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Sakārtošu, atriSināšu jautājumuS, kas skar izglītību, tās 
pieejamību, kvalitāti un vidi, kurā to realizējam. Rūpēšos par 
to, lai pirmsskolu darbs tiktu novērtēts, uzlabotos pakalpoju-
ma kvalitāte un pieejamība. Kā Rīgas pašvaldība rūpēsies par 
saviem bērniem šodien, tā viņi rūpēsies par mūsu Rīgu rīt.

izglītība – maģiStra grādS pedagoģijā un pSiholoģijā.
Darba gaitas sāktas 1993. gadā, strādājot par auklīti bāreņu 
patversmē, 1995.-2004. gadā psiholoģe Jūrmalas Skolu 
psiholoģiskās palīdzības centrā, strādāts arī par pasniedzēju, 
vadītas dažādas grupu nodarbības topošajiem pedagogiem, 
auklītēm, bezdarbnieku grupām un mazajiem uzņēmējiem. 
2007. gadā dalība Valsts kontroles komisijā, uzsākot skolā 
5/6 gadīgo sagatavošanas programmas īstenošanu. No 
2017. gada 1. februāra līdz šim brīdim – vadītāja Rīgas 14. 
pirmsskolas izglītības iestādē.

Spēju atraSt kontaktu ar katru, paveikt to, kas izskatās 
nepaveicams, iešu uz priekšu, saukšu sev līdzi un uzņemšos 
atbildību. 
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Darba plāns Rīgas domē
 Veikt izmaiņas Rīgas pašvaldības noteikumos par 

pirmsskolu rindām, uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtību, iespēju mainīt programmas, dot iespēju  mainīt 
pirmsskolas (atkārtoti nestāvot rindā) tuvāk dzīvesvietai 
vai darbam, ja ir tāda nepieciešamība. 

 Sadarboties  ar mazajiem uzņēmējiem, ļaut pašvaldības 
izglītības iestādēs vai citās, tam piemērotās telpās vasa-
ras periodā organizēt dienas nometnes, bērnu pieskatī-
šanu utt.

 Izveidot skaidrus, saprotamus, godīgus un pieejamus 
kritērijus, pēc kādiem notiek izvērtēšana, kuras izglītības 
iestādes tiks renovētas, remontētas vai sakārtoti tām 
piederošie sporta un rotaļu laukumi. 

 Paaugstināt asistentu atalgojumu, lai tas kļūtu pieejams 
visiem, kam tas nepieciešams.

eSmu komandā ar tiem, kam patiesi rūp Latvija un Rīga, 
mūsu valsts galvaspilsēta, tās iedzīvotāju labklājība un mūsu 
bērnu nākotne.

turpināšu darbu izglītībaS jomā, pie izglītības iestāžu 
darbinieku prestiža celšanas,  rūpēšos par sakārtotu, atbilsto-
šu vidi izglītības iestādēs.

rīga ir manaS mājaS, manu bērnu mājas un gabaliņš no 
visas mūsu Latvijas, par kuru vēlos rūpēties. Ikkatrs sasnie-
gums man sniedz gandarījumu un prieku, iedvesmu rūpēties 
arī par sevi, pašai par savu ģimeni, jo tikai pašpietiekams, 
laimīgs cilvēks var sniegt atbalstu, prieku citiem!
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