mentori, 
jaunie pedagogi saņem atbalstu metodiskajās jomās. 

Nr.2  
Izglītojamo 
individuālo 

sasniegumu un 

motivācijas 
paaugstināšana, 

akcentējot 

pašvirzītas 

mācīšanās 
veicināšanu un 

dziļās domāšanas 

attīstīšanu. 

Kvalitatīvi 
Iestādē notiek mācīšanās motivācijas veicināšana, veidojot 
pozitīvu attieksmi, vēlēšanos uzzināt ko jaunu, balstot jaunās 

zināšanas uz jau esošajām, notiek izglītojamo iesaiste interešu 

izglītības nodarbībās, dziļās domāšanas attīstīšanas 
veicināšana.. 
Visi pedagogi sniedz atbalstu individuālo spēju attīstībā 

talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām. 
Pedagogi veido mācību satura saikni ar reālo dzīvi, meklējot 

jaunas aktivitātes un formas, sadarbības partnerus un 

projektus. 
Visi pedagogi lieto moderno informācijas tehnoloģiju mācību 

priekšmetu stundās. 
3 pedagogi ir mācību jomu koordinatori novadā, aprobē un 

ievieš jauno mācību saturu, dalās pieredzē ar novada 
pedagogiem, apmāca iestādes pedagogus. 

Daļēji sasniegts. 
Lielāko daļu mācību 
līdzekļu un materiālu 

pedagogi veido patstāvīgi. 

Covid-19 ierobežojumi 
mācību gada laikā neļāva 

realizēt vairākas jauktās 

grupas klātienes mācību 

procesā, STEM jomas 
mācīšanās grupas, nebija 

iespējas plaši izmantot 

ekskursiju, muzeju 
apmeklējumu, piedalīties 

dažādos konkursos, veidot 

interešu izglītības grupas. 

Pedagogi veidoja dažādas 
hibrīdnodarbības, lai 
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Kvantitatīvi 
87,6% izglītojamo norāda, ka var skolā mācīties atbilstoši 

savām spējām, pedagogi sniedz pozitīvu atgriezenisko saiti un 
sekmē pozitīvu attieksmi pret mācībām. 
Iestāde piedāvā vairākas interešu izglītības programmas 

“Mazie Einšteini”, “Spēļu gudrinieks”, “Zaļais eksperiments” 
u.c., lai veicinātu dziļās domāšanas attīstīšanu. 
Visos mācību priekšmetos ir pedagogu individuālās 

konsultācijas, kā arī atbalsta personāls sniedz atbalstu 
skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 
STEM jomā skolā tiek realizēts projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, 4.-9.klašu izglītojamajiem 

papildus tiek nodrošinātas nodarbības mācīšanās grupām 
matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, dabaszinībās, ķīmijā, bioloģijā, 

datorikā. 
80% pedagogu mācību stundās akcentē mācību satura saikni 
ar reālo dzīvi, izmanto dažādas mācību aktivitātes un formas. 
70% pedagogu iesaista izglītojamos dažāda līmeņa mācību 

aktivitātēs ārpus stundām, lai veicinātu mācību motivāciju, 

tiek organizēti skolas un novada līmeņa pasākumi. 

iespējami vairāk iesaistītu 

un atbalstītu izglītojamos. 

2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. 

mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi). 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 
Nr.1  
Kompetenču pieejas 

ieviešana izglītībā, vienota 

izpratne par 
pamatizglītības standarta 

mērķiem, sasniedzamajiem 

rezultātiem un mācību 

sasniegumu vērtēšanu, 
sekmējot izglītojamo 

apzinātu mācīšanos un 

izglītojamo sasniegumus. 

Kvalitatīvi 
Visās klasēs strādājošie pedagogi īsteno jauno saturu atbilstoši valsts pamatizglītības 

standarta prasībām, izvirza sasniedzamos rezultātus, māca stratēģijas un sekmē 

izglītojamo apzinātu mācīšanos un snieguma paaugstināšanu. 
Iestādē tiek realizēta vienota pieeja vērtēšanā, tā ir skaidra visām iesaistītājām pusēm.  
Iestādes pedagogi papildina nepieciešamās zināšanas un prasmes, apmeklē 

tālākizglītības kursus, lai varētu īstenot jauno saturu. 
Pedagogi kopīgi plāno satura apguvi pa klašu grupām vai mācību priekšmetu jomām, 
īsteno to, pielāgojot izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm.  

Kvantitatīvi 
Lielākā daļa pedagogu veido kopīgus stundu plānus un pārbaudes darbus, kas tiek 
uzkrāti koplietošanas Google diskā. 
Pārsvarā visi pedagogi skaidro un zina vērtēšanas pamatprincipus, rosina 

izglītojamajiem izvirzīt mācību mērķus.   
Lielākā daļa izglītojamo izprot mācīšanās būtību un apzināti izmanto savu pieredzi 

mācīšanās procesā, izvirza savus mācību mērķus, lai sekmētu snieguma rezultātu. 
Lielākā daļa pedagogu atzīst, ka dalība sadarbības grupās palīdz viņiem pilnveidot 
savu pedagoģisko meistarību un atvieglo kompetencēs balstītā mācību satura 

īstenošanu.  

Nr.2  
Vienota un mērķtiecīga 

pedagogu sadarbība 

efektīvam izglītības un 
audzināšanas procesam, ir 

apzinātas skolēnu 

vajadzības un tiek sniegts 
nepieciešamais atbalsts. 

Kvalitatīvi 
Skolā visiem ir saskaņota un vienota izpratne par skolas īstenoto pedagoģisko pieeju 

un tās atbilstību izglītojamo spējām, vajadzībām, interesēm. 
Notiek saskaņota sadarbība atbalsta personālam, klases audzinātājiem, priekšmetu 
pedagogiem un vadības komandai. 
Tiek sniegts atbalsts izglītojamo spēju attīstīšanai, palīdzot izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām, kā arī veicinot talantīgo izglītojamo izaugsmi. 
Savlaicīgi tiek izvērtēti riski un veikti nepieciešamie uzlabojumi fiziskās un 

emocionālās drošības nodrošināšanai. 
Tiek apzinātas izglītojamo vajadzības, un katram tiek sniegts individuāls atbalsts, 
nodrošināta atbalsta pasākumu pēctecība. 
Iestādes audzināšanas darba plānošanā tiek iesaistīti izglītojamie, kas sadarbojas ar 

pedagogiem, iesaistās pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. 



5 

 

Kvantitatīvi 
Skolā nav skolēnu ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku. 
Lielākā daļa pedagogu sadarbojas, veidojot starppriekšmetu saikni un kopīgus 
starpdisciplinārus uzdevumus. 
Skolā digitālās tehnoloģijas regulāri tiek integrētas mācību procesā, pārsvarā visi 95% 

pedagogu mācību procesā izmanto digitālos rīkus.  
Visas mācību jomas plāno un iesaista izglītojamos dažādos konkursos un olimpiādēs, 

izglītojamie gūst augstus rezultātus.  

3. Kritēriju izvērtējums. 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Iestādē radīta pozitīva emocionālā un fiziskā vide un iespējas 

izglītojamajiem uzlabot savus mācību rezultātus. Izglītojamo 
sasniegtie rezultāti ir optimāli un augsti. Izglītības iestādē tiek veicināts 

darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem, tiek nodrošinātas individuālās 

nodarbības, kā arī iestādē ir pieejams daudzveidīgs interešu izglītības 
programmu klāsts. Izglītojamie ir motivēti piedalīties mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās, iegūtas godalgotas 

vietas. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem iespēju iegūt 

pilsoniskās līdzdalības pieredzi, liela uzmanība tiek veltīta pilsonisko 
vērtību un kompetenču pieejai mācību saturā. 

Turpināt grupu un individuālo darbu ar 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās 
grūtības, kā arī motivētiem 

izglītojamajiem, kuri tiecas uz augstiem 

sasniegumiem. Mācību jomās veikt 
kvalitatīvu analīzi un plānot turpmāko 

mācību darbu. Izglītojamajiem apgūt 

pilsoniskās līdzdalības un personiskās 

atbildības pieredzi ikdienas izglītības 
procesā un ārpusstundu aktivitātēs.  

3.2.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē tiek veicināta vienlīdzība un iekļaušana, lai novērstu 

visu veidu vardarbību un diskrimināciju, kā arī mazinātu nevienlīdzību, 
tiek analizēta visu izglītojamo labsajūta iestādē. Aptaujas dati liecina, 

ka 89,2% izglītojamo lepojas, ka mācās šajā iestādē, un 89,2%  jūtas tai 

piederīgi. Problēmsituāciju gadījumā skolas personāls nodrošina 
atbalstu visiem iesaistītajiem. Sadarbojoties izglītojamā vecākiem, 

pedagogiem un atbalsta personālam, tiek pilnveidota katra skolēna 

individuālajām mācīšanās vajadzībām nepieciešamā atbalsta sistēma. 

Pilnveidot komunikāciju ar 

izglītojamajiem un izglītojamo 
vecākiem, lai veidotu vienotu izpratni par 

vienlīdzību un iekļaušanu. Uzlabot 

komunikāciju ar izglītojamo vecākiem 
par iekļaujošo izglītību. Pilnveidot 

komunikāciju starp pedagogiem un 

izglītojamajiem par vērtēšanas un 

mācību darba organizēšanas principiem.  

3.3.  Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītojamie var mācīties atbilstoši savām spējām, tiek nodrošināts 
nepieciešamais atbalsts. Izglītības materiāltehniskā bāze ir atbilstoša 

izglītojamo skaitam, vecumam un vajadzībām. Tiek nodrošināta 

mūsdienīga, izglītojamajiem ar kustību traucējumiem atbilstoša vide. 

Veiksmīga sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju, plānojot 
iespējamos risinājumus vides pieejamības uzlabošanai. Pedagogu un 

izglītojamo vidū ir cieņpilnas attiecības, tiek sniegts individuālais 

atbalsts gan izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, gan talantīgajiem 
skolēniem. Nav izglītojamo, kas priekšlaicīgi pametuši mācības.  

Turpināt iesaistīt un palielināt 
izglītojamo personīgo atbildību, 

veidojot skolas vidi. Sniegt atbalstu 

pedagogiem, izglītojot par iekļaujošo 

izglītību.  
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3.4.  Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē rūpējas par piederības izjūtas veidošanos, iestādes 
līmenī organizējot pasākumus, kuros iesaistās visi izglītojamie  un 

piesaistot arī izglītojamo vecākus.  
Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, pedagogi 
veicina šo noteikumu ievērošanu. 70,8% skolēnu atzīst, ka pastāv 

iekšējās kārtības noteikumi un ar tiem tiek regulāri iepazīstināti. Klases 

stundās un mācību priekšmeta saturā ir iekļauti temati par izglītojamo 

fizisko un emocionālo drošību. Ir īstenoti pasākumi izglītojamo un 
pedagogu labizjūtas veicināšanai.  

Turpināt veidot pozitīvu, taisnīgu, 
cieņpilnu un iekļaujošu kopienu 

iestādē. Stiprināt izglītojamo 

paradumus uzņemties atbildību par 
savu rīcību, aktualizēt sociāli 

emocionālās audzināšanas jautājumus 

mācību un audzināšanas procesā, 

uzsverot toleranci, savstarpējo cieņu 
un prasmi risināt konfliktus.  

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir daudzfunkcionālas mācību telpas dažādām pedagogu 

darba vajadzībām, telpas ir mūsdienīgas, drošas, veicina mācīšanos, ir 
vizuāli noformētas vienotā stilā, rada vēlmi nākt un uzturēties iestādē, 

pielāgojamas dažādām vajadzībām. Izglītības iestādē pieejama plaša 

sporta bāze, aprīkota āra teritorija, baseins, 2 datorklases, bibliotēkas un 

ēdnīcas, pieejama kafejnīca, digitāli resursi katrā mācību kabinetā un 
skolas abonētas mācību platformas, bezvadu interneta tīkls visā skolā, 

pieejams skolēnu autobuss, izglītojamajiem ir telpas, kur uzturēties 

brīvajā laikā. Izglītības iestādei ir sava mājas lapa un lapa sociālajos 
tīklos, kas nodrošina saziņu ar vecākiem un sabiedrības informēšanu. 

Metodisko materiālu uzkrāšanai un pedagogu sadarbībai izglītības 

iestādē tiek izmantota Google platforma. 
Izglītības iestādes attīstības plānošanā tiek iesaistītas visas puses, tiek 

izvirzīti priekšlikumi iestādes darba kvalitātes un vides uzlabošanai, tiek 

mērķtiecīgi un sistemātiski pilnveidots materiāltehnisko resursu klāsts. 

Turpināt digitālo tehnoloģiju 

integrēšanu mācību procesā, abonējot 
dažādus digitālos mācību rīkus . 
Pilnveidot iestādes publisko 

informāciju sabiedrības informēšanai. 
Turpināt materiālu uzkrāšanu un 
sadarbības veicināšanu, izmantojot 

digitālās platformas. 
Kopīgi veicināt ikkatra personīgo 
atbildību par izglītības iestādes vides 

estētisku uzturēšanu un atbildīgu 

lietošanu. 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem  2021./2022. mācību gadā. 

4.1. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu Nr.2019-PL01-

KA229-064922_6 “Communication is an Art”, kura tēma ir efektīva komunikācija, komunikācijas prasmes 

jeb komunikācijas māksla. Projektā tiek iesaistīti skolēni vecumā no 12 līdz 15 gadiem, skolu pedagogi un 
personāls, vietējā sabiedrība, vietējie plašsaziņas līdzekļi un vietējā pašvaldība. Skolēni piedalās dažādās 

komandas veidošanas aktivitātēs, piemēram, pilsētvides spēlēs, komandu un sadarbības spēlēs, strādā ar 

problēmu risināšanas uzdevumiem, izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas palīdz 
dalībniekiem saprast, kā viņi pašlaik pauž sevi, kādas komunikācijas prasmes jāpilnveido, kā ieklausīties un 

izprast otru, kāda ir verbālās un neverbālās saziņas nozīme komunikācijā. Tiek pilnveidotas projekta 

dalībnieku komunikācijas prasmes un dota iespēja apmainīties ar personīgo un kultūras pieredzi, attīstīt 
prezentācijas prasmes, kļūt kompetentākiem un pārliecinātākiem, publiski runājot, attīstīt starpkultūru un 

komunikācijas prasmes. 

4.2. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001. Īstenošanas 

laiks: 01.01.2016.-31.12.2022. Projekta ietvaros notiek virkne dažādu karjeras atbalsta pasākumu – karjeras 
informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto 

izglītības iestāžu izglītojamajiem. Tiek realizēta karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu 

papildizglītība, karjeras atbalsta pasākumu īstenošana, informatīvo un metodisko materiālu izstrāde un 

publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai. 

4.3. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 9.2.4.2. “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: no 2017. līdz 2021.gadam. Projekta 
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot 

vietēja mēroga pasākumus. Projekta ietvaros realizētie pasākumi (izglītojošas nodarbības par veselīga uztura 
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pamatprincipiem 1.–9.klasei; interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām 

1.-9.klasei; interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības 

veicināšanu un garīgo veselību 5.- 9.klasei; veselības veicināšanas nometnes). 

4.4. 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. – 31.12.2022. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 
balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu skolā, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences 

un mācību sasniegumus STEM jomas mācību priekšmetos. Projekta ietvaros tiek realizēta inovatīva interešu 

izglītības programma “Mazie Einšteini”, kas veicina loģiskās domāšanas attīstīšanu, izglītojamo sadarbības un 

IT prasmju attīstīšanu. 

4.5. Sadarbojoties ar Veselības ministriju un Eiropas Savienības Sociālo fondu, šajā mācību gadā tiek realizēts 

pilotprojekts: “Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai 

bērniem”. Projektā ir iesaistīti 9 un 13gadus veci skolēni. Jaunmārupes pamatskolā projektu realizē 4.a, 4.b, 
4.c un 4.d, kā arī 8.a, 8.c, 8.d un 8.e klase. 8.b klase ir pilotklase. Pilotprojekta mērķis: sekmēt agrīnu veselīgu 

paradumu veidošanos un mazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādējādi mazinot sirds un 

asinsvadu slimību (turpmāk tekstā – SAS) risku turpmākajā dzīvē. Pilotprojekta rezultāts: izstrādāta un pilotēta 
sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanas un mazināšanas bērniem izglītības iestādes vidē balstīta 

programma, kurā ietveri kompleksi pasākumi veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika (procesu 

un vielu atkarību profilakses kontekstā) tematiskajos virzienos. 

4.6. Sadarbībā ar Korejas Republikas vēstniecību Latvijas Republikā iestādē tiek nodrošinātas  korejiešu valodas 

apmācības 4.-9.klašu skolēniem. Korejiešu valodas nodarbību plānā ir valodas apmācības un kultūras 

apgūšana, hieroglifu rakstīšana, leksikas nostiprināšana un paplašināšana. Nodarbības notiek divās grupās: 3.-

4.klašu un 5.-8.klašu grupām. 

4.7. Sadarbībā ar Kultūras ministriju izglītības iestāde iesaistās projektā „Latvijas skolas soma”. Tās ietvaros 

ikvienam skolēnam tiek nodrošināta iespēja vismaz vienu reizi gadā izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas 

kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes 

stāstus. 

4.8. Sadarbībā ar CSDD skolēniem tiek piedāvāts apgūt velosipēdista braukšanas noteikumus un, skolā kārtot 

CSDD eksāmenu, iegūt velosipēdista tiesības. 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi.  

5.1. Nav noslēgtu sadarbības līgumu. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana. 

6.1. Audzināšanas darba prioritātes: 

6.1.1. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko 

līdzdalību izglītības iestādes, novada, valsts dzīvē. 
6.1.2. Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli, 

aktualizēt veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

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

6.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Iestādes audzināšanas procesā radīta iespēja skolēnam izprast pašam sevi, iegūt pieredzi, sekmēt pilsonisko 

līdzdalību, iesaistoties projektos; domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par savu rīcību, balstoties uz 
tikumiskajām vērtībām un pasākumiem ikdienā. Tiek organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kas  būtiski 

veido izglītojamo par personību. Ikdienā un iestādes svētkos  ir atbilstoši noformētas iestādes telpas, kas rosina 

piederības sajūtu un tradīciju nozīmīgumu. 
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7. Citi sasniegumi. 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības 

iestādei svarīgo, specifisko). 

7.1.1. Sasniedzot augstus rezultātus VISC Pierīgas novadu apvienības skolu konkurencē 2. posmā, 

Jaunmārupes pamatskolas 9.c klases skolniece Katrīna Patrīcija Bāra tika uzaicināta uz 44.Valsts 

Bioloģijas olimpiādes 3.posmu, kurā ieguva 1. pakāpes diplomu, skolotāja Rūta Starka. 

7.1.2. Godalgotās vietas un pateicības skolēniem 2021./2022.mācību gada organizētajās mācību olimpiādēs 

sadarbībā ar VISC Pierīgas novadu apvienības skolu konkurencē 2. posmā. 

 

Gerda Bērziņa 5. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Ričards Dominiks Lācis 5. klase Atzinība matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Kristaps Skudra 5. klase Atzinība matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Agate Garkalne 5. klase Atzinība matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Toms Graurs 5. klase Atzinība matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Renāte Mieme 6. klase 3. vieta alternatīvās angļu valodas olimpiādes 2.posmā 

Markuss Raudenieks 6. klase 2. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Roberta Bacāne 6. klase 2. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Edgars Miglāns 6. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Renāte Anspoka 6. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Markuss Celms 6. klase Atzinība matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Anna Lapiņa 7. klase 1. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Terēze Luīze Kīne 7. klase 2. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Roberta Gaide 7. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Aleksandra Alferenkova 7. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Alise Braļa 7. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Sanija Račko 7. klase Atzinība matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Taiga Marija Matvejeva 8. klase 2. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Edvards Dūks 8. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Roberts Ašmanis 8. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Katrīna Patrīcija Bāra 9. klase 1. vieta bioloģijas 44. olimpiādes 2. posmā 

Roberts Beļuns 9. klase Atzinība bioloģijas 44. olimpiādes 2. posmā 

Roberts Beļuns 9. klase 1. vieta krievu valodas 24. olimpiādes 2. posmā 

Markuss Ivulāns 9. klase 3. vieta vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 

Roberts Beļuns 9. klase 3. vieta vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 

Elizabete Kalniņa 9. klase Atzinība vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 

Madara Savicka 9. klase Atzinība vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 

Edvards Sviķis 9. klase Atzinība vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 

Patrīcija Mediņa 9. klase Atzinība vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 

Katrīna Patrīcija Bāra 9. klase Atzinība latviešu valodas 48. olimpiādes 2. posmā 

Katrīna Patrīcija Bāra 9. klase 3. vieta matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Roberts Beļuns 9. klase Atzinība matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā 

Edvards Sviķis 9. klase 2. vieta ķīmijas 63. olimpiādes 2. posmā 

Lukass Ļaudams-Lipajs 9. klase 3. vieta ķīmijas 63. olimpiādes 2. posmā 

Katrīna Patrīcija Bāra 9. klase 3. vieta ķīmijas 63. olimpiādes 2. posmā 

Amanda Garoza 9. klase 3. vieta ķīmijas 63. olimpiādes 2. posmā 
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Elizabete Kalniņa 9. klase Atzinība ķīmijas 63. olimpiādes 2. posmā 

Haralds Ozols 9. klase Atzinība ķīmijas 63. olimpiādes 2. posmā 

Markuss Ivulāns 9. klase 1. vieta vācu valodas 52. olimpiādes 2. posmā 

Katrīna Patrīcija Bāra 9. klase Atzinība vācu valodas 52. olimpiādes 2. posmā 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem. 

7.2.1. Pēc izglītojamo sniegumu izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu: 

● 9.klašu izglītojamo vidējie rezultāti valsts pārbaudes darbos ir augstāki par vidējiem rezultātiem 

valstī, vislielākā pozitīvā atšķirība ir angļu valodā  - 10,46%; 

● 9.klasēm izaicinošākie uzdevumu veidi valsts pārbaudes darbos ir tekstveide valodās un 
nestandarta uzdevumu risināšana matemātikā. 

7.2.2. Par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā: 

● pēdējos trīs gados, kuros tika kārtoti valsts pārbaudes darbi,  vērojama tendence, ka izglītības 

iestādes izglītojamo rezultāti visās klašu grupās valsts pārbaudes darbos ir virs valsts vidējiem 
rādītājiem; 

● 9.klašu izglītojamo sniegumu dinamiku nevar izvērtēt, jo Covid-19 ierobežojumu dēļ ne visos 

iepriekšējos gados VPD notika. 

7.3.  Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Lielākajai daļai izglītojamo vidējie statistiskie mācību rezultāti ikdienā ir optimālā līmenī, un izglītojamo 

skaits, kuri mācās optimālā un augstā līmenī, pārsniedz 70%. Ar augstiem vidējiem statistiskajiem ikdienas mācību 

sasniegumiem mācību priekšmetos ir 68,17% 3.-9. klašu izglītojamo. 

 


