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1. Pirmsskolas izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” (turpmāk tekstā – 

iestāde) dibinātājs ir Jelgavas pilsētas dome. Juridiskā adrese – Meiju ceļā 31, Jelgavā, LV-3007.  

Iestāde darbību uzsāka 1982. gada 1. septembrī. Telpu kopējā platība 2015,80 m2.  

 Iestādē 2018./2019. mācību gadā mācījās 233 izglītojamie 11 vispārējā tipa grupās.  

 Strādāja 49 darbinieki: pedagoģiskais personāls - 29, tehniskais personāls – 20. 

 Iestāde sekmīgi īsteno 6 izglītības programmas: 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 0101 11 11 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

0101 55 11 

 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

0101 56 11 

 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma  0101 11 21 

 

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

0101 55 21 

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

0101 56 21 

 

Pedagogu profesionālā kvalifikācija: 

 Augstākā pedagoģiskā 

izglītība 

Studē t. sk., maģistri t. sk., 3. prof. 

darb. kval. pak. 

Administrācija 2    

Pirmsskolas izglītības 

skolotāji  

18 3 1 2 

Pirmsskolas izglītības 

sporta skolotāji  

1    

Pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotāji  

1    

Atbalsta personāls: 

logopēdi, psihologs, 

speciālās izglītības 

skolotājs 

4  1  

Kopā 26 3 2 2 
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Pirmsskolas izglītības iestādes īpašais piedāvājums: 

       Iestādē īsteno sešas izglītības programmas, paredzot atbalstu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un krievu valodā runājošajiem mazākumtautību 

izglītojamajiem. 

       Visi iestādē uzņemtie izglītojamie, kam nepieciešams atbalsts tiek iekļauti vienaudžu grupās,  

saņem individuālu grupas pedagogu un skolotāja palīga pieeju, tiek nodrošinātas regulāras 

individuālās nodarbības ar logopēdu un speciālo skolotāju. Iekļaušana paredz izglītojamajam 

ierasto vidi, drošības sajūtu un sadarbību ar sev zināmiem pedagogiem un vienaudžu pozitīvo 

piemēru, kas vērsts uz sasniegumiem. Izglītojamais nav pakļauts izolācijai speciālā grupā. 
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       Izglītojamo vecāki saņem speciālistu konsultācijas par nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem 

attīstības, audzināšanas un izglītošanas jomās. Atbalstu vecākiem sniedz iestādes vadības 

komanda, psihologs, grupas pedagogi, logopēds un speciālais skolotājs. 

       Iestādē krievu valodā runājošajiem izglītojamajiem ir iespēja apgūt pirmsskolas programmu 

bilingvāli, vai tikt iekļautiem latviešu valodā  runājošu vienaudžu un pedagogu vidē. Vecākiem  

tiek dota iespēja izvēlieties. Krievu tautības skolotājs izglītojamajiem nodot tautas tradīcijas, 

kultūru. 

      Iestāde nodrošina atbalstu izglītojamajiem krievu valodā. Atbalstu sniedz logopēds un 

speciālais skolotājs. Grupas skolotāji visi pielieto bilingvālu pieeju ar krieviski runājošajiem 

izglītojamajiem. 

 

2. Izglītības iestādes pamatmērķi 

MISIJA 

Bērns kā vērtība pieaugušo pasaulē – pamats cilvēces attīstībai. 

Bērna attīstības vajadzību nodrošināšana  - pamats mūžizglītībai. 

     Iestādes attīstība balstīta uz iekļaujošas izglītības, humānpedagoģijas un  demokrātijas vērtībām.  

PAMATMĒŖKI 

    Iekļaujošas izglītības īstenošana 

    Kompetenču pieejas ieviešana projektā „Skola 2030” 

2018./2019. MĀCĪBU GADA IESTĀDES DARBĪBAS PRIORITĀTES UN REZULTĀTI  

Īstenojot projekta „Skola 2030” paredzēto, 2018./2019. mācību gadā iestādē tika analizētas un no jauna 

izskatītas iestādes darbības prioritātes, ieviešot būtiskas izmaiņas. 

Iestādes darbības 

pamatjomas 

Uzdevumi Rezultāti 2018./2019. mācību gadā 

1. Pedagoģiskā procesa 

saturs:  
1.1. pedagoģiskā darba 

plānošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ieviest iknedēļas kopīgās 

plānošanas un 

izvērtēšanas sanāksmes 

pedagogu grupām 

atbilstoši  izglītojamo 

vecuma grupām 

1.1.2. Ieviest izmaiņas 

pedagoģiskā procesa 

plānošanā, atbilstoši 

projektā paredzētajām 

izmaiņām 

1.1.3. Pedagogiem mācīties 

izvirzīt tuvākos un tālākos 

1.1.1. Ieviests un tiek īstenots 

 

 

 

 

 

1.1.2.  Iestādē izveidots savs 

pedagoģiskā procesa plānošanas 

veids 
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sasniedzamos rezultātus 

pirmsskolas programmas 

īstenošanā 

1.1.4. Pedagogiem iemācīties 

plānot konkrētāk vērtību 

audzināšanas 

sasniedzamos rezultātus. 

1.1.3. Pedagogi apguvuši prasmi 

izvirzīt sasniedzamos rezultātus 

izglītojamo sasniegumu virzībai. 

 

1.1.4. Pedagogi plāno konkrētus 

sasniedzamos rezultātus caurviju 

prasmēm, kas balstīti tikumos un 

vērtībās. 

1.2. pedagoģiskā procesa 

saturs; izglītojamā 

patstāvīgā darbība un 

organizētā darbība 

1.2.1. Izstrādāt koriģētu dienas 

ritma plānojumu, 

akcentējot izglītojamo 

patstāvīgo darbību un 

organizēto darbību 

1.2.2. Pedagogiem mācīties 

plānot izglītojamo 

patstāvīgās darbības 

aktivitātes telpā un āra 

vidē 

1.2.1. Iestādē izveidots dienas ritma 

uzmetums, kas tiek koriģēts 

atbilstoši mācīšanās pieejas 

maiņas ieviešanai. 

 

1.2.2. Daļēji apgūts, tiek ieviests. 

 

 

1.3. “Rīta apļa” saturs  1.3.1. Saglabāt iestādē izstrādātā 

un ieviestā “Rīta apļa “ 

saturu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. Saglabāta izglītojamo sanākšanā 

kopējā aplī vairākas reizes 

dienas ritma laikā, bet 

nepieciešams mainīt “Rīta apļa” 

nosaukumu, saturu un 

organizāciju. 

1.3.1.2. Katrai grupas sanākšanai jābūt ar 

konkrētu sasniedzamo rezultātu 

un izglītojamajiem saprotamu 

mērķi (kopīgi vingrināties, 

diskutēt un apspriest, vienoties, 

klausīties un izteikt savas domas 

utt.). 

1.3.1.3. Būtiski jāmainās skolotāja lomai 

grupas kopā sanākšanas brīžos, 

vairāk jāuztic izglītojamo 

patstāvīgajai darbībai un prasmei 

organizēt (tas, ko bērns ir 

apguvis var darīt pats -  

demonstrēt vingrinājumus, 

organizēt rotaļas, vadīt sarunas 

utt.). 

1.3.1.4. noteikti tiks saglabāti runas un 

valodas traucējumu profilakses 

vingrinājumi un apzinātā 

vingrināšanās, kas vērsta uz 

fonemātiku, logoritmiku, 

lasītprasmi ikrīta grupas 

sanākšanas reizēs. 
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1.3.2. Veikt savstarpējo 

pedagogu pieredzes 

apmaiņu “Rīta apļa” 

attīstošo vingrinājumu 

dažādošanā katrā 

iknedēļas skolotāju 

sanāksmē. 

1.3.2. Netika veikts, jo zaudēja savu 

aktualitāti attiecībā pret citiem 

kopīgi veicamajiem projekta 

“Skola 2030” uzdevumiem. 

 

1.4. izglītojamo 

audzināšanas darba saturs 

1.4.1. Ievērot iestādē izstrādāto  

ētikas kodeksu. 

1.4.2. Ieviest praksē vienotus 

izglītojamo pozitīvas 

uzvedības atbalsta 

noteikumus. 

1.4.3. Ieviest pedagoģiskajā 

praksē regulāras 

pēcpusdienas cēliena 

organizētas darbības 

vērtībaudzināšanas 

virzienā, akcentējot 

daiļdarba izmantošanu un 

drāmas metodi. 

1.4.1. Tiek ievērots. 

 

1.4.2. Tiek ieviests. 

 

 

1.4.3. Netika ieviests, bet tiks 

aktualizēts. 

2. Pedagoģiskais process: 

  2.1. izglītojamā attīstības 

veicināšana, 

2.1.1. Nodrošināt izglītojamo 

fizisko attīstību, veselību un 

drošību, turpināt regulāras sporta 

rotaļnodarbības 3x nedēļā sporta 

zālē, obligātas un regulāras 

fiziskās aktivitātes ārā katru 

dienu, organizēt sporta dienas 

katras “Svētku nedēļas” ietvaros. 

 

 

 

2.1.2. Ieviest regulāras fiziskās 

aktivitātes sporta zālē arī 1,5 un 2 

gadīgiem izglītojamajiem. 

2.1.3. Turpināt veikt organizētu 

apzinātu vingrināšanās procesu 

“Rīta apļa” laikā, kas vērsts uz 

uztveres, uzmanības, saskarsmes, 

runas aparāta, skaņu izrunas un 

motorikas vingrināšanu, 

izmantojot logoritmiku. 

2.1.1. Projekta “Skola 2030” tika mainīta 

pieeja sporta nodarbību organizācijā. 

Katrai grupai tika paredzēts laiks 2 st. 

nedēļā  sporta zālē, bet pārējo laiku 

paredzot aktivitātēm ārā. Katra grupa, 

atbilstoši savas grupas vajadzībām un 

sadarbībā ar sporta skolotāju, uzsāka 

sporta nodarbības apakšgrupās, vairāk 

āra vidē un sadarbībā starp grupām. 

Sporta dienas svētku pasākumu ietvaros 

tika saglabātas.  

2.1.2.Tika ieviests. 

 

 

2.1.3. Tika veikts. 

2.2. izglītojamā 

audzināšana,  

2.2.1. Ieviest praksē vienotu 

modeli pedagogu un skolotāju 

palīgu trūkumu novēršanai, 

saskarsmē ar izglītojamo 

(pozitīvas uzvedības atbalsta 

noteikumi pieaugušajiem). 

 

2.2.2. Ieviest pedagoģiskajā 

praksē regulārus pēcpusdienas 

cēliena organizēto darbību 

2.2.1. Tiek ieviests. Norisinājās vairāki 

darbsemināri par pozitīvas uzvedības 

noteikumiem pieaugušajiem un 

individuālās sarunas ar katru pedagogu 

un skolotāju palīgu par trūkumu 

novēršanu saskarsmē ar izglītojamo. 

Veidojas vienots iestādes modelis.  

2.2.2. Netika ieviests, bet tiks aktualizēts 

2019./2020. mācību gadā. 
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vērtībaudzināšanas virzienā, 

akcentējot daiļdarba izmantošanu. 

2.2.3. Veidot foto un teksta 

atgādnes dažādās iestādes telpās 

izglītojamo patstāvīgās darbības  

veicināšanai. 

 

 

 

 

2.2.4. Ieviest praksē izglītojamo 

praktiskās dzīves vingrinājumus 

ēdienreizēs. 

 

 

 

2.2.5 Ieviest praksē “Džimbas 

drosības skolu”. 

 

2.2.3. 5,6 gadīgo izglītojamo grupās 

atsevišķu tematu ietvaros izglītojamie 

veidoja noteikumus, teksta un vizuālās  

atgādnes par piemērotu rīcību 

attiecīgajās situācijās – kā sakārtot 

apģērbu garderobē, kā rīkoties mežā, kā 

saudzīgi izturēties pret lietām, kā šķirot 

atkritumus utt. 

2.2.4. Tika īstenots visās vecuma grupās, 

atbilstoši vecumposma attīstības 

iespējām. 

Izglītojamie patstāvīgi saklāj, novāc savu 

vietu ēdienreizēm un uzliek sev ēdienu, 

rīkojas atbildīgi. 

2.2.5. Tika organizētas “Džimbas 

drošības skolas” visas cikla nodarbības 

iestādes sešgadīgajiem izglītojamajiem. 

2.3. izglītojamā 

izglītošana,  

2.3.1. Ierobežot frontālo 

pedagoģisko procesu, ieviest 

regulāru un plānotu apakšgrupu 

darbu. 

2.3.2. Nodrošināt izglītošanas 

procesa metodisko daudzveidību,  

akcentējot izglītojamo patstāvīgo 

darbību, praktisko darbību, 

mācību ekskursijas un IT mācību 

materiālu izmantošanu. 

 

2.3.3. Ieviest pedagoģiskā procesa 

organizēšanā “āra nodarbības”.  

2.3.1. Visās vecuma grupās process tiek 

organizēts bērnu apakšgrupām, 

individuāli ar atsevišķiem frontāliem 

momentiem. 

2.3.2. Visās vecuma grupās tika 

akcentēta un panākta izglītojamo 

patstāvīgā darbība un praktiskā darbība. 

Ļoti plaši tika izmantotas mācību 

pārgājienu un ekskursiju iespējas. 

Iespēju robežās pedagogi regulāri 

izmantoja arī mācību filmas. 

2.3.3. Nav ieviests. Tiek uzsāktas āra 

“darbnīcu” organizēšana, aktivitātes 

ārpus iestādes teritorijas un vairāk sporta 

aktivitātes sporta skolotāja vadībā. 

2.4. pedagoģiskā procesa 

kvalitāte 

2.4.1. Veikt mērķtiecīgu 

pedagoģiskā procesa izvērtēšanu, 

saistībā ar katra pedagoga  

profesionālo izaugsmi. 

2.4.1. Saistībā ar projekta “Skola 2030” 

plānotajiem uzdevumiem pedagoģiskā 

procesa kvalitātes vērtēšana tika saistīta 

ar katra pedagoga iespējām uzsākt 

ieviest  mācīšanās pieejas maiņu. 

Kvalitātes kritēriji: 

ievērot sociāli emocionālās mācīšanās 

principus, plānot “darbnīcas” bērnu 

praktiskajai darbībai, organizēt procesu 

izglītojamo apakšgrupām, dot izvēli 

izglītojamajam, plānot un izvērst 

izzināmo tematu mēneša garumā. 

3. Atbalsts 

izglītojamajiem un 

attīstības sasniegumu 

izvērtēšana 

 3.1.atbalsts 

izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām 

3.1.1. Nodrošināt iekļaujošo 

izglītības realizēšanu  iestādē. 

3.1.2. Nodrošināt intensīvu un 

regulāru izglītojamā individuālu 

sadarbību  ar logopēdu un 

speciālo skolotāju. 

3.1.1. Tiek nodrošināts 

 

3.1.2. Tiek nodrošināts 
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3.2. atbalsts 

mazākumtautību 

izglītojamajiem  

3.2.1.Veicināt latviešu valodas 

dominanti  mazākumtautību 

grupās un mazākumtautību 

izglītojamo latviešu valodas 

apguvei. 

3.2.2.Veikt mērķtiecīgu 

izglītojamo latviešu valodas 

apguves sasniegumu fiksēšanu, 

mērķtiecīgi to izmantot sadarbībai 

ar vecākiem. 

3.2.1. Tiek nodrošināts 

 

 

 

 

3.2.2. Netiek veikts. Zaudējis uz laiku 

aktualitāti, saistībā ar projekta “Skola 

2030” plānotajiem uzdevumiem. Tiks 

aktualizēts 2019./2020 mācību gadā. 

3.3. atbalsts 

izglītojamajiem  ar 

īpašām vajadzībām 

3.3.1 Saskatīt un ikdienas procesā 

ievērot katra izglītojamā īpašās 

vajadzības. 

3.3.1. ikdienas procesā pedagogi ievēro 

izglītojamo vajadzības – īpaša diēta, vāja 

stāja, plakanā pēda, uzvedības korekcija, 

saskarsmes grūtības, neirozes, jutīgums, 

emocionāla nestabilitāte, sociālā riska 

ģimenes ietekme. 

 

3.4. izglītojamā 

attīstības sasniegumu 

vērtēšana un fiksēšana 

3.4.1. Uzlabot izglītojamo 

attīstības sasniegumu regulāru 

vērtēšanu un fiksēšanu, darbā ar 

“Bērnu attīstības kartēm” pēc 

iestādē noteiktā darba plāna.  

3.4.2. Mērķtiecīgi izmantot 

“Bērnu attīstības kartes” 

sadarbībai ar vecākiem. 

3.4.3 Ikdienas plānošanā ieviest 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanu 

pēc noteikta snieguma līmeņa 

apraksta. 

 

3.4.4. Izstrādāt iestādes 

izglītojamo sasniegumu 

novērtēšanas kārtību. 

3.4.1. Tiek uzlabots. Pedagogi regulārāk 

izmanto  “Bērnu attīstības kartes”, 

uzlabojusies pedagoģisko vērojumu 

kvalitāte, pedagogi fiksē arī sasniegtos 

rezultātus. 

3.4.2. Daļēji tiek veikts.  

 

 

3.4.3. Projekta “Skola 2030” ietvaros 

iestādē tika izstrādāti vienoti  izglītojamo 

četri snieguma līmeņa apraksti, kas tiek 

piemēroti plānoto sasniedzamo rezultātu 

izvērtēšanā katram izglītojamajam. 

3.4.4. Tiek izstrādāts, plānots izskatīt un 

apstiprināt 2019. gada septembra 

pedagoģiskās padomes sēdē. 

4. Atbalsts ģimenei:  

4.1. vecāku informēšana,  

4.1.1. Nodrošināt saturīgu, 

savlaicīgu un regulāru vecāku  

informēšanu par iestādes un 

grupas darbu.  

4.1.2. Aktualizēt iestādē vienotu 

vecāku informatīvo stendu 

sakārtošanu. 

4.1.1. Tika veikts. 

 

 

 

4.1.2. Netika veikts, zaudēja aktualitāti. 

Projekta “Skola 2030” plānoto 

uzdevumu ietvaros, turpmāk paredzēts 

veikt  izglītojamo iesaistīšanu vecāku 

informatīvo stendu atjaunošanā, 

informācijas apkopošanā un vizuālā 

atspoguļošanā. 

4.2. vecāku izglītošana,  4.2.1.Veikt plānotu un kvalitatīvi 

organizētu vecāku sapulču 

vadīšanu, pēc iestādē noteiktā 

plāna. 

4.2.2. Nodrošināt regulāru 

administrācijas pārstāvja 

iesaistīšanos katrā grupas sapulcē. 

4.2.3. Izglītot vecākus par 

mācīšanās pieejas maiņas 

ieviešanas veidu iestādē. 

4.2.1. Tika veikts. 

 

 

 

4.2.2. Tika nodrošināts. 

 

 

4.2.3. Tika nodrošināts, organizējot 

darbseminārus ar vecāku praktisku 

iesaistīšanos, izmantojot projekta “Skola 
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2030” mācību filmas  un katras grupas 

procesa atklātos brīžus. 

4.3. vecāku iesaistīšana 

pedagoģiskajā procesā,  

4.3.1. Nodrošināt vecāku regulāru 

informēšanu par izglītojamā 

sasniegumiem un nepieciešamo 

atbalstu. 

4.3.2. Iesaistīt vecākus 

pedagoģiskā procesa plānošanā. 

4.3.1. Tiek nodrošināts daļēji, 

pedagogiem vājākas prasmes informēt 

vecākus par  izglītojamā grūtībām un 

neveiksmēm. Tiks uzlabots. 

4.3.2. Netika realizēts, pedagogiem vēl 

jāiegūst patstāvība un stabilitāte 

pedagoģiskā procesa plānošanā pēc 

jaunās projekta “Skola 2030” pieejas. 

Tiks aktualizēts turpmāk, iespējams, 

2020./2021.  mācību gadā. 

4.4. atbalsts vecākiem 

izglītojamo 

audzināšanas 

jautājumos 

4.4.1. Saglabāt pirmajās grupu 

vecāku sapulcēs kā aktuālu 

jautājumu par pedagogu un 

vecāku saskaņotajām prasībām 

pret bērnu. 

4.4.2. Iepazīstināt vecākus ar 

iestādē izstrādātajiem izglītojamo 

pozitīvas uzvedības atbalsta 

noteikumiem. 

4.4.1. Tika veikts. 

 

 

 

 

4.4.2. Tika veikts. Jāturpina izglītot 

vecāki par pieaugušo saskarsmes 

trūkumu novēršanu sadarbībā ar bērnu. 

4.5. pasākumi bērniem 

kopā ar vecākiem 

4.5.1. Turpināt organizēt saturiski 

pārdomātus, plānotus un jēgpilnus 

tematiskos pasākumus bērniem 

kopā ar vecākiem, nodrošinot 

vecāku iesaistīšanos un līdzdalību. 

4.5.2. Organizēt pasākumus 

bērniem kopā ar vecākiem 

dažādās vidēs (grupā, laukumā, 

ārpus teritorijas, sporta zālē). 

4.5.1. Tika veidota jauna pieeja un 

nodrošināta citādāka pasākumu 

organizācija, procentuāli līdzsvarojot  

vecāku un bērnu sniegumu un 

darbošanos kopā. 

4.5.2. Pasākumi tika organizēti dažādās 

vidēs. 

5. Izglītības iestādes 

vide, materiālie 

resursi:  

5.1. grupu vide un 

rotaļmateriālā bāze  

5.1.1. Nodrošināt kārtību un 

sistēmiskumu grupas materiālās 

bāzes uzturēšanā. 

5.1.2. Veidot grupu rotaļu un 

mācību vidi, atbilstoši projekta 

“Skola 2030” plānotajam, 

nodrošinot izglītojamo 

apakšgrupu darbu. 

5.1.3. Pētnieciskās darbības vietu 

izveide. 

5.1.4. Aktīvo jeb “runājošo sienu” 

izveide grupās izglītojamajiem 

visās vecuma grupās. 

5.1.1. Daļēji tika nodrošināts. 

 

 

5.1.2. Tika veidots visās vecuma grupās, 

saglabājot vairākas darbības vietas pa 

mācību jomām  - “darbnīcām”, veidojot 

vairāk vietas praktiskajai darbībai, 

rotaļmateriāliem ar daļēji izvirzītu 

darbības mērķi. 

5.1.3. Tika veidotas piecās 5,6 gadīgo 

izglītojamo grupās. 

5.1.4. Daļēji tika izveidotas, bet praksē 

vēl nedarbojas pilnā apmērā. Tiks 

turpināts attīstīt. 

6. Izglītības iestādes 

cilvēkresursi:  

6.1. pedagogu un 

darbinieku izglītošana,  

pedagogu profesionālā 

pilnveide un 

tālākizglītība,  

6.1.1. Turpināt  pedagogu 

profesionālo pilnveidi projekta  

“Skola 2030” ietvaros. 

 

 

 

6.1.2. Veikt katra pedagoga 

pašvērtējumu pēc Palvi Nilvari 

(Somija) parauga (iestādē tiek 

saukts “Somijas aplis”). 

6.1.1. 9 pedagogi apguva profesionālās 

kompetences pilnveides programmu 72 

stundu apjomā “Kompetenču pieeja 

mācību saturā: Jaunā mācību satura un 

pieejas mācībām ieviešana skolā 

aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem” 

6.1.2. Tika veikts un rezultāti apkopoti 

un atspoguļoti prezentācijas veidā 
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6.1.3. Veikt individuālās 

konsultācijas katru pedagogu un 

skolotāju palīgu par saskarsmes 

trūkumu novēršanu sadarbībā ar 

bērnu (iestādē tiek saukts – 

pozitīvas uzvedības noteikumi 

pieaugušajiem). 

6.1.3. Tika veikts un rezultāti apkopoti 

projekta “Skola 2030” stendā un labās 

prakses piemēru prezentācijās pedagogu 

darbnīcām. 

6.2. pieredzes apmaiņa,  

pieredzes apkopošana.  

6.2.1. Turpināt apkopot paveikto 

projektā “Skola 2030”  stenda 

materiālos un prezentācijās 

6.2.2.Piedalīties projekta “Skola 

2030” ieviešanas semināros un 

konferencēs Latvijā ar labās 

prakses piemēriem 

 

6.2.3. Turpināt pieredzes apmaiņu 

projekta “Skola 2030” ietvaros ar 

citām pilotiestādēm. 

6.2.4. Turpināt pieredzes 

tālāknodošanu Jelgavas un citu 

novadu pedagogiem  

6.2.1. Projekta ietvaros izveidoti 2 

stendi, fotomateriāli, 12 darbsemināru 

prezentācijas. 

6.2.2. Iestādes vadības komanda 

piedalījās ar labās prakses piemēriem 

konferencē Valmierā un pilotkomandas 

pedagogi un vadības komanda ieviešanas 

seminārā Ogrē.  

6.2.3. Pieredzes apmaiņā devāmies uz  

Rīgas privāto PII „Maziņš kā jūra” un 

Gulbenes PII „Auseklītis”. 

6.2.4. Iestādē tika uzņemti kolēģi no 

Jelgavas PII „Zemenīte”, „Varavīksne”, 

„Zīļuks”, Salaspls novada logopēdi un 

speciālie skolotāji, Skrīveru un 

Aizkraukles novadu pedagogi. 

Piedalījāmies ZRKAC un Jelgavas 

izglītības pārvaldes rīkotajā mācību 

gada noslēguma pasākumā 

„Izglītības iestāde kā mācīšanās 

organizācija”. 

7. Izglītības iestādes 

organizācija un 

kvalitātes 

nodrošināšana:  

7.1. iestādes darbības 

plānošana un izvērtēšana, 

 

7.2. procesa kontrole un 

pārraudzība, 

7.3. administrācijas un 

darbinieku sadarbība, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Turpināt regulāras grupu 

pedagogu komandu plānošanas un 

izvērtēšanas sanāksmes atbilstoši 

izglītojamo vecumam:  

pirmdienās – 4gadnieku  grupas, 

otrdienās  - 2, 3gadnieku grupas, 

trešdienās - 5, 6gadnieku grupas. 

7.1.2. Turpināt regulāras skolotāju 

sanāksmes – darbseminārus katru 

nedēļu ceturtdienās; 

 

7.1.3. Organizēt regulāras 

speciālistu sanāksmes katru 

nedēļu ceturtdienās. 

 

 

7.1.4. Organizēt regulāras 

administrācijas sanāksmes 1x 

nedēļā 

7.1.5. Organizēt pedagoģiskās 

padomes sēdes augustā un maijā, 

nodrošinot aktīvāku pedagogu 

līdzdalību 

7.4. Ieviest elektronisku 

dokumentācijas sakārtošanu 

pedagoģiskā procesa  un 

7.1.1. Tika turpināts un nodrošinātas 

papildus individuālās pedagogu grupas 

plānošanas konsultācijas vai darbs grupu 

pāros ar vienotu tematiku. 

 

 

 

7.1.2. Tika organizēti regulāri 

darbsemināri pedagogiem un katra 

mēneša pēdējā ceturtdienā skolotāju 

palīgiem. 

7.1.3. Tika organizēts un nodrošināta 

speciālistu sadarbība, atbalsta 

nodrošināšanas koordinēšana un 

dokumentācijas sagatavošana 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām 

7.1.4 Tika veikts. 

 

 

7.1.5. Tika veikts, nodrošinot praktisku 

pedagogu līdzdalību kopīgai lēmumu 

pieņemšanai 

 

7.4. Tiek ieviests un izmantots praksē. 
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7.4. darbs ar iestādes 

normatīvajiem 

dokumentiem. 

izglītojamo sasniegumu 

izvērtēšanā 11 grupām. 

Lai uzlabotu iestādes darbību un izveidotu pašvērtējuma ziņojumu, tika izmantoti: 

Statistikas datu analīze: 

 iestādes dokumentācijas analīze; 

 mācību sasniegumu analīze; 

 iestādes datu bāze; 

 iestādes budžeta analīze; 

 kontroles un uzraudzības dienestu analīze. 

Anketēšana: 

 pedagogu anketēšana; 

 tehniskā personāla anketēšana; 

 vecāku anketēšana. 

Pedagogu darbības izvērtēšana: 

 intervijas. 

Dokumentu un materiālu analīze: 

 izglītības iestādes normatīvie dokumenti; 

 amatu apraksti; 

 gada darba plāns; 

 tarifikācija; 

 atbalsta personāla atskaite; 

 pedagoģiskās padomes, izglītības iestādes padomes sanāksmju un vecāku padomes sapulču 

protokoli. 

Iestādes telpu, teritorijas, un resursu apsekošana: 

 grupu telpu apsekošana; 

 sporta un mūzikas telpu noslodzes izpēte; 

 vides risku izvērtējums; 

 inventarizācija. 
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3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

3.1. Joma – Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Pirmsskolas izglītības programma Kods 

Licences 

numurs/ 

izsniegšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 
0101 11 11 

V-6358 

17.04.2013. 
170 184 181 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

0101 55 11 

 

V-6359 

17.04.2013. 
12 14 17 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

0101 56 11 

 

V-6360 

17.04.2013. 
9 14 13 

Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības programma  

0101 11 21 

 

V-6361 

17.04.2013. 
39 19 13 

Mazākumtautību speciālās 

pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

0101 55 21 
V-6362 

17.04.2013. 
4 3 5 

Mazākumtautību speciālās 

pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

0101 56 21 
V-6363 

17.04.2013. 
1 2 4 

Kopējais izglītojamo skaits   235 236 233 

 

 Pirmsskolas izglītības programma ir bērncentrēta – prioritāte ir izglītojamā individuālo spēju 

attīstības nodrošināšana, ņemot vērā izglītojamā individuālās attīstības īpatnības, intereses, 

vajadzības. 

 Pirmsskolas vecuma izglītojamā attīstības īpatnības nosaka nepieciešamību izglītības 

programmas realizēšanā izmantot verbālās, uzskatāmās un praktiskās darbības metodes. 

 Pirmsskolas izglītības speciālās programmas nodrošina visu iepriekš minēto un izglītojamā 

attīstības traucējumu korekciju. 

 

3.2. Joma – Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Kritērijs – Mācīšanas kvalitāte 
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       Īstenojot projekta „Skola 2030” paredzēto, 2018./2019. mācību gadā iestādē mainījās mācīšanas 

pieejas maiņa. Tika izvirzīts tālākās attīstības mērķis:  

iestādes darbībā attīstāmās vērtības - sociāli emocionālā mācīšanās, katra iesaistītā 

              cilvēka individuālā personības izaugsme un mācīšanās iedziļinoties 

                                                                                                            

   vecāka,  bērna, pedagoga 
 

- Mācīšanas kvalitāti nosaka katra izglītojamā individuālo sasniegumu virzība, diferenciācija un 

atbalsts katra izglītojamā personības attīstībā. 

- Tika mainīts pedagogu skatījums uz pirmsskolas izglītības programmas satura apguvi. Mācīšanas 

kvalitāti nosaka nevis satura iemācīšana, bet  pedagoga spēja saskatīt iespējas, kā palīdzēt 

izglītojamajam iemācīties pašam. Izaicinājums pedagogam – nedarīt izglītojamā vietā. 

- Pedagoģiskā procesa jaunā plānošanas pieeja nosaka mācīšanās pieejas maiņu, plānojot konkrētus 

sasniedzamos rezultātus, domājot par “bērnu darītāju”, nevis “zinātāju” vai “pratēju”. Ja bērns zina, 

tad viņš savas zināšanas parāda ar savu darbību: stāsta, nosauc, paskaidro, raksturo, jautā, secina. Ja 

bērns prot, tad viņš dara: demonstrē, rāda, skaidro, komentē savu darbību, māca citus. Tātad joprojām 

saglabājas praktiskās, vizuālās un verbālās darbības metožu nedalīts kopums. Izaicinājums 

pedagogiem – ieraudzīt to, ko izglītojamais var paveikt pats. Visu ko bērns  jau var – dara pats. 

- Pedagoģiskā procesa jaunā plānošanas pieeja paredz plānot konkrētus sasniedzamos rezultātus 

caurviju prasmēs. Redzēt tos kā bērna uzvedības ieradumus, kas balstīti tikumos, vērtībās un 

attieksmēs. Izaicinājums pedagogiem – mainīt sevi, savas attieksmes, novērst savus uzvedības 

trūkumus, saskarsmē ar izglītojamo un apkārtējiem cilvēkiem. 

- Mācīšanas kvalitāti būtiski nosaka sociāli emocionālā mācīšanās. Pedagogu un izglītojamo 

savstarpēja sapratne, uzticēšanās. Sociāli emocionālās mācīšanās ietvaros tiek vērtēti izglītojamā 

sasniegumi socializācijā – līdzdalība, prasme sadarboties, prasme ievērot noteikumus, spēja piedalīties 

kopīgu lēmumu pieņemšanā. Izaicinājums pedagogiem – meklēt individuālu pieeju katram 

izglītojamajam un kopt sevī pacietības tikumu. 

2018./2019. mācību gadā iestādē mācīšanas kvalitātes viens no būtiskākajiem kritērijiem ir izglītojamā 

patstāvība un sasniegumi praktiskās dzīves vingrinājumu apgūšanā. Izglītojamais saklāj un novāc savu 

vietu ēdienreizei, ēdienu uzliek pats. Izaicinājums pedagogiem – nesteidzināt procesu, nodrošināt 

labvēlīgus apstākļus un mainīt savu attieksmi. 

- Mācīšanas kvalitāti vērtējam pēc izglītojamo individuālajiem sasniegumiem, ievērojot izvirzītās 

prioritātes:  
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1. Socializācija 

Aktivitāte, atdarināšana, 

iesaistīšanās, darbošanās kopā, 

iniciatīva 

2. Praktiskās dzīves 

vingrinājumu 

apguve 

3. Valodas, kognitīvo 

procesu un motorikas 

attīstības 

4. Sasniegumi  

mācību jomās 

-Pedagoģiskais process norit: 

-izglītojamā brīvajā rotaļdarbībā individuāli un nelielās vienaudžu grupās;  

-pedagogu organizētajā rotaļdarbībā individuāli, nelielās vienaudžu grupās un periodiski visai 

izglītojamo grupai kopā; 

-izglītojamajam apgūstot praktiskās dzīves vingrinājumus individuāli visas dienas garumā. ‘ 

 

- Aktivitātes apgūstamajam tematam pedagogi plāno nemazāk kā mēnesim. 

- Katra temata ietvaros pedagogi plāno un organizē mācību ekskursijas tuvākajā apkārtnē un tālāk. 

 

Turpmākā attīstība: 

1. Strādāt pie skolotāja lomas maiņas pedagoģiskā procesā īstenošanā, vairāk domājot par 

izglītojamā  iniciatīvām, līdzdalību un darbības plānošanu. 

2. Mainīt “Rīta apļa” nosaukumu, organizācijas formas, organizēt grupas izglītojamo kopā 

sanākšanas momentus ar konkrētu un izglītojamajam saprotamu sasniedzamo rezultātu. 

3. Tematikas apguvē pakāpeniski ieviest, mācīšanos iedziļinoties. 

Vērtējums kritērijā “Mācīšanas kvalitāte” – labi. 

 

3.2.2. Kritērijs – Mācīšanās kvalitāte 

      Īstenojot projekta „Skola 2030” paredzēto, 2018./2019. mācību gadā tika izvirzīts tuvākās 

attīstības mērķis: Mācīties izdarīt izvēli, darīt kopā, bet būt patstāvīgam, sniegt atgriezenisko saiti, 

un vērtēt. 

Mērķis tika precizēts. 

Iestādē īstenojamais mērķis 2018./2019. mācību gada ietvaros:  Mācību gada nogalē ikdienas 

procesā var novērot, ka bērns ar prieku izdara izvēli, darbojas kopā un patstāvīgi, saņemot 

atgriezenisko saiti. 

Mērķa pamatojums:   

1. Mācīšanās pieejas maiņu sākām ar bērnu pašvadības prasmju attīstību 

2. Bērna pašvadītas mācīšanās pamats ir brīva griba un patstāvība. 

3. Patstāvības sākums ir katra cilvēka izvēlē – Ko es daru? Kāpēc es daru? Kā es daru? 

4. Brīvi izvēlēta darbība mūs mudina uz jēgpilniem uzdevumiem un saprotamu sasniedzamo 

rezultātu 

5. Jēgpilns process  un saprotami sasniedzamie rezultāti ved uz mācīšanos iedziļinoties. 

Perspektīvē bērns domā par savu mācīšanos, plāno, tiecas uz rezultātiem. 

6. Mērķis  vērsts uz katra bērna attīstību, bet prasa arī pedagoga profesionālo izaugsmi, veidojot 

mācīšanās pieejas maiņu. 

Uzdevumi mērķa sasniegšanai un rezultāti: 
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uzdevumi rezultāts 

Izglītojamais katru dienu visā dienas ritma laikā 

mācās izvēlēties patstāvīgu nodarbi savā grupas 

vidē ārpus organizētā procesa 

sasniegts visās vecuma grupās, apzināti visi 

izglītojamie, kam nepieciešams atbalsts 

Izglītojamais sāk apgūt praktiskās dzīves 

vingrinājumus ēdienreizēs un citās ikdienas 

situācijās, darbojas patstāvīgi un mācās izdarīt 

izvēli 

sasniegts visās vecuma grupās atbilstoši 

izglītojamo vecumposma attīstības vajadzībām 

Bērns izvēlas darbības veidu organizētajā 

procesā kādā no pedagogu izveidotajām 

“darbnīcām” 

 

daļēji sasniegts visās vecuma grupās, katrā 

grupā atšķiras skolotāju “darbnīcu” 

piedāvājums un prasme organizēt bērnu 

darbību apakšgrupās 

Bērns mācās iekļauties vai sadalīties grupās 

vai pa pāriem pedagoga vadībā 

sasniegts visās vecuma grupās atbilstoši 

izglītojamo vecumposma attīstības vajadzībām 

Bērns mācās izmantot dažādus simboliskus 

apzīmējumus par piederību kādā no grupām 

 

daļēji sasniegts visās vecuma grupās, atbilstoši 

izglītojamo vecumposma attīstības vajadzībām, 

ne visās grupās tiek pielietots regulāri 

Bērns izvēlas no piedāvātajiem darba 

materiāliem (ar ko darīs) 

sasniegts visās vecuma grupās  

Bērns izvēlas uzdevumu (ko darīs) sasniegts visās vecuma grupās 

Bērns izvēlas darbību daudzumu (cik ilgi 

darīs) 

sasniegts visās vecuma grupās 

Bērns izvēlas rotaļmateriālus ar daļēji izvirzītu 

darbības mērķi 

sasniegts visās vecuma grupās 

Bērns atsevišķās jomās izvēlas pats kāds būs 

viņa darba rezultāts 

daļēji sasniegts visās vecuma grupās, atbilstoši 

izglītojamo vecumposma attīstības vajadzībām, 

vēl jāstrādā pie skolotāju prasmes – kā piedāvāt 

uzdevumu 

Bērni spriež par izvēles iespējām kopā ar 

pedagogu 

 

nav sasniegts, skolotājiem vēl jāmācās – kā 

veidot sadarbības dialogus ar izglītojamo, lai 

virzītu organizēto procesu uz mācīšanos 

iedziļinoties un jēgpilniem uzdevumiem 

Bērns mācās vizuāli apzīmēt savu dalību kādā 

no “darbnīcām” 

 

daļēji sasniegts visās vecuma grupās, atbilstoši 

izglītojamo vecumposma attīstības vajadzībām 

 

No 19 pedagogiem 89% uzskata, ka iestādē tiek nodrošinātas visu izglītojamo mācīšanās 

vajadzības (izglītības programmas). 

 

 

11%

89%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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         44% pedagogu uzskata, ka izdodas īstenot mācību darba diferenciāciju un  individualizāciju, 

17% - vairāk jā, nekā nē, 39% - daļēji.  

 

 

         Uz jautājumu „Vai Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai dažādotu mācību procesu -

prezentācijas, interaktīvo tāfeli?” – jā – atbildēja 21%, vairāk jā, nekā nē atbildēja 16% pedagogu; 

daļēji – 21%; vairāk nē, nekā jā – 26% un nē – 16% pedagogu. 

 

 

         89% vecāku pilnībā apmierina izglītības kvalitāte iestādē un 10% - vairāk jā, nekā nē, daļēji – 

1%. 

 

 

 

 

39%

17%

44%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

16%

26%

21%

16%

21%
Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

1% 10%

89%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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         83% vecāku uzskata, iestādē tiek nodrošinātas bērna mācīšanās vajadzības, 14% - vairāk jā, 

nekā nē un 3% vecāku uzskata, ka daļēji.  

 

 

Izglītojamajam ir iespēja iestādē interesanti un jēgpilni pavadīt laiku un apgūt  jaunas prasmes – tā 

saka 82% vecāku; 16% - vairāk jā, nekā nē; 1% vecāku uzskata, ka daļēji un 1% - vairāk nē, nekā jā. 

 

Turpmākā attīstība: 

- Nodrošināt pārdomātu un jēgpilnu atgriezenisko saiti kā pedagoga darba instrumentu, lai 

virzītu izglītojamo uz sasniegumiem. 

- Piedāvāt izglītojamajiem izvēli no piedāvātajiem uzdevumiem dažādās mācību jomās. 

Vērtējums kritērijā “Mācīšanās kvalitāte” – labi.  

 

3.2.3. Kritērijs – Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

    Katru dienu ikdienas pedagoģiskajā procesā pedagogi veic formatīvo vērtēšanu - novēro 

izglītojamo un mutiski sniedz vērtējumu ieteikuma, pamudinājuma formā. Izglītojamais saprotami 

saņem atgriezenisko saiti par savu rīcību vai darba rezultātu un tiek virzīts uz tālāko darbību. 

3%

14%

83%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

1% 1%

16%

82%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā



19 
 

Pašvērtējuma ziņojums 

     Pedagogi regulāri ikdienas darbā fiksē izglītojamā sasniegumus un grūtības, iestādē 

izstrādātajās „Bērnu attīstības kartēs” pedagoģisko vērojumu formā. 

             Pedagogi, sadarbībā ar iestādes speciālistiem izstrādā katram izglītojamajam individuālo 

mācību plānu, akcentējot izglītojamā stiprās puses un galvenās rūpju jomas, iepazīstina ar to 

izglītojamā vecākus, vienojoties par kopīgiem sadarbības uzdevumiem izglītojamā attīstības un 

izglītošanas atbalstam. 

1x mēnesī  apgūstamās tematikas ietvaros pedagogi izvērtē un fiksē katra izglītojamā sasniegumus 

izvirzītajos sasniedzamajos rezultātos caurviju prasmēs un mācību jomās, pēc iestādē noteiktajiem 

līmeņu aprakstiem. 

     1x mācību gadā pedagogi  un vecāki izvērtē izglītojamā sasniegumus pēc iestādē izstrādātās 

sasniegumu kritēriju formas pa vecumposmiem. 

     Mācību gada sākumā un noslēgumā pedagogi apkopo īsu informāciju par izglītojamā 

sasniegumiem elektroniskā formātā. 

    Izglītojamo sasniegumi 2x gadā tiek izvērtēti grupu pedagogu komandu sanāksmēs, pieaicinot 

iestādes logopēdu, speciālo skolotāju, psihologu, vadības komandu. Tiek pieņemti kopīgi lēmumi par 

tālāko  nepieciešamo atbalstu  izglītojamā attīstībā un izglītošanā. 

   Mācību gada noslēgumā pedagogi „Bērnu attīstības kartēs” fiksē sasniegtos rezultātus par 

izglītojamo un iepazīstina ar tiem vecākus. 

  Logopēds un speciālās izglītības skolotājs regulāri fiksē izglītojamā katras individuālās 

nodarbības veikumu, sasniegumus un grūtības. Fiksēto regulāri izmanto sadarbībā ar vecākiem 

individuālajās konsultācijās, lai nodrošinātu vecāku līdzdalību izglītojamā attīstības sasniegumu 

izvērtēšanā. 

 Pirmsskolu beidzot pedagogi sagatavo rakstisku ziņojumu par izglītojamā sasniegumiem. 

Turpmākā attīstība: 

- Turpināt ikdienā veikt katra izglītojamā novērošanu, veicot pedagoģisko vērojumu pierakstus, 

individuālo mācību plānu izstrādi, izglītojamā sasniegumu izvērtēšanu un datu regulāru 

fiksāciju iestādē izstrādātajās “Bērnu attīstības kartēs”. 

- Turpināt lietot snieguma līmeņu aprakstus izglītojamo sasniegumu izvērtēšanā ikmēneša 

tematikas ietvaros. 

Vērtējums kritērijā “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” – ļoti labi. 
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3.3. Joma – Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Kritērijs – Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

         Ikdienas darbā tiek vērtēti izglītojamo sasniegumi konkrētos sasniedzamajos rezultātos ikmēneša 

tematikas ietvaros katrā no mācību jomām: valodu joma, sociālā un pilsoniskā joma, matemātikas 

joma, dabaszinātņu joma, tehnoloģiju joma un pašizpausme mākslā joma. Katrā no mācību jomām 

vienas tematikas ietvaros tiek izvirzīti 1 - 3 sasniedzamie rezultāti. Tiek vērtēti arī izglītojamo 

sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs: pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, 

jaunrade un uzņēmējspēja, kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālās prasmes. Caurviju 

prasmēs izvirzītie sasniedzamie rezultāti tiek balstīti tikumos un vērtībās un tiek izvirzīti vienas 

tematikas ietvaros uz vienu mēnesi vai ilgāk. Izglītojamo sasniegumi tiek atzīmēti skolotāju 

dienasgrāmatās, izskatīti un vērtēti iknedēļas grupu plānošanās. Balstoties uz izglītojamo 

sasniegumiem, tiek izvirzīti nākamie sasniedzamie rezultāti. 

        2019. gada maijā un jūnijā apkopoti dati par izglītojamo sasniegumiem un analizēti atsevišķi 

kritēriji, kas ir būtiski izglītojamo attīstības sasniegumu nodrošināšanai: apmeklējums; socializācija, 

līdzdalība, sadarbība; valodas attīstība; pirmsskolas izglītības obligātā satura plānoto rezultātu apguve. 

        Izvērtēti 243 izglītojamo sasniegumi pirmsskolas  programmas plānoto rezultātu apguvē. No 243 

izglītojamajiem sasniegumus ietekmē zemāks apmeklējums 43 izglītojamajiem. Iemesli - ilgstoši 

neapmeklē slimības dēļ un sarežģītu ģimenes apstākļu dēļ, bieži slimo, regulāri ņem brīvdienas 1-2 x 

katru nedēļu. 

        Pirmsskolas izglītības obligātā satura plānotos rezultātus apgūst veiksmīgi 180 izglītojamie, 63 

izglītojamie apgūst lēnāk, daļēji apgūst vai neapgūst. Iemesli – lēnāka attīstības dinamika; jaukti 

attīstības traucējumi; neregulārs apmeklējums; divvalodības ietekme, valodas barjera; kavēta valodas 

attīstība un socializācija. 

        No 233 izglītojamajiem novērota divvalodība 116 izglītojamajiem, no tiem 23 apguva 

pirmsskolas izglītības obligātā satura plānotos rezultātus bilingvāli mazākumtautību grupā ar uzlabotu 

latviešu valodas dominanti, 93 izglītojamie pirmsskolas izglītības obligātā satura plānotos rezultātus 

apguva latviešu valodā, saņemot atbalstu  - bilingvālo pieeju latviešu valodas apguvē un papildus 

individuālās nodarbības pēc nepieciešamības. Turpmāk: no 93 izglītojamajiem 9 turpina apmeklēt 

mazākumtautību grupu, 31 izglītojamajiem nepieciešams atbalsts un individuāla pieeja latviešu 

valodas apguvē, 53 izglītojamie veiksmīgi apgūst latviešu valodu. 
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        No 18 izglītojamajiem ar divvalodību uzsāks pamatizglītību ar mācību valodas dominanti – 

krievu, 4 izglītojamajiem būs nepieciešams atbalsts latviešu valodas jomā pamatizglītības apguvē ar 

mācību valodu – latviešu. 

        Tika izvērtēti sešgadīgo izglītojamo sasniegumi, pirmsskolu beidzot. Kopumā pamatizglītību 

uzsāks 32 izglītojamie no 36 2012. gadā dzimušajiem izglītojamajiem. No 36 izglītojamajiem 32 

uzsāks pamatizglītību, 3 izglītojamajiem atlikta pamatizglītības uzsākšana un izglītojamie turpina 

apgūt izglītības programmau 01015611, 1 izglītojamais turpina pirmsskolas izglītību citā izglītības 

iestādē, 10 izglītojamie uzsāks pamatizglītību programmā  21015611. 

         No 36 sešgadīgajiem izglītojamajiem bija valodas traucējumi. Valodas traucējumi novērsti 12 

izglītojamajiem latviešu valodā un 3 krievu valodā. Logopēda nodarbības nepieciešams turpināt 9 

izglītojamajiem latviešu valodā un 8 krievu valodā. 

         Tika  analizēti un apkopoti 31 izglītojamā sasniegumi pirmsskolu beidzot, saglabājot iepriekšējo 

pieredzi sadarbībā ar skolu šādos kritērijos pa mācību jomām: 

Jomas un attīstības rādītāji teicami labi viduvēji vāji +/- 

Veselības un 

fiziskāsaktivitātes 

mācību joma 

Fiziskā attīstība  55% 39% 3% 3% 94% / 6% 

Pašaprūpes  prasmes 55% 42% 3% 0% 97% / 3% 

 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma 

Personības attīstība 48% 45% 6% 0% 93% / 6% 

Saskarsmes prasmes  38% 52% 10% 0% 90% / 10% 

Izziņas procesi 36% 54% 10% 0% 90% / 10% 

 

Valodu mācību jomā 

Runas un valodas 

attīstība 
38% 33% 29% 0% 71% / 29% 

Rakstītprasme 29% 45% 20% 6% 74% / 26% 

Lasītprasme 29% 52% 13% 6% 81% / 19% 

Matemātikas mācību 

joma 

Matemātiskie 

priekšstati 
68% 32% 0% 0% 100% / 0% 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

un 

kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

 

Tēlotājdarbība 
48% 45% 6% 0% 93% / 6% 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

 29% 68% 3% 0% 97% / 3% 

 

Turpmākā attīstība: 

- Uzlabot sasniegumus valodu jomā, aktivizējot sajūtu pieredzi apgūstamajiem vārdiem 
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- Uzlabot skolotāju pieeju  izglītojamo sasniegumu veicināšanā sociālajā un pilsoniskajā jomā 

un caurviju prasmēs kritiskā domāšana un problēmrisināšana. 

Vērtējums kritērijā “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” – labi. 

3.4 Joma – Atbalsts izglītojamajiem 

3.4.1. Kritērijs – Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

          Izglītojamā psiholoģiskā atbalsta, sociālpedagoģiskā atbalsta un drošības garantēšanas pamatā 

ir iestādē veidotā izpratne, ka jāmainās pieaugušajam, lai atbalstītu izglītojamo, pieaugušais kļūst tāds, 

kādu vēlas redzēt savus izglītojamos. Tiek ieguldīts darbs pedagogu personības profesionālajā 

pilnveidē, lai pedagogs varētu sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu. 

Iestādes atbalsta personāls: iestādes vadības komanda, iestādes psihologs, logopēdi, speciālās 

izglītības skolotājs, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs. 

Atbalsta pasākumi: Iestādē ir noteikts atbalsta sistēmas plānojums: iestādes vadība veic regulāru un 

sistēmisku darbu ar iestādes personālu  un vecākiem iedrošināšanai, problēmsituāciju risināšanai, 

skaidrošanai, lai pedagogi un vecāki varētu atbalstīt izglītojamos. 

          Iestādes vadība veicina pedagogu personības un profesionālo pilnveidi izglītojamā atbalstam, 

regulāri 1x nedēļā organizē skolotāju sanāksmes vai darbseminārus, izmantojot izglītojošus 

metodiskos palīglīdzekļus, sagataves, atgādnes, tiek veikts darbs ar datiem, pielietota drāmas metode, 

savstarpēja pieredzes apmaiņa, diskusijas, sociālās spēles.  

        1x mācību gadā iestādes vadība organizē individuālās sarunas katram pedagogam, lai analizētu 

katra izaugsmi. 

         Iestādes psihologs novēro izglītojamo ikdienas procesā pirmsskolā un palīdz pedagogiem un 

vecākiem izprast katra izglītojamā individualitāti, personības veidošanos, speciālās vajadzības. Tiek 

sniegtas konkrētas rekomendācijas par nepieciešamo rīcības maiņu un darbībām atbalsta sniegšanā 

izglītojamajam. 

         Grupu skolotāji, logopēdi un speciālās izglītības skolotāji ikdienas procesā vispirms nodrošina 

emocionālo kontaktu ar izglītojamo, veicina uzticēšanos, sniedz atbalstu izglītojamajam 

uzmundrinājuma, pamudinājuma, uzslavas, sarunas, paskaidrojuma veidā.  

        Regulāra atgriezeniskā saite nodrošina  atbalstu izglītojamajiem, saskatīt sasniegumus un tiekties 

uz augstāku sniegumu. 
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        Pedagoģiskajā procesā izglītojamajiem katru rītu katrā grupā tiek organizēts “Rīta aplis”, kur 

iekļauti saskarsmes un sadarbības vingrinājumi, savstarpēja atbalsta sniegšanai. 

Sadarbība ar citām institūcijām:  vadoties no izglītojamā individuālajām attīstības vajadzībām un 

sadarbību ar ģimeni, iestāde sadarbojas  ar Iekļaujošas izglītības atbalsta centru, ar Jelgavas sociālo 

lietu pārvaldi, ar Jelgavas izglītības pārvaldi, ar pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, ar 

Zemgales reģionālo kompetenču attīstības centru, ar ģimenes ārstiem. Sadarbības pamatā  ir atbalsta 

sniegšana pieaugušajam, kas var nodrošināta atbalstu izglītojamajam. 

Uzskaite par veselības stāvokli: iestādē katram izglītojamajam ir ģimenes ārsta izsniegta “Bērna 

medicīnas karte”, kas tiek uzglabāta, kamēr izglītojamais apmeklē pirmsskolas iestādi, kuru reģistrē 

un kārto iestādes māsa.  

         Izglītojamā medicīnas kartē tiek atzīmētas ārstu – speciālistu izsniegtās izziņas par izglītojamā 

veselības stāvokli, rekomendētajām pārtikas diētām un alerģijām. 1x gadā  tiek apkopoti un analizēti 

izglītojamā antropometriskie dati un pārbaude uz pedikulozi un kašķi. 

         Visa mācību gada garumā tiek reģistrēti saslimšanas gadījumi pēc ģimenes ārsta izdotajām 

izziņām. 

        Iestādes ambulatorajā žurnālā  tiek fiksēts katrs gadījums, kad izglītojamajam sniegta palīdzība 

traumu gadījumos un citu veselības traucējumos. 

          Iestādes māsa regulāri fiksē datus par izglītojamā apmeklējumu – kavētās un apmeklētās dienas, 

tai skaitā slimību dienas. 

Dati par uzvedību: pedagogi novēro izglītojamā uzvedību katru dienu ikdienas procesā un fiksē 

“Bērnu attīstības kartēs”, atbalsta sniegšanai izglītojamajam un veic individuālās sarunas ar vecākiem, 

konsultējas ar speciālistu. 

Atbalsta pasākumi, ja izglītojamais cietis no vardarbības: iestādes pedagogi regulāri pievērš 

uzmanību izglītojamā uzvedības izmaiņām (raudulīgums, nemiers, agresija, emocionālā noslēgtība) un 

ārējā izskata izmaiņām (fizisku traumu redzamās sekas zilumi, sasitumi, skrāpējumi, tūskas), ieklausās 

izglītojamā teiktajā par pašsajūtu. Fizisko traumu redzamās sekas  un uzvedības izmaiņas iestādes 

māsa fiksē ambulatorajā žurnālā. Seko saruna ar izglītojamā pedagogiem un vecākiem. Tiek veikts 

skaidrojošais darbs ar vecākiem  vai pedagogiem un izvērtēta tālākā rīcība. Iestādes vadība, pedagogi 
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un speciālisti piedāvā savu atbalstu vecākiem, lai mainītu vecāku attieksmi, rīcību. Ja vecāki 

nesadarbojas un novēro atkārtotu vardarbību tiek iesaistītas atbildīgās institūcijas. 

Turpmākā attīstība: 

- Organizēt pedagogu personības un profesionālās pilnveides pasākumus izglītojamā atbalstam 

– darbsemināri, lekcijas, literatūra.  

Vērtējums kritērijā “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” – ļoti labi. 

 

3.4.2. Kritērijs – izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Drošības pasākumu organizēšana: Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kuros ir iekļauti 

jautājumi par:  

Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē; 

Iestādes vadītāja un skolotāja rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, dzīvību 

un veselību vai tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo; 

Iestādes vadītāja rīcību konfliktsituācijās; 

Kārtību, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas. 

Ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti vecāki un darbinieki mācību gada sākumā 

kopsapulcēs un grupas vecāku sapulcēs, ko apliecina ar parakstu. Šie noteikumi ir pieejami katrā grupā 

garderobē. 

Izglītojamo drošības nodrošināšanai ir izstrādāti 7 drošības noteikumi:  

 

Nr. 1 ”Noteikumi drošībai telpās , kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību 

un veselību”, 

Nr. 2 „Noteikumi ugunsdrošībā”, 

Nr. 3 „Noteikumi elektrodrošībā”, 

Nr. 4 „Noteikumi pirmās palīdzības sniegšanā”, 

Nr. 5 „Noteikumi ekskursijās, pārgājienos un pastaigās”, 

Nr. 6 „Noteikumi drošībai citos iestādes organizētajos pasākumos”, 
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Nr. 7 „Noteikumi drošībai sporta sacensībās un nodarbībās”. 

Ar instrukcijām izglītojamos iepazīstina grupas skolotājas. Mācību gada laikā rotaļnodarbībās, 

apgūstot tēmu par izglītojamo drošību, kā arī katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību izglītojamie, atbilstoši vecumam, tiek iepazīstināti ar 

drošības instrukcijām. Par pārrunu faktu ar izglītojamajiem, grupas skolotājs veic ierakstu veidlapā 

“Iepazīstināšana ar drošības noteikumiem izglītojamajiem”, norādot drošības instrukcijas numuru un 

nosaukumu, datumu, atzīmi par katru izglītojamo, kurš piedalījās instruktāžā. Skolotājs to apstiprina 

ar parakstu.  

         Ierīkots “Pastaigu un ekskursiju reģistrācijas žurnāls”. Pirms došanās ekskursijās, pastaigās un 

citiem ārpus iestādes pasākumiem, atbildīgais skolotājs iesniedz vadītājam rakstisku pieteikumu, kurā 

norāda pasākuma mērķi, ilgumu, dalībnieku sarakstu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējas, pirmās 

palīdzības sniegšanas iespējas un atbildīgo skolotāju. Pirms došanās uz pasākumiem, ekskursijās, 

pastaigās ārpus iestādes teritorijas, skolotājs iepazīstina izglītojamos ar drošības noteikumiem šādos 

pasākumos. Par pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu instrukciju veidlapā “ Iepazīstināšana ar 

drošības noteikumiem izglītojamajiem”. 

        1x mācību gadā iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem tiek organizēta evakuācijas apmācība. 

Izglītojamo veselības aprūpe: Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, izveidota 4 nedēļu 

ēdienkarte, kura tiek koriģēta sezonalitātei. Ēdināšanu iestādē nodrošina SIA “Fristar”. Iestāde 

piedalās programmā „Skolas piens” un “Skolas auglis”. Pamatojoties uz ārsta slēdzienu, izglītojamiem 

tiek nodrošināta speciālā ēdināšana. Saskaņā ar dienas režīmu izglītojamajiem tiek nodrošinātas 

regulāras fiziskās aktivitātes (sports, pastaigas). Tiek ievērots dienas režīms un nodrošināts atpūtas 

laiks – diendusa.  

Turpmākā attīstība: 

- Izskatīt un precizēt izglītojamo drošības noteikumus un izstrādāt lietošanas kārtību. 

Vērtējums kritērijā “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)”  – labi. 

 

 

 

3.4.3. Kritērijs – Atbalsts personības veidošanā 
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              Iestādē ir pieejami Pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumi, kas sagatavoti krāsainu atgādņu 

formātā, pieejami lietošanai katram pedagogam un vecākam. Noteikumi nosaka pieaugušā rīcību, kas 

rada  pozitīvo piemēru izglītojamajiem un maina izglītojamā uzvedību.  

              2018./2019. mācību gadā tika strādāts pie Pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumiem 

pieaugušajiem. Notika 4 darbsemināri visiem iestādes darbiniekiem un personības izaugsmes 

individuālās sarunas. Rezultāti tika apkopoti, lai radītu jaunus noteikumus. 

               Katras grupas kolektīvs sadarbībā ar izglītojamajiem izveido grupas noteikumus, kas ietver 

savstarpējo saskarsmes kultūru, attieksmi pret lietām un drošību. 

              1x gadā sešgadīgie izglītojamie apgūst “’Džimbas drošības skolas” cikla nodarbības apmācīta 

Džimbas aģenta vadībā, kas ir mūsu iestādes pedagogs. 

Iestādes audzināšanas darba prioritātes: 

Iestādes darbības pamatjomas Galvenie darbības virzieni 

Pedagoģiskā procesa 

saturs 

 

Izglītojamais 

Pozitīvu uzvedības ieradumu veidošana 

Pozitīvu praktiskās dzīves ieradumu veidošana 

Izpratnes veidošana par tikumiem un to izkopšana katra 

bērna personības pilnveidē 

Piederības sajūtas veidošana savai ģimenei, izglītības 

iestādei, pilsētai, valstij 

Priekšstatu veidošana par latviešu tautas kultūras 

mantojumu 

Iekļaujošas izglītības īstenošanas ietvaros izpratnes 

veidošana par atšķirīgā pieņemšanu 

Pedagoģiskais process 

Atbalsts izglītojamajiem 

un izglītojamo attīstības 

sasniegumu izvērtēšana 

Atbalsts ģimenei  Vecāki Saskaņotu prasību veidošana bērnu audzināšanas 

jautājumos, izpratnes veidošana par noteikumiem, to 

ievērošanu 

Izglītojamo pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumu 

ieviešana praksē 

Izglītības iestādes vide, 

materiālie resursi 

 

Vide 

Lokālpatriotisma simbolikas izvietošana iestādes telpās 

Atgādņu izvietošana iestādes telpās pozitīvu ieradumu 

veidošanai izglītojamajiem un pieaugušajiem 
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Izglītības iestādes 

cilvēkresursi 

Pedagogi 

 

 

Pedagogu personības un profesionālā pilnveide, lai kļūtu 

par pozitīvu paraugu bērna attieksmēm un rīcībai 

Iestādes pasākumu organizēšana valsts svētku, gadskārtu 

ieražu un citu nozīmīgu notikumu atzīmēšanai  
Izglītības iestādes 

organizācija un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

Tiek atzīmētas nozīmīgākās svētku dienas ģimenē: septembrī Tēvu diena, maijā Ģimenes vai 

Mātes diena. 

Iestādē organizē svētku pasākumus nedēļas garumā, akcentējot latviešu tautas tradīcijas un citas 

svētku svinēšanas tradīcijas: Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas.  

Katru mēnesi tiek organizētas  viesizrādes vai koncerti. 

Iestādes pedagogi plāno un organizē tematiskos pasākumus izglītojamajiem sadarbībā ar 

mūzikas, sporta skolotāju un vecākiem. 

2018./2019. mācību gadā tika mainīta pieeja pasākumu organizēšanā. Vairāk tika akcentēta 

vecāku līdzdalība un izglītojamo praktiskā darbība kopā ar pieaugušajiem. 

78% vecāku apmierina sapulču un citu pasākumu kvalitāte, 21% vairāk jā, nekā nē un tikai 1% 

daļēji. 

  

 Izglītības iestādē pieejami vairāki interešu pulciņi: 

 ritmikas  

 tautas deju 

 robotikas  

 angļu valodas  

 dambretes  

 ansamblis. 

Interešu pulciņu nodarbību laikus plāno dienas ritma pēcpusdienas cēlienā. 58% vecāku atbalsta 

pulciņu piedāvājumu; 29% vairāk jā, nekā nē; daļēji 11% un 2% vecāku saka, ka vairāk nē, nekā jā. 

1%

21%

78%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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Turpmākā attīstība:  

- Turpināt realizēt Džimbas drošības programmu sešgadīgajiem izglītojamajiem. 

- Ieviest praksē Pozitīvas uzvedības noteikumus pieaugušajiem. 

- Pārskatīt interešu pulciņu piedāvājumu, lai mazinātu telpu noslogojumu un izglītojamo 

jēgpilnu laika plānojumu. 

Vērtējums kritērijā “Atbalsts personības veidošanā” – ļoti labi. 

3.4.4. Kritērijs – Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un mācību darba 

diferenciācijai 

             Iestāde īsteno iekļaujošo izglītību, katrā grupā ir iekļauti izglītojamie ar valodas 

traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem. Atbalstu izglītojamajiem sniedz logopēdi un 

speciālās izglītības skolotāji. Praktiskus padomus pedagogiem un vecākiem par atbalstu 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām sniedz iestādes psihologs. 

             Izglītojamajiem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu tiek piemērota speciālā 

izglītības programma un rekomendācijas nepieciešamajam atbalstam.  

             Izglītojamie ar jauktiem attīstības traucējumiem saņem atbalstu pirmsskolas programmas 

apguvē individuālajās rotaļnodarbībās speciālā skolotāja vadībā 1-2x nedēļā, ja nepieciešama 

valodas traucējumu novēršana tiek nodrošinātas individuālās rotaļnodarbības logopēda vadībā 1-

2x nedēļā. Mazākumtautību izglītojamajiem individuālās rotaļnodarbības logopēda un speciālā 

skolotāja vadībā tiek nodrošinātas  krievu valodā 1-2x nedēļā.  

            Maksimālais individuālo rotaļnodarbību skaits vienam izglītojamajam nedēļā ir 4x, 

samērojot intelektuālo slodzi un saskaņojot nodarbību regularitāti un secīgumu.  

2%

11%

29%
58%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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           Izglītojamajiem ar nelieliem  valodas traucējumiem tiek nodrošināts logopēda atbalsts 

latviešu un krievu valodā 1x nedēļā, logopēda konsultācijas valodas traucējumu noteikšanā un 

attīstības dinamikas novērošanā, un kontrolei. 

         Grupas skolotāji nodrošina ikdienas pedagoģiskajā procesā iekļaušanas nosacījumus, kas ir 

būtiskākais atbalsts izglītojamajam ar speciālām vajadzībām un nodrošina mācību darba 

diferenciāciju:      

• emocionāli labvēlīgs mikroklimats; 

• organizēts dienas ritms; 

• saskaņotas prasības; 

• vērtībās balstīti noteikumi; 

• regulāra, attīstību veicinoša darbošanās, mērķtiecīga rotaļdarbība; 

• iespēja darboties ar praktiskiem sadzīves priekšmetiem; 

• vizuālās darbības prakse; 

• bērna attīstību virzoša vide un rotaļmateriālā bāze; 

• izvirzīti konkrēti sasniedzamie rezultāti, atbilstoši izglītojamā spējām; 

• “Rīta apļa” saturs – apzinātas vingrināšanās process; 

• samērīga intelektuālās  un fiziskās darbības slodze, atbilstoši izglītojamā individuālajām 

vajadzībām. 

        Īstenojot projekta “Skola 2030”  paredzēto mācību pieejas maiņu un veidojot mācīšanos 

iedziļinoties, tika izstrādāti  iekļaušanas nosacījumu, katram no kritērijiem: 

 Mācīšanās iedziļinoties Iekļaušana 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Izglītojamajam ir iespēja 

sasniegt nākamo rezultātu, 

balstoties uz iepriekšējiem 

sasniegumiem 

 

Atbilstoša izaicinājuma 

piemērošana katra izglītojamā 

spējām un interesēm 

Izglītojamajam blakus ir gudrs skolotājs, 

kas redz ko izglītojamais sasniedzis un, ko 

piedāvāt tālāk, lai virzītu bērnu uz izaugsmi 

 

 

Tiek izceltas izglītojamā stiprās puses, lai 

varētu pārvarēt grūtības, 

Skolotājs izzina, kas izglītojamajam interesē 

 

Jēgpilni uzdevumi 

Izglītojamā attīstībai atbilstoši 

izvirzīti sasniedzamie rezultāti 

 

Izglītojamajam nodrošina 

praktisku darbošanos 

 

Izglītojamajam piedāvā to, ko viņš var 

izdarīt un sasniegt 

 

Izglītojamais darbojas ar īstām lietām nevis 

tikai rotaļlietām un atdarinājumiem 
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Izglītojamajam ir iespēja 

atrasties reālā vidē, ko vērot un 

pētīt 

 

Izglītojamais praktiski pielieto 

iegūto pieredzi 

 

 

Izglītojamais saņem konkrētu 

pieaugušā pieredzi 

 

Darbs priekš reāliem 

līdzcilvēkiem un citām dzīvām 

būtnēm 

Izglītojamais darbojas arī ārpus savas 

grupas telpas, dodas gūt pieredzi tuvākajā 

un tālākajā apkārtnē 

 

Izglītojamais apgūst to, ko tūlīt var pielietot 

savā dzīvē (nevis to, kas noderēs tālu 

nākotnē) 

 

Izglītojamajam tiek demonstrēti konkrēti 

Piemēri (kā runāt, kā rīkoties) 

 

Izglītojamais veic darbiņus un rada lietas 

sev un citiem cilvēkiem (nevis tikai rotaļu 

tēliem) 

Atgriezeniskā 

saite 

 

Izglītojamais saņem tiešas 

norādes kā darīt savādāk, lai 

sasniegtu rezultātu 

 

Izglītojamajam dod konkrētus 

padomus par konkrētu rīcību 

 

Izglītojamajam tiek ieteikts un 

ļauts izdarīt pašam, lai saprastu 

 

Izglītojamajam norāda uz 

būtisko, kas jāmaina darbībā 

 

 

Izglītojamais izsaka savas domas 

un viedokli, ierosina 

Izglītojamajam skaidro lēnām, vairākas 

reizes un sadala informāciju 

 

Padomus saņem konkrēts izglītojamais tieši 

un saprotami 

(nejautā, neizsaka zemtekstus) 

 

Skolotājs ļoti pacietīgi gaida, kad bērns 

izdarīs pats, mudina, iedrošina un motivē 

 

Skolotājs aizsedz nebūtisko informāciju, 

novāc liekos informācijas kairinātājus, izceļ 

un padara redzamāku būtisko 

 

Skolotājs regulāri rada izglītojamajam 

iespēju komentēt savu rīcību un paust 

emocijas – patika, vai nepatika, gribu vai 

negribu, skaidrot kāpēc 

 

Domāt par 

mācīšanos 

 

Izglītojamais redz savus 

sasniegumus 

 

 

Izglītojamais saprot kā to 

paveicis 

 

Izglītojamais prot pastāstīt 

citiem kā to izdarīt 

 

 

Izglītojamais spēj izplānot, ko 

darīt tālāk 

 

Skolotājs detalizēti stāsta  un rāda 

izglītojamajam par viņa sasniegto rezultātu 

katru dienu 

 

Izglītojamais mācās stāstīt skolotājam kā 

paveicis uzdevumu “soli pa solim” 

 

Izglītojamais regulāri strādā pārī vai nelielā 

grupā, lai būtu iedrošināts runāt un tiktu 

uzklausīts 

 

Izglītojamajam tiek mērķtiecīgi mācīts 

verbalizēt savas vēlmes, izvirzīt mērķi, 
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Izglītojamajam vienmēr tiek 

uzsvērts pozitīvais ieguvums, 

sasniedzot rezultātu 

atlasīt nepieciešamos materiālus un nosaukt 

pirmos darbības soļus 

 

Izglītojamais kopā ar skolotāju nosauc 

konkrēti par ko var priecāties, būt laimīgam 

un apmierinātam 

Pedagogi seko līdz mācību darba diferenciācijas īstenošanas pozitīvo aspektu nodrošināšanai: 

• izglītojamie ar speciālām vajadzībām pārņem pozitīvu pieredzi no vienaudžiem; 

• izglītojamie atrodas savā ierastajā vidē un saņem atbalstu no pedagoga, ar kuru jau 

izveidojies labs kontakts; 

• pārējie izglītojamie sāk pieņemt, atbalstīt un palīdzēt vienaudžiem, kuri  ir atšķirīgāki; 

• izglītojamie pilnveido savu prasmi koncentrēties uz veicamo un saglabāt uzmanības  

noturību, ja ir pastiprinoši traucējoši sociālie apstākļi; 

• izglītojamie apgūst adekvātas sociālās reakcijas uz asociālu rīcību; 

• pedagogam – pieņemt izaicinājumu  savai profesionālajai  izaugsmei; 

• atrast individuālu pieeju jebkuram izglītojamajam; 

• var veidot, mainīt sabiedrības attieksmi pret atšķirīgo. 

Turpmākā attīstība: 

- Turpināt iekļaujošas izglītības īstenošanu, nodrošinot izglītojamajam iestādē paredzēto 

speciālistu atbalstu. 

- Izskatīt iespēju izmantojot iestādes iekšējos resursus, nodrošināt speciālā skolotāja atbalstu 

izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas 01015511, 01015521 un 

mazākumtautību izglītojamajiem atbalstam latviešu valodas apguvei. 

- Turpināt izglītot pedagogus iekļaujošās izglītības principu ievērošanā, ņemot vērā katra 

individuālo situāciju. 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un mācību darba 

diferenciācijai – ļoti labi. 

 

3.4.5. Kritērijs – Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

       Iestādē pedagogi nodrošina regulāru ikdienas saskarsmi ar izglītojamo vecākiem, informēšanai, 

par procesa norisi, izglītojamā sasniegumu izvērtēšanai, iesaistīšanos mācību procesā. 

      Vecāki saņem arī rakstisku informāciju vecāku stendos, telefoniski, elektroniski, personiski 

(vēstules, informācija  “Bērnu attīstības kartēs”) 
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      Vecāki saņem individuālās konsultācijas pie speciālistiem, grupu skolotājiem un iestādes vadības 

izglītojamā sasniegumiem, grūtībām, sniedzamo atbalstu, līdzdalību mācību procesā. 

      Vecākiem ir iespēja izteikt savas domas, ierosinājumus, priekšlikumus, iebildumus un kritiku gan 

individuāli, gan publiski vecāku sapulcēs. Vecāki tiek aicināti atklāti risināt jautājumus. 

      Vecāki regulāri tiek aicināti uz iestādē organizētajiem pasākumiem pēc iestādē noteiktā plāna: 

*Vecāku līdzdalība datu fiksēšanā “Bērnu attīstības kartēs” 

mēnesis sapulces veids 

 

tematika 

Augusts  Informatīvā vecāku kopsapulce Jaunajiem vecākiem par iestādes darbības 

organizāciju un izglītojamā adaptāciju pirmsskolā 

Septembris  Pasākums vecākiem  

kopā ar izglītojamajiem 

Zinību diena 

Septembris Informatīvā vecāku sapulce Iestādes  un grupas iekšējie kārtības noteikumi 

Dienas ritms 

Aktuālie audzināšanas jautājumi 

Izglītojamo higiēna 

Saskaņotu pedagogu un vecāku prasību izvirzīšana 

pret bērnu 

Iestādes un grupas vide, nepieciešamā mācību un 

rotaļmateriālā bāze 

 

*Vecāku anketa 

Septembris Vecāku pēcpusdiena kopā ar 

bērniem 

Tēvu diena 

 

Oktobris Izglītojošā vecāku sapulce 

ar iestādes psihologa 

piedalīšanos  

vai vadītāja izglītības jomā 

piedalīšanos 

(pēc pieprasījuma) 

Izglītojamā vecumposma attīstības īpatnības un 

vēlamie sasniedzamie attīstības un izglītošanās 

rezultāti 

Izvirzītie uzdevumi izglītojamo  attīstības virzībai un 

izglītošanai 

Integrēto rotaļnodarbību plāns 

 

*Vecāki veic sava bērna spēju raksturojumu. 

Oktobris Vecāku pēcpusdiena kopā ar 

bērniem 

 

Rudens koncerts ar “Rīta apļa” satura elementiem 

vai atklātie “Rīta apļi”, citi mācību procesa atklātie 

momenti 

(foto, video, klātienē procesā) 

Novembris Vecāku pēcpusdiena kopā ar 

bērniem 

Latvijas dzimšanas diena 

Novembris Informatīvā vecāku sapulce *Vecāki iepazīstas ar sava bērna spēju raksturojumu 

un  individuālo mācību plānu.  

 

Gatavošanās Ziemassvētku pasākumam 

Decembris Pasākums vecākiem  

kopā ar bērniem 

Ziemassvētku uzvedums, koncerts vai tematiskais 

pasākums 
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Janvāris  

Februāris  

Marts 

Izglītojošā vecāku sapulce 

ar iestādes psihologa 

piedalīšanos  

(pēc pieprasījuma) 

 

Grupu tematiskie pasākumi 

 

Aktuālas pedagoģiskas tematikas  

Grupas aktualitātes 

Izglītojamo sasniegumi 

 

Tematika pēc pedagogu izvēles 

 

*Vecāki turpina iepazīties ar fiksētajiem izglītojamo 

attīstības sasniegumiem un grūtībām “Bērnu 

attīstības kartēs” 

Aprīlis  Pasākums vecākiem  

kopā ar bērniem 

Lielā talka 

Aprīlis 

 

Informatīvā vecāku sapulce 

 

 

Izglītojamo sasniegumi 

Pasākumu organizēšana 

Pedagoģiskās aktualitātes. 

Maijs Pasākums vecākiem  

kopā ar bērniem 

Mātes diena 

Izlaiduma pasākumi 

Maijs Informatīvā vecāku sapulce Mācību gada noslēgumu sapulce 

* Vecāku iepazīstināšana ar bērna sasniegumiem 

* Sešgadnieku vecāku iepazīstināšana ar 

raksturojumu “Gatavība pamatizglītības uzsākšanai” 

Jūnijs Pasākums vecākiem 

kopā ar bērniem 

 

Informatīvā vecāku sapulce 

pēc nepieciešamības 

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. 

 

 

Ikdienas aktualitātes. 

 

Salīdzinoši ar 2017./2018. mācību gadu ir palielinājies to vecāku skaits, kuri apmeklē vecāku 

sapulces un citus pasākumus. 70% vecāku apgalvo, ka vienmēr apmeklē vecāku sapulces un citus 

pasākumus, 22% - vairāk jā, nekā nē, 7 % - daļēji, 1% - vairāk nē, nekā jā: 

 

 

Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka vecāku sapulcēm un pasākumiem gatavojas ar lielu atbildību, 

pārdomāti. 

         Vecāku anketu rezultāti rāda, ka 78% vecāku uzskata, ka vecāku sapulces un citi pasākumi 

vecākiem iestādē ir kvalitatīvi, labi sagatavoti un organizēti, 21% min, ka vairāk jā, nekā nē un 1% - 

daļēji.  

1%

7%

22%

70%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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Komentāros vecāki raksta, ka sapulces vienmēr ir par svarīgiem jautājumiem, kas ir aktuāli. 

 

Vecāku sapulces un citi pasākumi tiek organizēti vecākiem pieņemamos laikos – to apliecina 

anketu rezultāti: jā, vienmēr - saka  69% vecāku, vairāk jā, nekā nē – 18%, daļēji –  6%, vairāk nē, 

nekā jā - 5%, nē -  2% vecāku. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

- Sadarbībā ar vecākiem mainīt pasākumu saturisko un organizācijas formu, akcentējot 

izglītojamā kopīgo darbību ar vecākiem. 

Vērtējums kritērijā “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” – labi. 

 

3.5. Joma – Iestādes vide 

3.5.1 Kritērijs – Mikroklimats 

Iestādē tiek īstenota iestādes pozitīva tēla veidošana, koptas savas tradīcijas, veidojot 

personālam, izglītojamajiem un vecākiem lepnumu un piederību savai pirmsskolas izglītības iestādei. 

Iestādei ir savs karogs un himna. 

Iestādē ir gadu gaitā veidojušās savas tradīcijas. Tie ir pasākumi kopā ar izglītojamajiem un 

vecākiem: 

- Zinību diena, 

1%

21%

78%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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18%

69%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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- Tēvu diena, 

- gadskārtu svētku nedēļas (Miķeļi, Mārtiņi, Meteņi, Lieldienas), 

- Latvijas dzimšanas diena, 

- iestādes jubilejas pasākumi, 

- Ziemassvētku pasākumi, 

- Lielā talka, 

- Ģimenes dienas pasākumi, 

- izlaidums, 

- dalība Pilsētas svētku gājienā, 

- mācību gada noslēguma pasākums, 

- Līgo svētku ieskandināšana. 

- izglītojamiem ir arī iespēja apmeklēt teātra izrādes un koncertus. 

Kopīgi pasākumi tiek organizēti arī iestādes darbiniekiem. Par vissvarīgākajām tradīcijām 

iestādes darbinieki uzskata: 

- ekskursijas, 

- darbinieku jubilejas pasākumi, 

- iestādes jubilejas pasākumi, 

- Lielā talka. 

        Akcentējam savstarpējā sadarbībā ar izglītojamajiem, personālu un vecākiem - saglabāt 

cilvēciskās, latviskās un pasaulīgās vērtības, saglabāt izglītības iestādes attīstībā iegūtās vērtības: 

kārtība – sakārtotība domās, darbos un apkārtējā vidē; ritms – miers un ritmiskums ikdienā, attīstībā 

un pedagoģiskajā procesā; ģimeniskums, mājas sajūta, piederība, atbildība domās, valodā un rīcībā, 

atbildība par sevi, citiem un visiem kopā. 

Iestādes darbinieki nodrošina labvēlīgu vidi, akcentējot iekšējās kārtības un darba kārtības 

noteikumu ievērošanu un personīgo piemēru.  

79% skolotāju un 82% tehnisko darbinieku ir ļoti apmierināti, ka strādā šajā iestādē, pārsvarā 

apmierināti – 21% skolotāju un 18% tehnisko darbinieku: 

 Pedagogi 

21%

79%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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 Tehniskie darbinieki 

 

48% pedagogu un 55% tehnisko darbinieku mikroklimatu iestādē (savstarpējā saskarsme, 

sadarbība, attieksme) vērtē pozitīvi, vairāk jā, nekā nē – 26% pedagogu un 45% tehnisko darbinieku 

un daļēji 26% pedagogu.  

Pedagogi 

Tehniskie darbinieki 

 

Vecāki mikroklimatu iestādē pozitīvi vērtē 79%, vairāk jā, nekā nē – 17%, daļēji – 3%, vairāk 

nē, nekā jā – 1%.  

18%

82%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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26%

48%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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Tieši sava bērna grupā vecāki mikroklimatu pozitīvi vērtē 78%, vairāk jā, nekā nē – 20%, daļēji 

– 1% un vairāk nē, nekā jā – 1%. Vecāki komentāros uzsver, ka tieši skolotāji ir tie, kuri veido pozitīvo 

attieksmi, vidi grupā.  

 

 

          Uz jautājumu par vienotu iekšējās kārtības noteikumu īstenošanu un atbalstu pozitīvai uzvedībai 

pedagogi atbild sekojoši: jā – 89%, vairāk jā, nekā nē – 11%. 

 

           Komentāros tiek minēts, ka tieši šajā mācību gadā tika domāts un strādāts pie pieaugušo 

pozitīvas uzvedības, tās veicināšanas un jāmainās pašam, lai to īstenotu. 

 

          74% pedagogiem  un 73% tehniskajiem darbiniekiem ir pozitīvs vērtējums jautājumā par 

vadības pieejamību, 21% un 27% vairāk jā, nekā nē un 5% daļēji no pedagogu puses. 

1% 3%

17%

79%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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Pedagogi 

Tehniskie darbinieki 

Iestādes vadība konfliktsituācijas risina nekavējoties vai savlaicīgi un konstruktīvi. 

Turpmākā attīstība: 

- Turpināt līdzdalības prasmju pilnveidi darbiniekiem – kopīgā mācīšanās. 

- Uzsākt organizēt atbalsta pasākumus darbinieku personības pilnveidei. 

- Vismaz 2 reizes gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumus vai 

ekskursijas. 

- Turpināt organizēt vadības pedagogu un tehnisko darbinieku individuālās pārrunas.  

Vērtējums kritērijā “Mikroklimats” – ļoti labi. 

 

3.5.2. Kritērijs – Fiziskā vide 

        1982. gada jūnijā ēka nodota ekspluatācijā ar 280 vietām izglītojamajiem (12 grupas, nodarbību, 

logopēda, psihologa, mūzikas un sporta skolotāju, administrācijas kabineti, veļas, atpūtas telpas, 

virtuve, pirmajā stāvā zāle nodarbību vajadzībām. Objekts ir nodrošināts ar apsardzes sistēmu. Pie 

iestādes ir stāvlaukums.  

Teritorija ir iežogota. Ir rotaļu, un saimniecības zona. Teritorija labiekārtota, apzaļumota. 

Teritorijā ir 2 gājēju vārti un 1 vārti, kas paredzēti transporta iebraukšanai. 

Āra apgaismojums ir uzstādīts pie ēkas sienām. Uzstādīta teritorijas videonovērošana. Iestādē 

ir ugunsdrošības signalizācija. 
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21%

74%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

27%

73%

Nē

Vairāk nē, nekā jā
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Grupu laukumos ir zālājs, izbūvētas lapenes un smilšu kastes, šūpoles. Katrai izglītojamo grupai 

ir garderobe, ēdiena sadales telpa, tualete; 8 grupām guļamtelpa apvienota ar grupas telpu, 3 grupām 

ir atsevišķa grupas telpa un guļamtelpa. Ūdens apgāde, kanalizācija, apkure – centralizētas. Dzeramā 

ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671, 2017. gada 14. novembrī  “Dzeramā 

ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.”. Lietus 

kanalizācija no jumta novadīta uz ārējiem lietus kanalizācijas tīkliem. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi daļēji tiek nodrošināti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas 

prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu”. Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Telpu vēdināšanu nodrošina 

logi, durvis. Iestādes telpas ir atbilstošas mācību un audzināšanas procesa prasībām. Tualetes telpu 

aprīkojums neatbilst prasībām, bērnu sēdpodi nav izvietoti atsevišķās kabīnēs, bet ir norobežoti ar 

sienu bez durvīm, telpām nepieciešams kapitālais remonts. 

 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 15.05.2019. 

Veselības inspekcija 14.02.2018. 

Pārtikas un veterinārais dienests 13.05.2019. 

 

             Iestādes telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Redzamās vietās ir izvietoti 

evakuācijas plāni, iestādes teritorija pastāvīgi ir sakopta.  

           Kopumā 86% vecāku apmierina iestādes telpas, to iekārtojums, tīrība un kārtība; 8% - daļēji 

apmierināti un 6% vecāku nav apmierināti, komentāros uzsver, ka vēlētos, lai tiktu turpināti remonti. 

Pirmkārt, grupu tualetes tiktu izremontētas.  
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           Savukārt, tikai 6% pedagogu anketās atbild, ka iestādes fiziskā vide un materiāltehniskais 

nodrošinājums atbilst mūsdienu izglītības prasībām, 28% - vairāk jā, nekā nē, 44% - daļēji atbilst 

mūsdienu izglītības prasībām, bet 22% pedagogu novērtē kā neatbilstošu. 

 

           Jautājumā par iestādes teritorijas drošību, sakoptību un kārtību vecāku atbildes: jā – 54%, vairāk 

jā, nekā nē - 26%, daļēji – 15%, vairāk nē, nekā jā – 4%, nē – 1%: 

 

Komentāros vecāki izsaka vēlmes, ieteikumus, vērojumus: 

 būtu nepieciešams labiekārtot bērnu aktivitāšu laukumus; 

 Nav normāla seguma teritorijā (zāliena); 

 vide dārziņā ir zaļa un sakopta, grupiņa un garderobe ir tīras. 

Izglītības iestādes vidē tiek veicināta resursu taupīga izmantošana.  

Kopš 2014. gada katru pavasari notiek Lielā talka kopā ar vecākiem un izglītojamajiem iestādes 

teritorijas labiekārtošanā: zāliena atjaunošana, puķu, garšaugu dobju izveidošana, košumkrūmu 

stādīšana, atsevišķu vietu ierīkošana sporta aktivitātēm, ar vecāku līdzdalību tiek aprīkotas atsevišķas 

grupu lapenes izglītojamo praktiskai darbībai. 

Turpmākā attīstība: 

- Izveidot grupu laukumos 5 dabas materiālu vietas praktiskai darbībai. 

- Izveidot 2 līdzsvara takas iestādes teritorijā. 

Vērtējums kritērijā “Fiziskā vide” – pietiekami. 

 

22%

44%

28%

6%
Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

1% 4%

15%

26%
54%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā



41 
 

Pašvērtējuma ziņojums 

3.6. Joma – Iestādes resursi 

3.6.1. Kritērijs – Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas: grupas telpas, zāles 

mūzikas un sporta nodarbībām, speciālo izglītības skolotāju un logopēdu darbam. Telpu iekārtojums 

un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo 

skaitam. 

Telpas ir atbilstošas un materiāltehniski nodrošinātas, lai varētu realizēt nodarbības interešu 

pulciņiem: ritmika, tautiskās dejas. Šajā mācību gadā tika iekārtota atsevišķa bibliotēkas telpa, kurā 

notiek arī angļu valodas un robotikas pulciņu nodarbības. Bibliotēkā pieejams plašs rotaļmateriālu 

klāsts lasītprasmes veicināšanai. 

Iestādē ir nodrošināts interneta pieslēgums, kas pieejams skolotājiem. Zālē pieejama interaktīvā 

tāfele. 

58% skolotāju uzskata, ka vadība nodrošina atbalstu, nepieciešamo informāciju un resursus 

darbam, 16% uzskata, ka vairāk jā, nekā nē un daļēji – 26%:  

 

Iestāde nodrošina ar izglītības programmām atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru, 

uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales 

materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām utt., tie ir pieejami lietošanai grupās, 

skolotāju darba telpā, bibliotēkā, tos pārskata un papildina. 

                Tikai 6% pedagogu uzskata, ka iestādes fiziskā vide un materiāltehniskais nodrošinājums 

atbilst mūsdienu izglītības prasībām, vairāk jā, nekā nē – 28%, daļēji – 44% un neatbilst – 22%. 
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37% skolotāju un 46% tehnisko darbinieku uzskata, ka telpu iekārtojums pilnībā piemērots viņu 

vajadzībām, 21% skolotāju un 9% tehnisko darbinieku uzskata, ka vairāk jā, nekā nē, ka daļēji atbilst 

– 32% pedagogu un 36% tehnisko darbinieku; vairāk nē, nekā jā – 5% pedagogu un 9% tehnisko 

darbinieku un neatbilst – 5% pedagogu.  

 Pedagogi 

 Tehniskais darbinieki 

Komentāros pedagogi min, ka telpās vasaras laikā grūti uzturēties, žalūzijas nespēj pasargāt no 

karstuma. Telpas ir mazas (vai arī par daudz bērnu). 

Iestādei ir apstiprināts budžets, vadītāja un vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā 

darbā pārrauga iestādes finanšu resursus, precizē izmaiņas un seko līdzekļu izlietojumam. Finanšu 

līdzekļu plūsma tiek saskaņota ar Jelgavas pilsētas domes un Jelgavas Izglītības pārvaldes 

atbildīgajiem speciālistiem, ņemot vērā ieteikumus. Iestādē plānveidīgi tiek iegādāti mācību materiāli, 

izdales un uzskates materiāli, spēles, bērnu grāmatas, rotaļlietas utt. 

 Lai īstenotu kvalitatīvu mācību procesu, iestādē ir pieejams sekojošs materiāltehniskais 

nodrošinājums:  

• datori – 5 gab.; 

• printeri 4 gab. (t.sk. 3 gab. krāsainie); 

• kopētājs; 

• interaktīvā tāfele; 

• laminēšanas iekārta; 

• klavieres - 2 gab.; 

• skandas - 2 gab.; 

5% 5%

32%

21%

37%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

9%

36%

9%

46%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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• mūzikas centri - 2 gab., 

• magnetolas - 12 gab. 

2018./2019. mācību gadā tika papildināta materiāli tehniskā bāze ar mūzikas instrumentiem, 

sporta inventāru, logopēdiskajiem materiāliem, grāmatām. 

Turpmākā attīstība: 

- Pilnveidot materiāltehnisko bāzi – datoru iegāde. 

- Turpināt labiekārtot grupu vidi atbilstoši mācību pieejas maiņai, nodrošinot “darbnīcas” 

izglītojamajiem visas dienas garumā. 

- Turpināt paplašināt dzīvo pētāmo objektu klāstu teritorijā – augu stādījumi. 

Vērtējums kritērijā “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” – labi. 

 

3.6.2. Kritērijs – Personālresursi 

2018./2019. mācību gada 1. pusgadā iestādes pedagoģiskais personāls bija nokomplektēts, 

strādāja 29 pedagogi.– no tiem 21 pirmsskolas izglītības skolotāja, 1 pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotāja, 1 pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, vadības komanda – 2, atbalsta personāls – speciālās 

izglītības skolotāji, 3 logopēdi, 1 psihologs. Iestādē strādā 20 tehniskie darbinieki. Iestādes darbinieku 

atbildība, pienākumi un tiesības noteiktas Amatu aprakstos. Bieža kadru mainība iestādē nav 

raksturīga, tā ir saistīta ar ģimenes apstākļiem, dzīvesvietas maiņu.  

Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Skolotāji pilnveido savu profesionālo un personības izaugsmi, apmeklē dažādus kursus un 

mācības atbilstoši savām interesēm. Projekta Skola 2030 ietvaros iestādes pilotkomanda sagatavoja 

materiālus pieredzes tālāknodošanai un piedalījās projekta organizētajās konferencēs un reģionālajos 

ieviešanas semināros Ogrē, Valmierā, Brocēnos, Rīgā, Jelgavā. Iestādes psihologs un vadītāja 

vietnieks izglītības jomā sniedza atbalstu Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu komandām, 

ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā. Iestādē tika uzņēmti pedagogi, kuriem bija iespēja 

piedalīties pedagoģiskajā procesā, gūt pieredzi darbsemināros, kopīgās diskusijās un sarunās. 

Sagatavotie temati: 

 Skolotāju pieredzes stāsti ceļā uz mācīšanās pieejas maiņu 

 Kā nonācām pie vienota plānošanas un vērtēšanas veida iestādē 

 Sociāli emocionālā mācīšanās 

 Kā mācīšanās procesā ieraudzīt bērnu, kuram nepieciešams atbalsts 

 Komandas darbs 

 Praktiskās dzīves vingrinājumi 
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 Ekskursijas un mācību pārgājieni 

 Āra vide un āra nodarbes 

 Pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumi pieaugušajiem. 

Darbinieku slodzes sadalītas optimāli, ievērojot izglītības programmu prasības, skolotāju 

kvalifikāciju un pieredzi. Vadība pārzina skolotāju profesionalitāti un darba pieredzi. 

Iestādes vadība atbalsta skolotāju dalību dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās un/vai 

profesionālās aktivitātēs gan iestādē, gan ārpus tās. 90% pedagogu izmanto iestādes vadības piedāvātos 

tālākizglītības kursus un citas profesionālās kompetences pilnveides iespējas un ir apmierināti ar 

piedāvājumu, 5% - vairāk jā, nekā nē,  5%  neizmanto piedāvātos kursus, bet apmeklē pašu izraudzītos: 

  

 

Iegūtās zināšanas un prasmes skolotāji izmanto, ieviešot jauninājumus pedagoģiskajā procesā. 

Savā darbā pielieto to, ko apgūst profesionālās pilnveides aktivitātēs 79% pedagogu, vairāk jā, nekā 

nē – 16%, daļēji – 5%: 

 

 

Iestādē tiek organizētas savstarpējas pieredzes pasākumi. Savstarpējā nodarbību vērošanā un 

analīzē piedalās – 52%, vairāk jā, nekā nē – 16%, daļēji – 16%, nepiedalās – 16% skolotāju:  

 

5% 5%

90%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

5%

16%

79%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

16%

16%

16%
52%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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68% skolotāju pārrunā labākās mācīšanas metodes un labās prakses piemērus ar saviem 

kolēģiem, 16% - vairāk jā, nekā nē, 16% - daļēji: 

 

 

Skolotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus slodžu sadalē, kā arī iestādes darba uzlabošanā. Visi 

iestādes darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Darbiniekiem ir pieejama 

informācija par iestādes darba organizāciju. 

Turpmākā attīstība: 

- Veicināt pedagogus iegūt pirmsskolas izglītības speciālā skolotāja izglītību. 

- Pieejas maiņa pieredzes tālāknodošanā: 1 - 2 pedagogi piedalās konkrētās grupas procesā, 

ieviest pedagoģiskās un personības pilnveides izglītojošās literatūras lasīšanas ieradumus 

“Grāmatu TOP 3” 

- Aktīva pedagogu atgriezeniskā saite pēc izglītojošām lekcijām, darbsemināriem u.c. 

pasākumiem. 

- Turpināt veidot skolotāju pieredzes stāstu apkopošanu un popularizēšanu iestādē. 

- Turpināt pilnveidot pedagogu zināšanas IT tehnoloģiju izmantošanā. 

Vērtējumus kritērijā “Personālresursi” – labi. 

 

3.7. Joma – Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Kritērijs – Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

          Iestādes pašnovērtēšanā ir iesaistīti pedagoģiskais personāls, tehniskais personāls, izglītojamo 

vecāki, Iestādes padome. Pašnovērtēšanas procesu vada Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece 

izglītības jomā. Iestādes vadība plāno Iestādes darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Šajā procesā izmanto 

mācību darba analīzi, arī audzināšanas jomu, tiek ņemti vērā arī vecāku ieteikumi. Katrs pedagogs veic 

sava darba analīzi, pašnovērtēšanu, analizējot darba rezultātus un tālākas vajadzības, balstoties uz 

16%

16%

68%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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konkrētiem rezultātiem un apliecinājumiem. Iestādes ikdienas darba izvērtēšana notiek vadības, 

pedagogu, tehniskā personāla, vecāku sanāksmēs. 

          Vīzijas, misijas, mērķu un prioritāšu noteikšanai Iestāde balstās uz valsts izglītības prioritātēm, 

Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības rīcībpolitiku un Jelgavas izglītības pārvaldes izvirzītajiem 

galvenajiem darba virzieniem. Iestādes Attīstības plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības 

attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, kā arī pamatojoties uz Jelgavas pilsētas attīstības 

programmu 2014.–2020. gadam. Attīstības plānā (2016. – 2020.) tiek noteiktas iestādes attīstības 

prioritātes trim gadiem. Iestādes Attīstības plānā izstrādē tiek iesaistīts pedagoģiskais un daļēji 

tehniskais personāls un vecāki. Vadība apkopo un izstrādā Attīstības plāna projektu, kuru apspriež 

Iestādes pedagoģiskās padomes sēdē. Attīstības plāns tiek regulāri koriģēts un aktualizēts.  

Turpmākā attīstība: 

- Attīstības plāna veidošanā un izstrādē piesaistīt visus personālresursus.  

- Izstrādāt pedagogu pašvērtējuma kritērijus. 

- 2020. gada februārī, martā veikt iestādes SVID analīzi. 

- Pašnovērtējuma ziņojumu reizi gadā aktualizēt un ievietot Jelgavas izglītības pārvaldes 

mājaslapā.  

Vērtējums kritērijā “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” –  ļoti labi. 

 

3.7.2. Kritērijs – Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

         Iestādē ir lietišķas, koleģiālas un labvēlīgas savstarpējās attiecības starp darbiniekiem, 

izglītojamajiem, viņu vecākiem.  

         Iestādē ir tās darbību reglamentējoši dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām: iestādes 

nolikums, iestādes attīstības plāns, gada darba plāns, personāla amata apraksti, pedagogu darba 

vērtējumam ir izstrādāti darba kvalitātes vērtējuma kritēriji u.c .Dokumenti atbilst to izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Iestādes personāls tiek informēts 

par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, to izmaiņām. 

       Visiem ir pieejama informācija par iestādes darbu, darbību, pieņemtajiem lēmumiem: 

• vadības sanāksmes; 

• darba plāns, kas pieejams katram pedagogam; 

• informatīvās sanāksmes; 
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• pedagoģiskās padomes sēdes, 

• informāciju stendi; 

• e-pasts. 

Pedagoģiskā procesa  pārraudzības formas iestādē 

Pedagoģiskā procesa pārraudzības mērķis: pedagoģiskā procesa kvalitāte. 

Pedagoģiskā procesa kvalitātes rādītājs: izglītojamais - pozitīvi noskaņots, emocionāli  atsaucīgs, 

ieinteresēts darboties un motivēts uz sasniegumiem.  

Pedagogs vada pedagoģisko procesu un tiek vērtēti atsevišķi kvalitātes kritēriji pedagoga darbībā 

prioritatīvā kārtībā: 

1. Skolotāja lomas pozicionēšana, pozitīvas attieksmes un attiecību veidošana ar bērniem, ievērojot 

humānpedagoģijas principus un iekļaujošās izglītības īstenošanu.  

2. Skolotāja spēja bērnus ieinteresēt, saglabāt uzmanības noturību un motivēt mērķa sasniegšanai ne 

tikai rotaļnodarbības laikā, bet arī ārpusnodarbību laika aktivitātēs.  

3. Skolotāja prasme organizēt visus obligāti iekļaujamos (pēc iestādes noteiktā) attīstošos 

vingrinājumos rotaļnodarbības laikā. 

4. Skolotāja prasme pielietot daudzveidīgas praktiskās darbības paņēmienus un prasme sabalansēt 

uzskatāmās, verbālās un praktiskās metodes. 

5. Pedagoģiskā procesa satura un metodisko paņēmienu atbilstība izglītojamo attīstības pakāpei, 

organizācijas formu dažādība, komandas darbs, skolotāja prasme vērtēt savu rīcību. 

Pārraudzības uzdevumi: regulāri veikt pedagoga darbības izvērtējumu; uzturēt pedagogu dialogu;  

nodrošināt iestādē saskaņotu prasību īstenošanu pedagoģiskā procesa organizācijā. 

Pārraudzības formas un realizācija mācību gada laikā: 

Augusts, septembris Individuālās sarunas ar katru pedagogu, uzsākot jauno mācību gadu, ar 

mērķi atsaukt atmiņā iepriekš sasniegto, pārrunāt jaunā mācību gada 

aktualitātes un sasniedzamos mērķus profesionālajā izaugsmē, atgādināt 

par iestādes vienotajām prasībām un kopīgi īstenojamajiem uzdevumiem. 

Septembris Iestādes pedagogu padomes pedagoģiskā sēde, mācību gadu uzsākot. 

Septembris, oktobris, 

novembris, decembris. 

Rotaļnodarbību hospitācijas sadarbībā ar iestādes psihologu. Katrā grupā 

tiek hospitēts 3 - 4 reizes. Seko saruna – konsultācija, piedalās abas grupas 

skolotājas, vadītāja vietnieks, psihologs. Ja nepieciešams, hospitācijā un 

sarunā tiek iesaistīta iestādes vadītāja. 

Septembris, oktobris Katras grupas pedagogu komandas (grupas skolotāji, mūzikas un sporta 

skolotāji, logopēdi un speciālās izglītības skolotāji) pedagoģiskās padomes 

sēdes, ar mērķi izvērtēt grupas izglītojamo sastāvu, izglītojamo 

sasniegumus un  izvirzīt uzdevumus pedagoģiskā procesa organizēšanai un 

sadarbībai ar vecākiem. Piedalās iestādes vadītāja, vadītāja vietnieks 

izglītības jomā un psihologs. Sēdes uzsāk ar sagatavošanas grupām. 

Novembris Izglītojošs darbseminārs iestādes pedagogiem par kopīgi izvēlētu, iestādē 

aktuālu tēmu pedagogu profesionālās izaugsmes veicināšanai. 

Visa mācību gada garumā 

katru dienu. 

Īsas pārraudzības vizītes katrā grupā atsevišķos dienas režīma momentos 

ar konkrētu izvirzītu mērķi. Piemēram, izglītojamo atsauksmes un 

stāstījums par veicamo praktisko darbiņu, dienas ritma momentu 
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ievērošana atbilstoši noteiktajam laikam, skolotāja palīga iesaistīšana 

procesā, procesa atbilstība izglītojamo interesēm un spējām, skolotāja 

attieksme pret izglītojamajiem, izglītojamo rotaļdarbības organizēšana utt.  

Visa mācību gada 

garumā. 

Pedagoģiskā procesa  hospitācija pēc pieprasījuma vai vadības komandas, 

vai speciālistu iniciatīvas pie atsevišķiem pedagogiem. Piemēram, skolotāji 

iesācēji, konfliktsituācijas, atsevišķu izglītojamo iekļaušana utt. Vispirms 

hospitē vadītāja vietnieks izglītības jomā, pēc tam pieaicina iestādes 

vadītāju vai psihologu, vai logopēdu  pēc nepieciešamības. 

Visa mācību gada 

garumā. 

Tematisko un svētku pasākumu izglītojamajiem kopā ar vecākiem 

apmeklēšana. Pasākumi  tiek apmeklēti pēc izvēles ar konkrētu mērķi 

izvērtēt skolotāja darbību, pedagogu komandas darbu vai izglītojamo 

sasniegumus. Pēc pasākuma seko saruna ar pedagogiem. 

Visa mācību gada 

garumā. 

Vadītāja vietnieka izglītības jomā konsultācijas iestādes pedagogiem pēc 

pieprasījuma, vai vadības komandas iniciatīvas. 

Visa mācību gada 

garumā. 

Iestādes psihologa konsultācijas iestādes pedagogiem pēc pieprasījuma, 

vai vadības komandas iniciatīvas. 

Janvāris Iestādes pedagogu padomes pedagoģiskā sēde par iestādes attīstībai 

aktuālu pedagoģisku tēmu. Piemēram, šogad tika aktualizēta tematika – 

vides uzlabošana bērnu praktiskā darbības veicināšanai ārā.  

Janvāris, februāris, marts. Pedagogu savstarpējā pieredzes apmaiņa. Piedalās visi iestādes pedagogi, 

bet tiek mainīta pieeja. Pēc sadarbības seko sarunas. 

Marts Sagatavošanas grupu pedagogu komandu (grupas skolotāji, mūzikas un 

sporta skolotāji, logopēdi un speciālās izglītības skolotāji) pedagoģiskās 

padomes sēdes, ar mērķi izvērtēt izglītojamo sasniegumus un sagatavotību 

pamatizglītības uzsākšanai. Piedalās iestādes vadītāja, vadītāja vietnieks 

izglītības jomā un psihologs.  

Aprīlis Katras grupas pedagogu komandas (grupas skolotāji, mūzikas un sporta 

skolotāji, logopēdi un speciālās izglītības skolotāji) pedagoģiskās padomes 

sēdes, ar mērķi izvērtēt izglītojamo sasniegumus. Piedalās iestādes 

vadītāja, vadītāja vietnieks izglītības jomā un psihologs.  

Aprīlis Atgriezeniskā saite  pēc pieredzes apmaiņas. Pedagogu savstarpējā 

pieredzes apmaiņa. 

Maijs Iestādes pedagogu padomes pedagoģiskā sēde, mācību gadu noslēdzot. 

Visa mācību gada garumā 

katru ceturtdienās 

Speciālistu un vadības komandas sanāksmes. Mērķis – iekļaujošās 

izglītības uzlabošana iestādē. 

Skolotāju sanāksmes. Mērķis – svarīgu pedagoģisko tematiku 

aktualizēšana, informācijas apmaiņa par saskaņotu iestādes darbību. 

Visa mācību gada garumā Iestādes pedagogi apmeklē pilsētā organizētos pieredzes apmaiņas 

pasākumus un kursus. 
 

Iestādes vadība savā darbā ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, ētikas normas un 

lojalitāti pret valsti. Par to liecina anketēšanas rezultāti, darbinieki kopumā novērtē pozitīvi - 95%; 

daļēji – 5%: 
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Vadītājas un vietnieku darba pienākumu un atbilstības jomas ir noteiktas Amatu aprakstos. 

Vadības komandas struktūra un katra kompetences joma ir noteikta un visiem zināma. 

Vadības komanda sniedz darbiniekiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Izglītības iestādes 

vadības komanda plāno, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, nodrošina informācijas apmaiņu ar 

personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

89% skolotāji un 64% darbinieku uzskata, ka vadība pilnībā nodrošina informāciju par 

lēmumiem, pārsvarā nodrošina - 11% skolotāji un 36% darbinieku: 

 

 

Iestādes vadītājai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. Iestādes Vadības komandai notiek 

sanāksmes, nepieciešamības gadījumā pieaicinot atbalsta personālu, skolotājas, institūciju pārstāvjus. 

Ar pieņemtajiem lēmumiem vadības komanda informē skolotājus informatīvajās sanāksmēs, kuras 

notiek 1 reizi nedēļā. 

95% pedagogu un 100% tehnisko darbinieku uzskata, ka vadība ir brīvi vai pārsvarā pieejama, 

5% pedagogu uzskata, ka daļēji pieejama. Izglītības iestādes personālam ir iespēja brīvi komunicēt ar 

iestādes vadību: 

5%

16%

79%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

11%

89%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

36%

64%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā



50 
 

Pašvērtējuma ziņojums 

 Pedagogi 

Tehniskie darbinieki 

Turpmākā attīstība:  

- Izskatīt  un kolektīvā izvērtēt iestādes  kontroles un pārraudzības sadarbības formas, izveidojot 

vienotu pieeju balstītu demokrātijas vērtībās. 

Vērtējums kritērijā “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” – ļoti labi. 

 

3.7.3. Kritērijs – Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar iestādes dibinātāju un pašvaldības iestādi “Jelgavas 

Izglītības pārvalde”. Ik gadu tiek novērtēts pedagogu darbs, pasniedzot Atzinības rakstus un balvas 

Skolotāju dienas pasākumā, pedagogiem ir iespēja piedalīties konkursos.  

Regulāra sadarbība notiek ar: 

• Jelgavas pilsētas Sociālo pārvaldi,  

• Jelgavas pilsētas bāriņtiesu,  

• Sabiedrības integrācijas pārvaldi – konkursi, 

• pilsētas bibliotēkām,  

• Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru,  

• Valsts policiju un pašvaldības policiju,  

• VUGD Jelgavas nodaļu,  

• Sporta servisa centru, dalība sacensībās “Lielā balva 2018”, 

• Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajām skolām, lai iepazīstinātu 6 gadīgo izglītojamo 

vecākus ar skolu piedāvājumu nākošajam mācību gadam, lai palīdzētu vecākiem 

5%

21%

74%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

27%

73%

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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izvēlēties skolu, kurā pieteikt savu bērnu un sniegtu priekšstatu par nepieciešamajām 

prasmēm, 

• citām pilsētas un republikas PII, pieredzes apmaiņā: 

 2x viesojās projekta “Skola 2030” mūsu ietādes kurators no Rīgas PII „Viršu dārzs” 

 novembrī viesojas Jelgavas PII “Zemenīte” pedagogi 

 janvārī viesojas Jelgavas privātās PII “Varavīksne” pedagogi 

 martā viesojas Jelgavas PII “Zīļuks” pedagogi 

 martā dodamies pieredzes apmaiņā uz Rīgas privāto PII „Maziņš kā jūra” 

(pilotiestāde) 

 aprīlī viesojas Salaspils novada logopēdi 

 aprīlī viesojas Aizkraukles un Skrīveru novada pedagogi 

 jūnijā dodamies pieredzes apmaiņā uz Gulbenes PII „Auseklītis” (pilotiestāde). 

 

Turpmākā attīstība:  

- Nodrošināt regulāru pieredzes tālāknodošanu Jelgavas PII pirmsskolas pedagogiem projekta 

“Skola 2030” turpinājuma ietvaros.  

Vērtējums kritērijā “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” – labi. 

 

4. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

Turpmākā attīstība tika norādīta katras jomas apraksta noslēgumā.  

Turpināt īstenot iestādes darbības pamatmērķus: 

• iekļaujošas izglītības īstenošana 

• kompetenču pieejas ieviešana. 

 

Izglītības iestādes vadītāja _________________  Anita Bērziņa 

 

                                                 

Saskaņots:  

Pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja G.Auza 

30.08.2019. 


