
Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Zeltrīti’’ audzināšanas plāns 

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu 

personu sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt 

kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei. 

Audzināšanas uzdevumi (izvirzīti 2017. – 2020.gadam) 

 Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu ( atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, 

mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

Iespējamās aktivitātes : literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar 

bērniem, grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma izpratnes veidošana ( arī sadarbība ar skolu, 

mācību ekskursijas uz vecāku darbavietām u.c ), pozitīvas uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas  izturēšanās 

aktualizēšana, uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, līdzcietības, empātijas veidošana piedaloties 

dažādās, piemēram, labdarības akcijās, regulāras pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši tematikai, veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana ikdienā. 

 

 Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību. 

Iespējamās aktivitātes : organizēt Mātes dienu, Ģimenes dienu pasākumu, Tēvu dienu, vecvecāku pasākumu, radošās darbnīcas un 

svētkus kopā ar vecākiem. 

 

 Turpināt iekļaujošo izglītību. 

 Iespējamās aktivitātes : respektēt katra izglītojamā attīstības individuālās īpatnības, reliģiskās, lingvistiskās, kultūras un sociāli 

emocionālās vides atšķirības, dažādas spējas, īpašās vajadzības, nodrošinot Iestādes atbalsta komandas pieejamību bērniem, vecākiem, 

pedagogiem. 

 

 Iesaistīt izglītojamos kultūrizglītībā. 

Iespējamās aktivitātes : izglītojamo redzesloka pilnveidošanai  tālākizglītības kursus skolotājiem, sadarbības ar citām Mārupes izglītības 

iestādēm. 

 

 Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, valsts valodas lietošanu un izkopšanu. 

 Semināri, kursi. Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un pieredzes apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas un 

pedagoģiskā darba jautājumos. 



Iespējamās aktualitātes : metodisko materiālu skates, semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņa, radošās darbnīcas skolotājām, ‘’ētikas 

kodeksa’’ aktualizēšana (2x mācību gadā). 

 

 Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā. 

Iespējamās aktivitātes : tālāka Iestādes dalība Ekoskolu programmā, līdzdalība novada svētkos, vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, 

labdarības akcijas.  

 

 Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava novada izzināšanā un kultūras mantojuma un vides iepazīšanā. 

Iespējamās aktivitātes : pastaigas, pārgājieni, mācību ekskursijas. 

 

 Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos, reģionālajos, un citos masu mēdijos un informēt sabiedrību par audzināšanas 

darba labās prakses piemēriem.  

Iespējamās aktivitātes : organizēt pasākumus, kas veicinātu skolotāja darba prestižu sabiedrībā. Tikšanās, pieredzes popularizēšana. 

Regulāra informācijas sagatavošana Mārupes Avīzei, mājas lapai www.zeltriti.lv, www.marupe.lv 

 

 Organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētku svinēšana, gadskārtu svētki. 

Iespējamās aktivitātes : patriotisma stendi grupu telpās, latviešu klasiķu daiļdarbu un mūzikas repertuāra izvēle, koncerti, izstādes, 

radošās darbnīcas, lāpu gājiens, ekskursijas. 

 

1.pusgads 

 

Audzināšanas uzdevumi 
(izvirzīti 2017. – 2020.gadam) 

Septembris Oktobris  Novembris Decembris 

Veicināt izglītojamā 

audzināšanas procesā būtiskāko 

tikumu ( atbildība, centība, 

drosme, godīgums, gudrība, 

laipnība, līdzcietība, mērenība, 

savaldība, solidaritāte, 

taisnīgums, tolerance) 

izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 

Drošības instruktāža 

bērniem. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas darbā 

ar bērniem, arī caur 

literārajiem darbiem par 

Latviju. Grupas 

noteikumu izveide, 

izstrāde. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas darbā 

ar bērniem, arī caur 

literārajiem darbiem. 

 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

http://www.zeltriti.lv/
http://www.marupe.lv/


Veicināt izglītojamo izpratni par 

ģimeni kā īpaši aizsargājamu 

vērtību. 

 

Tēvu dienas aktivitātes 

grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

Izstādes veidošana 

sadarbībā ar vecākiem.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad.vietniece 

 

Radošās darbnīcas 

grupās kopā ar vecākiem 

Ziemassvētku rotājumu 

gatavošana. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Ziemassvētku pasākumi 

bērniem kopā ar 

vecākiem. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, mūzikas 

skolotāja. 

Turpināt iekļaujošo izglītību. Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem. 

 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, iestādes 

psihologs, logopēdi, 

atbalsta komanda. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem. 

Pedagoģiski medicīniskā 

komisija pēc vajadzības. 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, atbalsta 

komanda. 

Pedagoģiski medicīniskā 

komisija pēc vajadzības. 

 

Atbildīgais: atbalsta 

komandas speciālisti, 

vadītāja, vad. vietniece, 

grupu skolotājas. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem. 

 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, atbalsta 

speciālisti. 

 

Iesaistīt izglītojamos 

kultūrizglītībā, padziļinātā 

mūzikas apguvē. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Veicināt pedagogu profesionālo 

pilnveidi, valsts valodas 

lietošanu un izkopšanu. 

Ētikas kodeksa 

aktualizēšana 

darbiniekiem. 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja. 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz citām 

pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Atbildīgais : vad. 

vietniece 

Bērnu tiesības 

aizsardzības kursi 

darbiniekiem.  

 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja. 

Darbseminārs 

pedagogiem par 

nacionālo vērtību 

aktualizēšanas iespējām 

grupās. 

Atbildīgais : vad. 

vietniece 

Veicināt izglītojamo sabiedrisko 

aktivitāti un līdzdalību vietējās 

kopienas un valsts dzīvē, vides 

sakārtošanā un saglabāšanā. 

 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

 

 

Dalība Ekoskolas 

programmā. 

Iesaistīšanās 

makulatūras vākšanas 

konkursā ‘’Tīrai 

Latvijai’’ 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, lietvede 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

Dalība Ekoskolu 

programmā, labdarības 

akcija. 

 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, grupu 

skolotājas 



Nodrošināt izglītojamo 

iesaistīšanos sava novada 

izzināšanā un kultūras 

mantojuma un vides iepazīšanā. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem pastaigu 

maršrutiem, iepazīstot 

tuvāko apkārtni.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem pastaigu 

maršrutiem, mācību 

ekskursija.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem pastaigu 

maršrutiem. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem pastaigu 

maršrutiem, iepazīstot 

tuvāko apkārtni.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Popularizēt izglītojamo un 

iestādes sasniegumus vietējos, 

reģionālajos, un citos masu 

mēdijos un informēt sabiedrību 

par audzināšanas darba labās 

prakses piemēriem.  

 

Vecāku sapulces grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vadītāja, vad. 

vietniece. 

Raksts un fotogrāfiju 

izvietošana mājas lapā 

katru mēnesi. 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, lietvede. 

Raksts mājaslapai un 

Mārupes vēstīm.  

Atbildīgais : vad. 

vietniece, iestādes 

pedagoģiskais personāls,  

lietvede. 

 

Raksts mājaslapai un 

Mārupes vēstīm.  

Atbildīgais : vad. 

vietniece, iestādes 

pedagoģiskais personāls,  

lietvede. 

 

Raksts mājaslapai un 

Mārupes vēstīm.  

Atbildīgais : vad. 

vietniece, iestādes 

pedagoģiskais personāls,  

lietvede. 

 

Organizēt pasākumus 

izglītojamo patriotisma 

audzināšanā – valsts svētku 

svinēšana, gadskārtu svētki. 

 

Gadskārtu svētki – 

Miķeļdiena. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Maizes, seno rīku un 

Latvijas dabas temati.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

 

Gadskārtu svētki – 

Mārtiņdiena. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Valsts svētki, 

patriotisma stendu 

noformēšana grupās.  

Atbildīgais : vadītāja, 

vad. vietniece, mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Ziemassvētku pasākumi 

grupām, telpu 

noformējums.  

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece. 

 

 

 

  



2.pusgads 
 

Audzināšanas 

uzdevumi 
(izvirzīti 2017. – 2020.gadam) 

Janvāris Februāris Marts  Aprīlis Maijs 

Veicināt izglītojamā 

audzināšanas procesā 

būtiskāko tikumu 

(atbildība, centība, 

drosme, godīgums, 

gudrība, laipnība, 

līdzcietība, mērenība, 

savaldība, solidaritāte, 

taisnīgums, tolerance) 

izkopšanu, drošības un 

veselīga dzīvesveida 

izpratni un pielietošanu 

ikdienā. 

 

Drošības instruktāža 

bērniem. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

Sniega diena – Sporta 

diena. 

Atbildīgais : sporta 

skolotāja. 

Būtiskāko tikumu 

pasaku ‘’grāmatas’’ 

gatavošana(katra 

skolotāja par 1 

tikumu sameklē 3 

pasakas. Grāmata tiek 

papildināta katru 

gadu.  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece. 

Veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana. 

 

Atbildīgais : 

medmāsa, grupu 

skolotājas. 

 

 Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

 

 

Veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana. 

 

Atbildīgais : 

medmāsa, grupu 

skolotājas.  

 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem. 

 Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

 

 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem. 

 

Veicināt izglītojamo 

izpratni par ģimeni kā 

īpaši aizsargājamu 

vērtību. 

 

Izstādes veidošana 

sadarbībā ar vecākiem.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece 

 

Pasaku/stāstu par 

ģimenes vērtību 

aktualizēšana grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas 

Izstādes veidošana 

sadarbībā ar 

vecākiem.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece 

 

Pasaku/stāstu par 

ģimenes vērtību 

aktualizēšana grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas 

Vecvecāku 

pasākums grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, mūzikas 

skolotāja 

Izstādes veidošana 

sadarbībā ar 

vecākiem.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece 

 

Pasaku/stāstu par 

ģimenes vērtību 

aktualizēšana grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas 

Mātes dienas 

pasākums grupās. 

Ģimenes dienas 

aktivitātes 

sagatavošanas 

grupām.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, sporta 

skolotāja 

 

 



Turpināt iekļaujošo 

izglītību. 

Pedagoģiskā sēde. 

Pedagoģiski 

medicīniskā sēde pēc 

vajadzības. 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, iestādes 

psihologs, logopēdi, 

atbalsta komanda, 

grupu skolotājas. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

pedagogiem.  

Atbildīgais: vad. 

vietniece, atbalsta 

komanda. 

 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas 

vecākiem, pedagogiem.  

Atbildīgais: vad. 

vietniece, atbalsta 

komanda. 

 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

pedagogiem. 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, atbalsta 

speciālisti. 

 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

pedagogiem. 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, atbalsta 

komanda. 

 

Iesaistīt izglītojamos 

kultūrizglītībā, 

padziļinātā mūzikas 

apguvē. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

 

Mūzikas individuālās 

nodarbības gatavojoties 

konkursam “Cālis’’ 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas.  

 

Mūzikas individuālās 

nodarbības 

gatavojoties 

konkursam “Cālis” 

 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Mūzikas 

programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

 

Atbildīgais : 
mūzikas skolotāja, 

grupu skolotājas. 

Mūzikas 

programmas 

realizēšana grupās 

ikdienā. 

 

Atbildīgais : 
mūzikas skolotāja, 

grupu skolotājas. 

Veicināt pedagogu 

profesionālo pilnveidi, 

valsts valodas lietošanu 

un izkopšanu. 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri audzināšanas 

jautājumos skolotājām, 

palīgiem, atbalsta 

personālam pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja, vad. vietniece 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām, palīgiem, 

atbalsta personālam 

pēc nepieciešamības. 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja, vad. 

vietniece 

Metodisko materiālu 

gatavošana un 

prezentācija, skolotāju 

profesionālajai 

pilnveidei un pieredzes 

apmaiņai. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece 

 

 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām, 

palīgiem, atbalsta 

personālam pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais : 

iestādes vadītāja, 

vad. vietniece 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām, palīgiem, 

atbalsta personālam 

pēc nepieciešamības. 

Atbildīgais : 

iestādes vadītāja, 

vad. vietniece 



Veicināt izglītojamo 

sabiedrisko aktivitāti un 

līdzdalību vietējās 

kopienas un valsts dzīvē, 

vides sakārtošanā un 

saglabāšanā. 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

 

Dalība Ekoskolas 

programmā.  

Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

Nodrošināt izglītojamo 

iesaistīšanos sava novada 

izzināšanā un kultūras 

mantojuma un vides 

iepazīšanā. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem pastaigu 

maršrutiem, iepazīstot 

tuvāko apkārtni. 

Mācību ekskursijas. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem 

pastaigu maršrutiem, 

iepazīstot tuvāko 

apkārtni. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem pastaigu 

maršrutiem, iepazīstot 

tuvāko apkārtni. 

Mācību ekskursijas. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem 

pastaigu maršrutiem, 

iepazīstot tuvāko 

apkārtni.  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem 

pastaigu maršrutiem, 

iepazīstot tuvāko 

apkārtni.  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Popularizēt izglītojamo 

un iestādes sasniegumus 

vietējos, reģionālajos, un 

citos masu mēdijos un 

informēt sabiedrību par 

audzināšanas darba labās 

prakses piemēriem.  

 

Vecāku sapulces 

grupās par mācību 

sasniegumiem 1. 

pusgadā. Individuālās 

pārrunas ar vecākiem. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vadītāja, 

vad. vietniece. 

Raksts mājas lapai. 

 

Atbildīgais : 
vad.vietniece, 

pedagoģiskais 

personāls. 

Atklātās nodarbības 

citu Pierīgas 

pašvaldību PII 

skolotājiem. 

Atbildīgais :  
vadītāja, vad. 

vietniece, grupu 

skolotājas. 

 

Raksts mājas lapai. 

Atbildīgais : 
vad.vietniece, 

pedagoģiskais 

personāls. 

Raksts mājaslapai  

Atbildīgais : vad. 

vietniece, iestādes 

pedagoģiskais 

personāls. 

 

 

 

Raksts mājaslapai  

Atbildīgais : vad. 

vietniece, iestādes 

pedagoģiskais 

personāls. 

 

Vecāku sapulces 

grupās par mācību 

sasniegumiem 2. 

pusgadā. 

Individuālās pārrunas 

ar vecākiem. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vadītāja, 

vad. vietniece. 

 

Raksts mājas lapai. 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, 

pedagoģiskais 

personāls. 

Organizēt pasākumus 

izglītojamo patriotisma 

audzināšanā – valsts 

svētku svinēšana, 

gadskārtu svētki. 

 

 Gadskārtu svētki – 

Meteņi. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece. 

Gadskārtu svētki – 

Lieldienas. 

Atbildīgais : vadītāja, 

vad. vietniece, mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

 

 

 

 

 



Vasaras mēneši 

 

Audzināšanas uzdevumi 
(izvirzīti 2017. – 2020.gadam) 

Jūnijs Jūlijs  Augusts 

Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā 

būtiskāko tikumu ( atbildība, centība, drosme, 

godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, 

mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, 

tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

Veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana – norūdīšanās. 

Atbildīgais : medmāsa, 

grupu skolotājas. 

Veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana – norūdīšanās. 

Atbildīgais : medmāsa, grupu 

skolotājas. 

Veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana – 

norūdīšanās. 

Atbildīgais : medmāsa, 

grupu skolotājas. 

 

Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā 

īpaši aizsargājamu vērtību. 

 

Pasaku/stāstu par ģimeni un  

ģimenes vērtību 

aktualizēšana grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas 

Pasaku/stāstu par ģimeni un  

ģimenes vērtību aktualizēšana 

grupās. 

Atbildīgais : grupu skolotājas 

 

Pasaku/stāstu par ģimeni 

un  ģimenes vērtību 

aktualizēšana grupās. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas 

Turpināt iekļaujošo izglītību. Atbalsta komandas darbs un 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais: vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

Atbalsta komandas darbs un 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais: vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

 

Atbalsta komandas darbs 

un konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, atbalsta 

komanda. 

Iesaistīt izglītojamos kultūrizglītībā, 

padziļinātā mūzikas apguvē. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās ikdienā. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu skolotājas. 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās ikdienā. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu skolotājas.  

 

Mūzikas programmas 

realizēšana grupās ikdienā. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, 

valsts valodas lietošanu un izkopšanu. 

Profesionālās pilnveides 

kursi, semināri audzināšanas  

un pedagoģijas jautājumos 

skolotājām, palīgiem pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja, vad. vietniece 

Profesionālās pilnveides 

kursi, semināri audzināšanas  

un pedagoģijas jautājumos 

skolotājām, palīgiem pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja, vad. vietniece 

Profesionālās pilnveides 

kursi, semināri 

audzināšanas  un 

pedagoģijas jautājumos 

skolotājām, palīgiem pēc 

nepieciešamības. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. vietniece 



Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un 

līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, 

vides sakārtošanā un saglabāšanā. 

 

Piedalīšanās Mārupes novada 

bērnu un jauniešu svētkos 

‘’Ar vasaru saujā!’’ 

Atbildīgais: iestādes 

vadītāja, mūzikas skolotājas. 

 

Dalība Ekoskolas 

programmā. 

 Atbildīgais : vad. vietniece, 

Ekoskolas padome 

Dalība Ekoskolas 

programmā.  

Atbildīgais : vad. vietniece, 

Ekoskolas padome 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava 

novada izzināšanā un kultūras mantojuma un 

vides iepazīšanā. 

Pastaigas pa izveidotajiem 

pastaigu maršrutiem, 

iepazīstot tuvāko apkārtni.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas 

Pastaigas pa izveidotajiem 

pastaigu maršrutiem, 

iepazīstot tuvāko apkārtni. 

Atbildīgais : grupu skolotājas 

Pastaigas pa izveidotajiem 

pastaigu maršrutiem, 

iepazīstot tuvāko apkārtni.  

Atbildīgais : grupu 

skolotājas 

Popularizēt izglītojamo un iestādes 

sasniegumus vietējos, reģionālajos, un citos 

masu mēdijos un informēt sabiedrību par 

audzināšanas darba labās prakses piemēriem.  

 

Raksts mājaslapai  

Atbildīgais : vad. vietniece, 

grupu skolotājas, lietvede 

Raksts mājaslapai  

Atbildīgais : vad. vietniece, 

grupu skolotājas, lietvede 

 

 

Raksts mājaslapai  

Atbildīgais : vad. 

vietniece, grupu 

skolotājas, lietvede 

Organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma 

audzināšanā – valsts svētku svinēšana, 

gadskārtu svētki. 

 

Gadskārtu svētki – Vasaras 

saulgrieži. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu skolotājas 
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