
                                      Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” 

Audzināšanas darba plāns trijiem gadiem (MK Noteikumi NR.480, 15.07.2016.) 

01.09.2020.-01.09.2021. 

01.09.2021.-01.09.2022. 

01.09.2022.-01.09.2023. 

 
AUDZINĀŠANAS DARBA VIRZIENI: 

1. Izglītojamā audzināšana par krietnu cilvēku, veicinot izpratni par vērtībām un tikumiem nodarbībās un ārpus nodarbību laikā; 

2. Sadarbība audzināšanas procesā (izglītojamā, pedagoga, ģimenes); 

3. Pedagogu kompetence un atbildība audzināšanas darbībā nodarbībās un ārpus nodarbību aktivitātēs; 

4. Valsts svētku, atceres un atzīmējamo dienu, valsts simbolu ( valsts karoga, valsts himnas, valsts ģerboņa ) lietošana izglītības iestādē. 

 

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: 

1. Audzināšanas procesā izglītojamiem izkopt būtiskākos tikumus: atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, 

līdzcietību, mērenību, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu un toleranci, kā arī drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā;  

 

Plānotais rezultāts : Literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes veidošanā. Ikdienas situāciju pārrunāšana ar 

bērniem. Izstrādātas piktogrammas  grupas noteikumiem un  pienākumiem, tie tiek ievēroti. Izpratne par mācīšanās nozīmīgumu ( 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. 

 



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

Plānotais rezultāts  : Bērniem pārredzami patriotisma stendi grupu telpās, latviešu klasiķu daiļdarbu un mūzikas repertuāra izvēle mācību 

procesā, koncerti, izstādes, radošās darbnīcas, ekskursijas. 

 

3. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot 

domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi īstenojot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu. 

       Plānotais rezultāts: Individuāla pieeja izglītojamajiem. Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām. Rotaļdarbību   plānošana 

atbilstoši bērna interesēm un vajadzībām. 

4. Turpināt iekļaujošo izglītību;  

Plānotais rezultāts  : Respektētas katra izglītojamā attīstības individuālās īpatnības, reliģiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides 

atšķirības. Nodrošināta atbalsta speciālistu pieejamība bērniem, vecākiem, pedagogiem; 

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

Plānotais rezultāts  : Tālāka Iestādes dalība Ekoskolu programmā. Līdzdalība novada svētkos. Vides saglabāšanas akcijas. Tradīcijas, 

labdarības akcijas.  

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

Plānotais rezultāts  : Organizētas pastaigas, pārgājieni, mācību ekskursijas. 

 

7. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā; 

Plānotais rezultāts  : Dalība semināros, kursos, lekcijās. Semināri. Organizētas pieredzes apmaiņas. ”Ētikas kodeksa” aktualizēšana (2x 

mācību gadā). 

8. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību;  

     Plānotais rezultāts  :Organizētas vecāku sapulces un iestādes padomes sēdes, vecāku pēcpusdienas, atvērto durvju dienas. Rīkotas kopīgas 

izstādes, darbnīcas , pasākumi un sportiskas aktivitātes ar ģimenēm. Veiktas individuālās pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā 

sasniegumiem. 

 
 

 



1.pusgads 

 

Audzināšanas uzdevumi 
(izvirzīti 2020. – 2021.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. Grupas 

noteikumu izveide, 

izstrāde, aktualizācija. 

 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 
 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 
 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas darbā 

ar bērniem, arī caur 

literārajiem darbiem par 

Latviju.  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas darbā 

ar bērniem, arī caur 

literārajiem darbiem. 

 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 
 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Organizēt pasākumus 

izglītojamo patriotisma 

audzināšanā – valsts svētku 

svinēšana, gadskārtu svētki. 

 

Gadskārtu svētki – 

Miķeļdiena. 

 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas, vad.vietniece 

Rudens svētki- “Rudens 

karalis-ķirbis”  

 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas, vad.vietniece 

Gadskārtu svētki – 

Mārtiņdiena. 

 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

 

Valsts svētki, 

patriotisma stendu 

noformēšana grupās.  

 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

 

Ziemassvētku pasākumi 

grupām, telpu 

noformējums.  

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece. 

 



Sekmēt bērna personības 

apzināšanos un attīstību, 

ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, 

mērķtiecīgi attīstot 

domāšanas prasmes, 

radošumu un pašizpausmi 

īstenojot kompetenču pieejā 

balstītu mācību un 

audzināšanas procesu. 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. Bērna 

novērtēšana atbilstoši 

viņa prasmēm un 

spējām. Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām. 

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra vidē. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. Bērna 

novērtēšana atbilstoši 

viņa prasmēm un 

spējām. Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām. 

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra vidē. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. Bērna 

novērtēšana atbilstoši 

viņa prasmēm un 

spējām. Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām.  

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra vidē. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. Bērna 

novērtēšana atbilstoši 

viņa prasmēm un 

spējām. Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām.  

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra vidē. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

Turpināt iekļaujošo 

izglītību. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. Izglītības 

psihologa, logopēdu, 

speciālā pedagoga 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem. 

Individuālo darba plānu 

sastādīšana. 

 

Atbildīgais: iestādes 

izglītības psihologs, 

logopēdi, vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Izglītības psihologa, 

logopēdu, speciālā 

pedagoga konsultācijas 

vecākiem, pedagogiem. 

Kursi speciālajā 

pedagoģijā pedagogiem.  

 

Atbildīgais: iestādes 

izglītības psihologs.,vad. 

vietniece, atbalsta 

komanda. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. Izglītības 

psihologa, logopēdu, 

speciālā pedagoga 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem. 

Kursi speciālajā 

pedagoģijā pedagogiem.  

Pedagoģiski medicīniskā 

komisija pēc vajadzības. 

Atbildīgais: atbalsta 

komandas speciālisti, 

vadītāja, vad. vietniece, 

grupu skolotājas. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. Izglītības 

psihologa, logopēdu, 

speciālā pedagoga 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem. 

Individuālo darba plānu 

pārskatīšana. 

 

 

Atbildīgais: iestādes 

izglītības psihologs, 

logopēdi, vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

Veicināt izglītojamo 

sabiedrisko aktivitāti un 

līdzdalību vietējās kopienas 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 

Dalība Ekoskolas 

programmā. 

Iesaistīšanās 

makulatūras vākšanas 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 

Dalība Ekoskolu 

programmā, labdarības 

akcija. 



un valsts dzīvē, vides 

sakārtošanā un saglabāšanā. 

 

 Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

 

 

konkursā ‘’Tīrai 

Latvijai’’ 

Atbildīgais : vad. 

vietniece 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

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. 

Pilnveidot izglītības iestādes 

vadības un pedagogu 

profesionālo kompetenci un 

paaugstināt atbildību 

izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā 

Ētikas kodeksa 

aktualizēšana 

darbiniekiem. 

 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja. 

Pieredzes apmaiņas 

semināri, kursi 

pirmsskolas izglītības 

pedagogiem 

Atbildīgais : vad. 

vietniece 

 

Bērnu tiesības 

aizsardzības kursi 

darbiniekiem.  

 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja. 

 

Pieredzes apmaiņas 

semināri  

 

 

Atbildīgais : vad. 

vietniece 

 

Turpināt pilnveidot iestādes 

darbinieku un bērnu vecāku 

mērķtiecīgu sadarbību 

Vecāku sapulces un 

Iestādes padomes sēde. 

Tēvu diena 

 

 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja. Grupu 

skolotājas 

Rudens ķirbju izstādes 

veidošana sadarbībā ar 

vecākiem.  

 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad.vietniece 

 

Iesaiste tēmas “Latvijas 

bagātības” izzināšanā un 

gatavošanās valsts 

svētkiem.  Ziemassvētku 

rotājumu gatavošana. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. vietniece 

Individuālās pārrunas par 

mācību procesa norisi un 

izglītojamā 

sasniegumiem. 

Ziemassvētku pasākumi 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, grupu 

skolotājas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.pusgads 

 

Audzināšanas 

uzdevumi 
(izvirzīti 2020. – 

2023.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. Grupas 

noteikumu izveide, 

izstrāde, 

aktualizācija. 

 

 

Atbildīgais: grupu 

skolotājas, 

vad.vietniece  
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 
 
 

Vērtībās balstītu 

tikumu realizēšana 

mēneša tēmas 

ietvaros. 

 

 

 

Atbildīgais: grupu 

skolotājas, 

vad.vietniece 
 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem par Latviju.  

 

 

Atbildīgais: grupu 

skolotājas, 

vad.vietniece 

 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana ikdienas 

darbā ar bērniem, arī 

caur literārajiem 

darbiem, video 

materiāliem no 

interneta vietnēm 

Atbildīgais: grupu 

skolotājas, 

vad.vietniece 
 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Vērtībās balstītu 

tikumu realizēšana 

mēneša tēmas 

ietvaros. 

 

 

 

Atbildīgais: grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece 
 
 
Ekoskolas programmas 
realizēšana 

Organizēt pasākumus 

izglītojamo patriotisma 

audzināšanā – valsts 

 Gadskārtu svētki – 

Meteņi. 

 

 

 Gadskārtu svētki – 

Lieldienas. 

 

 

 



svētku svinēšana, 

gadskārtu svētki. 

 

Atbildīgais : 
mūzikas skolotājas, 

grupu skolotājas, 

vadītājas vietniece. 

 

Atbildīgais :  vad. 

vietniece, mūzikas 

skolotāja, grupu 

skolotājas. 

Sekmēt bērna 

personības apzināšanos 

un attīstību, ievērojot 

viņa vajadzības, 

intereses, spējas, 

pieredzi, mērķtiecīgi 

attīstot domāšanas 

prasmes, radošumu un 

pašizpausmi īstenojot 

kompetenču pieejā 

balstītu mācību un 

audzināšanas procesu. 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. 

Bērna novērtēšana 

atbilstoši viņa 

prasmēm un spējām. 

Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām. 

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra 

vidē. 

Pedagogu atklātās 

rotaļnodarbības  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. 

Bērna novērtēšana 

atbilstoši viņa 

prasmēm un spējām. 

Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām. 

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra 

vidē. 

Pedagogu atklātās 

rotaļnodarbības  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, vad. 

vietniece 

 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. 

Bērna novērtēšana 

atbilstoši viņa 

prasmēm un spējām. 

Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām. 

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra 

vidē. 

Pedagogu atklātās 

rotaļnodarbības  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, 

vad.vietniece 

 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. 

Bērna novērtēšana 

atbilstoši viņa 

prasmēm un spējām. 

Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām. 

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra 

vidē. 

Pedagogu atklātās 

rotaļnodarbības  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

 

Individuāla pieeja 

izglītojamajiem. 

Bērna novērtēšana 

atbilstoši viņa 

prasmēm un spējām. 

Rotaļdarbību   

plānošana atbilstoši 

bērna interesēm un 

vajadzībām. 

 

Regulāras 

rotaļnodarbības āra 

vidē. 

 

 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, 

vad.vietniece 

Turpināt iekļaujošo 

izglītību. 

Pedagoģiskā sēde. 

Pedagoģiski 

medicīniskā sēde pēc 

vajadzības. 

Supervīzijas 

pedagogiem  

Individuālo darba 

plānu pārskatīšana. 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce.  

Kursi skolotāju 

palīgiem par 

iekļaujošo izglītību 

Izglītības psihologa 

Skoliņa vecākiem 

 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce.  

Pedagoģiski 

medicīniskā 

komisija pēc 

vajadzības. 

Supervīzijas 

pedagogiem 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

pedagogiem. 

 

Atbalsta komandas 

darbs, sapulce. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

pedagogiem. 

Individuālo darba 

plānu pārskatīšana. 

 



 

Atbildīgais: vad. 

vietniece, iestādes 

psihologs, logopēdi, 

atbalsta komanda, 

grupu skolotājas. 

 

Atbildīgais: iestādes 

psihologs.,vad. 

vietniece, atbalsta 

komanda. 

 

 

Atbildīgais: atbalsta 

komandas 

speciālisti, vadītāja, 

vad. vietniece, grupu 

skolotājas. 

Logopēda skoliņa 

vecākiem – par 

gatavību skolai 

 

Atbildīgais: iestādes 

psihologs, logopēdi, 

vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

 

 

Atbildīgais: 
izglītības psihologs, 

vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

 

Veicināt izglītojamo 

sabiedrisko aktivitāti 

un līdzdalību vietējās 

kopienas un valsts 

dzīvē, vides 

sakārtošanā un 

saglabāšanā. 

 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 

 Atbildīgais : 

vadītājas vietniece, 

Ekoskolas padome 

 

 

Dalība Ekoskolas 

programmā.  

 

Atbildīgais : 

vadītājas vietniece 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, Ekoskolas 

padome 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 

Atbildīgais : vad. 

vietniece, grupu 

skolotājas 

 

Dalība Ekoskolu 

programmā. 

 

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. 

Pastaigas pa 

izveidotajiem 

pastaigu maršrutiem, 

iepazīstot tuvāko 

apkārtni.  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas. 

Pilnveidot izglītības 

iestādes vadības un 

pedagogu profesionālo 

kompetenci un 

paaugstināt atbildību 

izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām, palīgiem, 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām, palīgiem, 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām,palīgiem, 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām,palīgiem, 

Profesionālās 

pilnveides kursi, 

semināri 

audzināšanas 

jautājumos 

skolotājām,palīgiem, 



atbalsta personālam 

pēc nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: iestādes 

vadītāja, vadītājas 

vietniece 

atbalsta personālam 

pēc nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: iestādes 

vadītāja, vad. 

vietniece 

atbalsta personālam 

pēc nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: iestādes 

vadītāja, vad. 

vietniece 

atbalsta personālam 

pēc nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: iestādes 

vadītāja, vad. 

vietniece 

atbalsta personālam 

pēc nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: iestādes 

vadītāja, vad. 

vietniece 

Turpināt pilnveidot 

iestādes darbinieku un 

bērnu vecāku 

mērķtiecīgu sadarbību 

 

 

Atvērto durvju dienas 

 

Izstāžu veidošana.  

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas., 

vad.vietniece 

Atvērto durvju dienas 

 

Izstāžu veidošana. 

Izglītības psihologa 

Skoliņa vecākiem 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas., 

vad.vietniece 

 

 

 

Vecvecāku 

pēcpusdienas 

Atvērto durvju 

dienas. 

 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas., 

vad.vietniece 

Vecvecāku 

pēcpusdienas 

Atvērto durvju 

dienas. 

Iestādes padomes 

sēde. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas., 

vad.vietniece, 

vadītāja 

Mātes dienas 

pasākumi un 

izlaidumi grupām.  

Ģimenes dienas 

aktivitātes 

sagatavošanas 

grupām.  

Individuālās 

pārrunas par mācību 

procesa norisi un 

izglītojamā 

sasniegumiem. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas, sporta 

skolotāja, 

vad.vietniece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaras mēneši ( Mācību gadā apgūtā nostiprināšana un atkārtošana) 

 

Audzināšanas uzdevumi 
(izvirzīti 2020. – 2023.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. 

 

Organizēt pasākumus izglītojamo 

patriotisma audzināšanā – valsts svētku 

svinēšana, gadskārtu svētki. 

 

Gadskārtu svētki – Vasaras 

saulgrieži. 

Atbildīgais : mūzikas 

skolotāja, grupu skolotājas, 

vad.vietniece 

  

Sekmēt bērna personības apzināšanos un 

attīstību, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi 

attīstot domāšanas prasmes, radošumu un 

Rotaļdarbību   plānošana 

atbilstoši bērna interesēm un 

vajadzībām āra vidē. 

 

Rotaļdarbību   plānošana 

atbilstoši bērna interesēm un 

vajadzībām āra vidē. 

 

Rotaļdarbību   plānošana 

atbilstoši bērna interesēm un 

vajadzībām āra vidē. 

 



pašizpausmi īstenojot kompetenču pieejā 

balstītu mācību un audzināšanas procesu. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas., vad.vietniece. 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas., vad.vietniece 

Atbildīgais : grupu 

skolotājas.,vad.vietniece 

Turpināt iekļaujošo izglītību. Atbalsta komandas darbs un 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem pēc 

nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: izglītības 

psihologs, vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

 

Atbalsta komandas darbs un 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem pēc 

nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: izglītības 

psihologs, vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

 

Atbalsta komandas darbs un 

konsultācijas vecākiem, 

pedagogiem pēc 

nepieciešamības. 

 

Atbildīgais: izglītības 

psihologs, vad. vietniece, 

atbalsta komanda. 

 

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 Ekoskolas 

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 

 

Pilnveidot izglītības iestādes vadības un 

pedagogu profesionālo kompetenci un 

Profesionālās pilnveides 

kursi, semināri audzināšanas  

un pedagoģijas jautājumos 

Profesionālās pilnveides 

kursi, semināri audzināšanas  

un pedagoģijas jautājumos 

Profesionālās pilnveides 

kursi, semināri audzināšanas  

un pedagoģijas jautājumos 



paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā 

skolotājām, palīgiem pēc 

nepieciešamības. 

 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja, vad. vietniece 

skolotājām, palīgiem pēc 

nepieciešamības. 

 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja, vad. vietniece 

skolotājām, palīgiem pēc 

nepieciešamības. 

 

Atbildīgais : iestādes 

vadītāja, vad. vietniece 

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 

Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku 

un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību 

 

Pedagogu konsultācijas.  

Atbildīgais: Vadītājas 

vietniece 

Pedagogu konsultācijas.  

Atbildīgais: Vadītājas 

vietniece 

Pedagogu konsultācijas.  

Atbildīgais: Vadītājas 

vietniece 
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