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1. Izglītības Iestādes vispārīgs raksturojums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši” (turpmāk tekstā – 

Iestāde) dibināta 2014. gada 28. augustā.  2012. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība iegādājās ēku 

Ganību ielā 66 un, izanalizējot tā brīža situāciju, tika atzīts, ka visizdevīgākais un visefektīvākais 

risinājums ir iegādāto ēku rekonstruēt par pirmsskolas izglītības iestādi. Īstenojot projektu 

“Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta” tika 

rekonstruētas telpas ar kopējo platību 2270,90 m2. Jelgavas pilsētas pašvaldība par saviem finanšu 

resursiem veica piebūves (peldbaseina) izbūvi. 

Izglītības iestādes dibinātājs Jelgavas pilsētas dome. 

Juridiskā adrese - Ganību ielā 66, Jelgavā, LV-3007. Pirmsskolas izglītības iestādē mācās 

264 (254 izglītojamie 11 vispārējā tipa grupās un 10 izglītojamie vienā grupā, kurā tiek realizētas 

programmas ar mācīšanās traucējumiem) izglītojamie, strādā 56 darbinieki – pedagoģiskais 

personāls - 33, tehniskais personāls – 23. 

 Iestādē darbojas atbalsta personāls, kura sastāvā ir: logopēds, speciālās izglītības skolotājs, 

medicīnas māsa.  

Veicot ģimenes aptauju (ģimenes aptaujā piedalījās 185 ģimeņu pārstāvji), Atvērtajā 

jautājumā – Ko Jūs gribētu pateikt par sava bērna izglītības iestādi un tās darbiniekiem? – tika 

saņemtas dažādas atbildes (atbildes skat. Pielikumā Nr. 1). 

Analizējot pedagogu aptauju (aptaujā piedalījās 25 pedagoģiskā personāla darbinieki) 

noskaidrojām, ka 96% pedagogu sniedz atbildes, ka ir apmierināti / vairāk jā nekā nē, ka strādā 

tieši šajā iestādē. 

Atvērtajā jautājumā “Ko vēl Jūs gribētu pateikt par savu iestādi un tās darbiniekiem” 

noskaidrotas dažādas atbildes (skat. Pielikumā Nr.2). 

Aptaujā tika noskaidrots arī tehniskā personāla viedoklis (aptaujā piedalījās 23 darbinieki). 

96% darbinieki ir apmierināti/ vairāk jā, nekā nē, ka strādā tieši šajā iestādē. Atvērtajā jautājumā 

“Ko vēl Jūs gribētu pateikt par savu iestādi un tās darbiniekiem” noskaidrotas dažādas atbildes. 

(skat. Pielikumā Nr.3). 

Izglītojamo ēdināšanu nodrošina pilnsabiedrība “Rosi – 9”, ēdiens tiek gatavots Iestādes 

virtuvē. Ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši sezonai. Ēdienkarte tiek saskaņota ar Iestādes 

vadītāju un medmāsu. Iestādes vadībai, padomei un vecākiem ir tiesības (vēlams) kontrolēt ēdiena 

kvalitāti. Ja izglītojamajam ir ārsta apstiprināta diagnoze, kuras dēļ ir nepieciešama uztura 

korekcija, bērnam tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana. 
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Lai bagātinātu ikdienas uzturu, izglītojamajiem ir nodrošināta ES atbalsta programma 

“Skolas piens”, “Skolas auglis”. 

Liela uzmanība tiek pievērsta sezonalitātes principam attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, 

atkarībā no to pieejamības tirgū atbilstoši vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendāram, kā arī 

ēdienkartē iekļauj vietējos sezonālos augļus un dārzeņus.  

Iestādē ir 12 pirmsskolas vecuma izglītojamo vajadzībām atbilstošas grupas, sporta zāle, divi 

peldbaseini, “FasTracKids” mācību centrs un 19 pētnieciskās darbības stacijas “Mācies 

eksperimentējot”, mūzikas zāle, labiekārtoti rotaļu laukumi un pastaigu teritorija. 
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Iestādes piedāvātās īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

Kods Licences 

numurs 

Izglītojamo skaits 

2015./

2016. 

m.g. 

2016./

2017. 

m.g. 

2017./

2018. 

m.g. 

2018./

2019. 

m.g. 

2019./ 

2020. 

m.g. 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 
010111 11 

V-7603 

14.10.2014. 
257 264 273 257 250 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

010155 11 

 

V-7605 

14.10.2014. 
 2  3 2 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

010156 11 

 

V-7606 

14.10.2014. 
 6 6 11 4 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

010158 11 

 

V-7607 

14.10.2014. 
 2 3 2 1 

Mazākumtautību speciālās 

pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem 

ar jauktiem attīstības 

traucējumiem 

010156 21 
V-7784 

27.01.2015. 
10 5 8 8 7 

KOPĒJAIS 

IZGLĪTOJAMO SKAITS 

  
267 279 290 281 264 

 

Iestāde ir viens no interešu izglītības programmas “FasTracKids” mācību centriem. 

Interešu izglītības programmu “FasTracKids” apgūst sagatavošanas grupu izglītojamie. 

Ikviens “FasTracKids” programmas modulis piedāvā mācīšanās prasmju kopumu, kas veido 

“FasTracKids” priekšrocības. Šīs priekšrocības ir vērstas uz mācību procesu jeb uz to, KĀ domāt, 

NEMĒĢINOT vienkārši iemācīties no galvas mācību saturu un tikai koncentrēties uz to, KO 

domāt, vienlaikus, nodrošinot izklaidi visā nodarbības laikā. 

 Moduļi: 

 Bioloģija- ( Tēmas: Dzīvības zinātne; Mūsu augu valsts; Mūsu dzīvnieku valsts; Cilvēka 

ķermenis). 

 Dabas zinātne ( Tēmas: Sālsūdens un peldspēja; Jautrā molekulu iepazīšana; Magnētiskie 

spēki un statiskā elektrība; Kāpēc priekšmeti peld?). 

 Zemes zinātne (Tēmas: Apkārtējā pasaule; Ģeologija; Okeāni; Zemes enerģija). 

 Astronomija (Tēmas: Saule un zvaigznes; Planētu pētīšana; Lidošana; Kosmiskie 

lidojumi. 
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Tiek organizētas Atvērtās nodarbības vecākiem. Vecākiem ir iespēja saņemt izglītojamā 

izvērtējumu un video materiālu par apgūto programmā. 

Iestāde piedāvā interešu izglītības programmas: 

 Angļu valoda (Sanita Cvetkova – pedagoga privātprakse) apmeklē 22 izglītojamie vecumā 

no 4 līdz 7 gadi. 

 Robotika (SIA “001A”) apmeklē 38 izglītojamie vecumā no 4 līdz 7 gadi. 

 Ritmika ( SIA ”Nāc dejot 2”) – apmeklē 64 izglītojamie vecumā no 3 līdz 7 gadi. 

 

2. Izglītības Iestādes darbības pamatmērķi 

VĪZIJA 

Izzināt, augt, darboties mūsdienīgā un radošā vidē. 

MISIJA 

Labvēlīga, radoša, droša, sportiska, veselību veicinoša vide katram izglītojamajam, 

iepazīstot daudzveidīgo pasauli. 

MOTO 

Kam bērni – tam prieki (latviešu sakāmvārds). 

MĒRĶIS 

Īstenot kvalitatīvu izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai. 

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE 

Agrīnās izglītības pieejamība, izglītības pakalpojuma daudzveidība un kvalitāte, pēctecības 

un sistemātiskuma nodrošināšana. 

UZDEVUMI 

1. Organizēt jēgpilnu mācību procesu visas dienas garumā, īstenojot mācīšanas un mācīšanās 

pieejas maiņu. 

2. Ieviest un pielietot vienotu izglītojamo vērtēšanas sistēmu. 

3. Pilnveidot un pielietot efektīvu sadarbību: skolotājs-vecāki-atbalsta personāls-vadība. 
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3. Izglītības Iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma 

līmeni atbilstošajos kritērijos 

 

3.1. Mācību saturs – Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, normatīvo aktu 

prasībām, Iestādes mērķiem un uzdevumiem.  

Iestādes dienas ritmu veido vadītājas vietniece izglītības jomā sadarbībā ar pedagogiem, kā 

arī ar mūzikas un sporta pedagogiem. Vadītājas vietniece sporta jomā veido peldētapmācības 

nodarbību grafikus sadarbībā ar peldētapmācības treneriem. 

Dienas ritms ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Par izmaiņām 

dienas ritmā pedagogi un vecāki tiek savlaicīgi informēti. Vadītājas vietniece izglītības jomā 

pārrauga mācību procesu. Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālo attīstību, 

psiholoģiskās īpatnības, spējas, motivāciju un intereses. Pedagogi plāno individuālo darbu ar 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi vai izglītojamajiem ar speciālās izglītības 

programmu ( individuālie izglītības plāni), kā arī sadarbojas ar atbalsta personālu. 

Iestādē īsteno 5 pirmsskolas izglītības programmas: 

 Pirmsskolas izglītības programma - 010111 11. 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem - 

010155 11. 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem - 010156 11. 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem - 010158 11. 

 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem - 010156 21. 

Analizējot aptaujas rezultātus, pedagogi norāda, ka iestādē tiek nodrošinātas visu izglītojamo 

mācīšanās vajadzības. 

Visās grupās atbilstoši izglītojamo vecumam ir izstrādāts “Dienas ritms”, kurā atspoguļotas 

pamataktivitātes un to norises secība: bērnu sagaidīšana, individuāls darbs, rotaļas, sarunas ar 

vecākiem. Tam seko brokastis, rīta aplis, integrēts mācību process, rotaļnodarbības, rotaļas, 

kustību aktivitātes, vērojumi dabā. Izglītojamie ēd pusdienas, gatavojās dienas miegam, atpūtai, 

kam seko launags, integrēts mācību process, rotaļnodarbības, rotaļas, spēles, pastaiga, 

individuālais darbs, sarunas ar vecākiem. Fiziskā veselība un izglītība, peldētapmācība, muzikālā 
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nodarbība tiek integrēta mācību procesā, visas dienas garumā. Pēcpusdienās izglītojamajiem ir 

iespēja apmeklēt interešu izglītību (angļu valoda, robotika, ritmika).  

Uz aptaujas jautājumu “Vai Jūsu bērnam ir iespēja iestādē jēgpilni pavadīt laiku un apgūt 

jaunas prasmes?” 94% izglītojamo vecāku atbild, ka jā/ vairāk jā nekā nē. 

Dienas ritms ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Tas ir pieejams 

katrā grupas un iestādes informatīvajā stendā. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt strādāt pie kompetencēs balstītas mācību satura īstenošanas.  

 Pilnveidot Iestādes vadības, pedagogu un atbalsta personāla sadarbību kompetencēs 

balstīta mācību satura īstenošanai. 

 Nodrošināt izglītojamajiem iespēju mācīties iedziļinoties. 

 Nodrošināt mācību satura pēctecību, veicināt kopsakarību izpratni un spēju zināšanas 

pielietot, sasaistot apgūstamās zināšanas un prasmes ar reālo dzīvi. 

 Vērtējums – labi. 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 Šajā mācību gadā īstenojam mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu.  

 Pedagogu galvenā loma ir attīstīt izglītojamajos caurviju prasmes, sekmējot vispusīgu 

attīstību un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanā, kā arī zināšanas, izpratni un 

pamatprasmes visās mācību jomās. 

 Pedagogi, atbilstoši izglītojamo vecumam, ar rotaļu palīdzību un savu piemēru dod iespēju 

iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīstīt ieradumus un tikumus, kas balstīti vērtībās. 

Pedagogi cenšas radīt izglītojamajos interesi pašiem apgūt, vērot, pētīt dabas objektus/parādības, 

veikt dažādus eksperimentus, nosaukt dažādas sakarības, apzināties darbību secību, cēloņus un 

sekas, izdomāt vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai, izvērtēt redzētā un dzirdētā 

ticamību, kā arī risināt ikdienas problēmsituācijas.   

 Pedagogi rotaļnodarbību laikā un ārpus tām, mudina izglītojamos savstarpēji vienoties 

strīdīgos jautājumos un saskaņot savu rīcību, kā arī iecietīgi un ar cieņu izturēties pret atšķirīgiem 

uzskatiem.  Ikdienā, dažādās situācijās, pedagogi mudina izglītojamos sadarbību izmantot kā 

efektīvu veidu kopīga mērķa sasniegšanai, veidojot radošos darbus izstādēm, kopīgi vienojoties 

par grupas kārtības noteikumiem, veicot dažādus uzdevumus, spēlējot dažādas spēles. 
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 Kopīgi tiek veidoti un ievēroti noteikumi grupās. Izglītojamie mācās būt atbildīgi par sevi, 

līdzcilvēkiem un apkārtni, mācās saprast citus, līdz pārdzīvojot notiekošajam un rīkojoties videi 

draudzīgi. Izglītojamajiem atrodoties iestādē, grupas laukumā vai dodoties pastaigās, ekskursijās, 

pedagogi mudina, nepaiet garām situācijām, kas šķiet nepieņemamas. Tādējādi bērni sāk apzināti 

uzņemties atbildību un rīkoties, meklējot dažādus risinājumus. 

 Ikdienā pedagogi izglītojamajiem māca, rāda, kā jēgpilni un atbildīgi izmantot digitālās 

tehnoloģijas, lai zināšanas iegūtu, papildinātu, nostiprinātu. Tāpat arī, kā efektīvi un droši 

komunicēt un sadarboties ar citiem digitālajā vidē. Visefektīvāk tas bija vērojams attālinātā mācību 

procesa laikā. 

 Uzsvars tiek likts uz pašvadītu mācīšanos. Pedagogi mudina izglītojamos apzināties sevi 

kā indivīdu, savas vēlmes, vajadzības un intereses.  Izglītojamie mācās pārvaldīt savas emocijas, 

domas un uzvedību, dažādās ikdienas situācijās. Pedagogi mudina izglītojamos patstāvīgi izvirzīt 

reālus mērķus, patstāvīgi mācīties, pilnveidojot sevi. Ikdienā izglītojamie tiek mudināti izvērtēt un 

analizēt savu darbību gaitu un mācību sasniegumus, pārrunājot to ar pedagogu vai savā starpā. 

Pedagoga uzdevums ir reaģēt un atbalstīt, mudinot izglītojamos saskatīt savas stiprās un vājās 

puses un to, ka kļūdas ir mācīšanās procesa neatņemama sastāvdaļa, kas ļauj saprast, ko nākamajā 

darīšanas reizē var veikt citādāk, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. 

 Pedagogi gatavojoties darbam, ņem vērā izglītojamo intereses, spējas un vecumposma 

īpatnības, lai izglītojamajiem ir interese un vēlme darboties un iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas 

virzīti uz plānotā sasniedzamā rezultāta īstenošanu. Pedagoga uzdevums ir veicināt katra 

izglītojamā aktīvu, radošu darbību, virzot viņa individuālos iespaidus un sabiedrības dzīves uztveri 

kopsakarībās, uz iespēju dažādi darbojoties, to izzināt. Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību 

metodes, kuras atbilst izglītojamo personības attīstības vajadzībām un kompetenču pieejai mācību 

saturā. Īstenojam integrētu mācību procesu. Esam elastīgi plānotajā – pēc nepieciešamības 

tematiskais plāns tiek pagarināts vai pielāgots izglītojamo interesēm, vēlmēm, vajadzībām. 93% 

ģimeņu uzskata, ka viņus apmierina izglītības kvalitāte iestādē. 

 Kā būtiska digitālo mācību līdzekļu izmantošana mācību darbā tiek uzsvērta 

nepieciešamība izglītot pedagogus, parādot tehnoloģiju daudzveidīgās iespējas, lai pēc tam spētu 

izglītojamajiem iemācīt digitālo mācību līdzekļu jēgpilnu un drošu izmantošanu jau no mazām 

dienām, taču ievērojot – jo jaunāks bērns, jo mazāk tiešas saskarsmes ar digitāliem risinājumiem. 

Tāpat neatsverama ir savstarpējā komunikācija “aci pret aci” un kustības, kas nepieciešamas 

ikviena izglītojamā pilnvērtīgai attīstībai. 

 Pedagogi ikdienā arvien biežāk izmanto digitālos mācību līdzekļus, kas palīdz apgūt 

izglītojamajiem jaunas zināšanas, rada priekšstatus par norisēm dabā un sadzīvē (vēro putnu dzīvi 
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tiešsaistē, vizuāli, uzskatāmi runā par drošības noteikumiem utt.). Daudzveidīga informācija ir 

atrodama ne tikai mācību grāmatās, bet arī informācijas tehnoloģiju vidē. Šī iemesla dēļ pedagoga 

loma būtiski mainās: viņš kļuvis par palīgu, partneri un ceļvedi zināšanu atlasē un mācību procesā. 

52% pedagogu lieto informācijas tehnoloģijas, lai dažādotu mācību procesu, daļēji lieto 24%, 

savukārt nelieto 8% pedagogu. Lai uzlabotu informācijas tehnoloģiju lietošanu, pedagogiem tiek 

piedāvāti kursi. 

 Pedagogi veido cieņpilnas attiecības ar izglītojamajiem. Darbojoties aktivitāšu centros, 

izglītojamie paši brīvi darbojās, sagatavo un sakārto darba vietu, izvēlas materiālus, ar kuriem 

darboties un, ja nepieciešams, vēršas pēc palīdzības. Grupās regulāri tiek plānota un rakstīta 

dokumentācija (darbs E-klasē) – bērnu kavējumi, zīmju reģistrs, tematiskais plāns, izglītojamo 

vērtēšana, plānotās pastaigas ar vērojumiem, nodarbības ārpus grupas telpām, grupas pasākumu 

plāns, pedagoģiskie vērojumi.  

 Lai veicinātu veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, tiek plānotas vecāku sanāksmes, Ģimenes 

aptaujā uz jautājumu “Vai Jūs apmeklējat vecāku sapulces vai citus iestādes pasākumus?” 94% 

norāda, ka jā/vairāk jā nekā nē, daļēji 4% respondentu, savukārt uz jautājumu “Vai Jūs apmierina 

vecāku sapulču un citu pasākumu vecākiem kvalitāte?” 89% norāda atbildi jā/vairāk jā nekā nē, 

9% daļēji.  

 Tiek organizētas individuālas sarunas ar vecākiem. Visas individuālās sarunas tiek fiksētas 

pedagoģiskajos vērojumos vai sarunu protokolos. 91% vecāku uzskata, ka regulāri ir iespēja 

saņemt informāciju par to, kā saturīgi pavadīt laiku kopā ar bērnu un veicināt jaunu prasmju un 

zināšanu apguvi. 

Vadītājas vietniece izglītības jomā organizēja 6 darbseminārus: “Individuālā plāna izveide”, 

”Tematiskā plānošana”, ”Refleksija”, “Bērncentrētas vides iekārtošana”, ”Vērtēšana 

pirmsskolā”, “Pašvadīta mācīšanās”. Darbsemināri tiek fiksēti sanāksmju protokolos.  

 Grupās, kurās ir iekļauti izglītojamie ar speciālās izglītības programmām un speciālās 

izglītības grupā, pedagogi raksta individuālos plānus. Pedagogu uzdevums ir pilnveidot 

izglītojamo ar speciālajām vajadzībām izglītības procesu, nodrošinot pedagoģiski 

medicīniskās komisijas ieteikumu izpildi. Pedagogi mācību procesu organizē atbilstoši katra 

izglītojamā individuālajam attīstības līmenim un izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Esam 

veiksmīgi izveidojuši sadarbību: grupu pedagogs – atbalsta personāls. Ne retāk, kā reizi mēnesī, 

tiek organizētas sanāksmes iekļauto izglītojamo grupu skolotājām ar atbalsta personālu. Tajās tiek 

runāts par izglītojamo sasniegumiem, nepieciešamo atbalstu, tālāko attīstību. Sanāksmes tiek 
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protokolētas. Tāpat arī pedagogiem tiek sniegtas konsultācijas, atbalsts darbā ar izglītojamajiem, 

ja tas ir nepieciešams.  

  Darbs tiek organizēts individuāli, pa aktivitāšu centriem. Mācību satura apguvei izmanto 

dažādas mācību metodes, piemēram, pētījumus, eksperimentus, praktisku darbošanos. Tas rosina 

izziņas darbību un sekmē katra izglītojamā iesaistīšanos mācību un audzināšanas procesā, 

respektējot ikviena izglītojamā attīstības vajadzības un veicinot fizisko, psihisko un sociālo 

attīstību. 

 Grupās izglītojamajiem tiek piedāvātas aktivitātes visas dienas garumā. Izglītojamie var 

izvēlēties dažādus materiālus uzdevumu vai savas ieceres īstenošanai. Pedagogi darbā izmanto 

dažādus uzskates materiālus, gan pašu, gan vecāku gatavotos materiālus. Veidojam apstākļus, lai 

izglītojamais būtu kā pētnieks un aktīvs darītājs. Tiek organizētas arī āra nodarbības. Āra 

nodarbības dod unikālu iespēju novērot un pētīt dabu un iegūtās zināšanas paliek atmiņā uz ilgāku 

laiku, jo īpaši, ja mācīšanās procesā iesaistīti visi maņu orgāni. Šādas nodarbības sniedz iespēju 

izglītojamajiem apgūt pētnieciskā darba prasmes un iemaņas un patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas. 

Nodarbības ārā pozitīvi ietekmē izglītojamo veselību. Atrašanās un pārvietošanās brīvā dabā dod 

iespēju veicināt sadarbības un komunikācijas iemaņas izglītojamajiem. 

24% pedagogi aptaujā norāda, ka bieži izmanto mācīšanos ārpus grupas telpām, 28% uzsver atbildi 

vairāk jā, nekā nē, daļēji 32%. 

 Savlaicīgi ir izplānota, sarakstīta dokumentācija sporta skolotājam un atbalsta personālam. 

Tā tiek iepriekš saskaņota ar grupu pedagogiem tēmas ietvaros.  

 Atbalsta personāls (logopēds, speciālais pedagogs) regulāri un savlaicīgi plāno 

individuālās nodarbības izglītojamajiem, konsultāciju laikus vecākiem. Rūpīgi izstrādā nodarbību 

grafiku katram izglītojamajam, ņemot vērā grupu noslodzi. Lai pilnvērtīgi notiktu mācību process 

un tiktu sasniegti vēlamie rezultāti izglītojamo attīstībā, atbalsta personāls sniedz rekomendācijas 

un ieteikumus vecākiem un grupu pedagogiem turpmākajā darbā ar izglītojamo, lai sekmētu 

izvirzītos sasniedzamos rezultātus atbilstoši katra izglītojamā individuālajām spējām. 

 Pedagogi veic sava pedagoģiskā darba izvērtējumu, veidojot prezentācijas par kvalitatīvu 

izglītības procesu - “Kā vērtības, tikumi un caurviju prasmes ir iedzīvinātas grupā?”, “Attālinātais 

mācību darbs – izaicinājumi un iespējas”. Pedagogi plānojot nākamā mēneša tēmas uzdevumus, 

uzrunā izglītojamos, tādējādi izzinot viņu intereses, viedokli, pašreizējo izpratnes līmeni par 

turpmāko tematu, pedagogs mudina izglītojamos domāt par savu mācīšanos. Tāpat ļoti svarīga ir 

atgriezeniskā saite, tāpēc pedagogi, katra mēneša temata beigās, veic sava darba refleksiju - kā 

man veicās ceļā uz mērķi, lai analizētu savu darbu, iespējams, turpmāk mainītu mācīšanas metodes 

un pieeju. Tas palīdz turpmāko darbu plānot tā, lai tas būtu kvalitatīvāks un jēgpilnāks.  
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Ņemot vērā valdības izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot korona vīrusa 

Covid-19 izplatību, mūsu Iestāde organizēja darbu dežūrgrupās vai mazākās grupās. Regulāri, reizi 

dienā, veicām bērnu skaita monitoringu, lai pieņemtu datos balstītus un atbildīgus lēmumus.  

Darbs sākotnēji norisinājās vienā dežūrgrupā, un klātienē savus darba pienākumus veica 

tikai viens pedagogs. Pārējie pedagogi strādāja attālināti. Pakāpeniski mācības klātienē atsāka 

arvien vairāk izglītojamo, tāpēc tika pieņemts lēmums atvērt vairākas dežūrgrupas. 

 Iestādes vadītāja piedāvāja pedagogiem ieteikumus, kā labāk organizēt savu darbu. Kopīgi 

vienojās par veidiem, kā ikdienā sekot līdzi katra pedagoga profesionālajai darbībai un 

psiholoģiskajai labklājībai. Tika pieņemts lēmums visām grupām pāriet uz darbu E-klasē. Tas 

palīdzēja vadītājas vietniecei izglītības jomā pārraudzīt mācību procesu, tā plānošanu. Katru 

nedēļu tika sagatavoti ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. Katras 

grupas pedagogi izveidoja nedēļas plānu ar ieteicamajiem uzdevumiem / rotaļdarbībām, kopīgas 

darbošanās iespējām, IT materiāliem, kurus izglītojamie kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad 

viņiem ir laiks un iespējas. Pedagogi izglītojamajiem atgādināja par personīgo higiēnu (roku un 

zobu mazgāšanu), par drošības noteikumiem uz ceļa, rotaļlaukumā, darbā ar dažādiem 

instrumentiem, atrodoties mājās u.c., piedāvājot izglītojošas multfilmas, attēlus un video.  

 Pedagogi plānojot ņēma vērā to, kas no nepieciešamajiem materiāliem ir pieejami katram 

izglītojamajam mājās. Pedagogi gatavoja ieteikumus / komentārus par vēlamajām darbībām un to, 

kā izmantot ierastās ikdienas darbības (piemēram, ēdienreizes, veļas mazgāšana, mājas uzkopšana) 

mācībām. Tika piedāvāts elastīgs un reāls darbu paveikšanas termiņš, kad izglītojamajiem tie 

jāpaveic. Izglītojamajiem tika piedāvāts brīvais laiks mācību dienas vai mācību nedēļas 

noslēgumā, kad var strādāt pie nepabeigtajiem darbiem, atkārtošanas, jauniegūto zināšanu 

nostiprināšanas.  

 Attālinātā mācību procesa laikā pedagogi gatavoja uzskates materiālus, spēles dažādiem 

tematiem. Plānojot attālināto mācību darbu, uzmanība tika pievērsta veidam, kā vislabāk attālināti 

nodrošināt galvenās mācīšanās funkcijas – skaidri norādījumi izglītojamo ģimenēm par to, kas ir 

sasniedzamais rezultāts un kas bērnam jāiemācās, kādi uzdevumi jāveic, kādi mācību materiāli 

nepieciešami, kā tiks saņemta atgriezeniskā saite (AS) par savu sniegumu un kas darāms, lai to 

uzlabotu. Tā kā izglītojamā izaugsme veidojas ar atgriezenisko saiti (AS), pedagogi regulāri centās 

to uzturēt ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, jo tā sniedz informāciju par izglītojamo sapratnes 

līmeni un rīcības efektivitāti. Tā palīdzēja pedagogiem saprast, kādā veidā notiek jaunas 

informācijas nodošana un pieņemšana. Atgriezeniskā saite ved uz izaugsmi tikai tad, ja tā ietver 

informāciju, kā veikt uzlabojumus. Tāpēc plānotie uzdevumi tika virzīti uz turpmākajiem 
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sasniegumiem. Pedagogi aicināja vecākus dalīties savu bērnu veikumos, atklājumos, pētījumos 

iesūtot foto, video vai audio ierakstus, tādējādi organizējot izglītojamo vecākus regulārai saziņai 

un atgriezeniskajai saitei. 

Statistika rāda, ka aptuveni ar 50% izglītojamo un viņu vecākiem tika nodrošināta regulāra 

atgriezeniskā saite.   Aptuveni ar 30 % izglītojamo un viņu vecākiem tika nodrošināta neregulāra 

atgriezeniskā saite, bet aptuveni ar 20% netika nodrošināta. Lai gan pedagogi centās uzturēt AS ar 

visiem izglītojamajiem un viņu vecākiem, tomēr tā pilnībā netika sniegta. 

Iemesli AS nenodrošināšanā: 

 valodas barjera savstarpējai saziņai,  

 resursu trūkums,  

 valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa izraisītais stress, apjukums, neziņa,  

 vecāku attālinātais darbs,  

 vairāki bērni ģimenē,  

 ģimenē skolēni,  

 sarežģīti noformulēti pedagogu izvirzītie sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, 

 nepietiekami ieinteresējoši izvirzītie uzdevumi, idejas, 

 vecāku nevēlēšanās iesaistīties mācību procesā, jo uzskata, ka tas nav nepieciešams.  

 Pastiprināti tika organizēts un nodrošināts attālinātais mācību darbs obligātā vecuma 

izglītojamajiem. Pedagogi sagatavoja un nosūtīja uzdevumus izglītojamajiem un ieteikumus 

izglītojamo vecākiem attālinātajam darbam ar nedēļas sasniedzamajiem rezultātiem katrā mācību 

jomā. Izglītojamo skaits sagatavošanas grupās pakāpeniski pieauga un tas palīdzēja veiksmīgāk 

pedagogiem plānot un izvirzīt uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, kā arī veikt vērtēšanu katrā 

mācību jomā, un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei.   

 Visa attālinātā mācību procesa laikā, pedagogi secināja, ka vecāki labprātāk bērniem 

piedāvāja pildīt darbus darba burtnīcās, darba lapās, jo tas ir vienkāršāk un ērtāk. Ģimenēs akcents 

tika likts, galvenokārt, tikai uz bērna rakstīt un lasītprasmi. 

 Attālinātas mācības bija piemērots brīdis, lai attīstītu izglītojamo un pedagogu digitālo 

pratību. Vadība plānoja, kā notiks pieredzes apmaiņa pedagogu vidū par labāku pieredzi ikdienā 

attālināto mācību īstenošanā. Reizi nedēļā un pēc nepieciešamības, vadītāja un vadītājas vietniece 

izglītības jomā organizēja pedagogu sanāksmes ZOOM platformā, kurās tika konsultēti pedagogi 

kvalitatīvāka attālinātā mācību darba nodrošināšanā, atbalstam, ieteikumiem un dažādai aktuālai 

informācijas nodošanai. 



 

14 

Pašnovērtējuma ziņojums 2020 

Tika izveidotas regulāras saziņas iespējas ar vecākiem – kā pedagogs informēs un kā vecāki 

informēs pedagogu par izglītojamā mācībām:  

 e-pasts,  

 videozvani, 

 audioieraksti, 

 ‘’Whatsapp’’ grupa,  

 telefoniski, 

 īsziņās, 

 konkrēts laiks, kad var sazvanīties vai paņemt materiālus no iestādes.  

 Pedagogi katru nedēļu sniedza sava darba refleksiju attālinātajā mācību darbā, iesūtot 

vadītājai un vadītājas vietniecei izglītības jomā detalizētu attālinātā darba atskaiti par veiktajiem 

darbiem.  

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot katra izglītojamā aktīvu, radošu darbību, virzot viņa individuālos 

iespaidus un sabiedrības dzīves uztveri kopsakarībās, uz iespēju dažādi darbojoties, to 

izzināt. 

 Turpināt attīstīt caurviju prasmes dažādās mācību jomās, nostiprinot izglītojamo spējas tās 

izmantot patstāvīgi.  

 Stiprināt ieradumus, balstītus vērtībās un tikumos. 

 Turpināt izmantot daudzveidīgas mācību metodes, kuras atbilst izglītojamo personības 

attīstības vajadzībām un kompetenču pieejai mācību saturā.  

 Uzlabot, pilnveidot un nodrošināt āra nodarbību organizāciju. 

 Turpināt pilnveidot pedagogu digitālo pratību izmantošanu mācību darbā. 

 Organizēt individuālas sarunas ar grupu pedagogiem par izglītojamo sasniegumiem un 

gatavību pamatizglītības apguvei. 

Vērtējums – labi. 
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3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 Pedagogi veicina katra izglītojamā aktīvu, radošu darbību, virzot viņa individuālos 

iespaidus un sabiedrības dzīves uztveri kopsakarībās, uz iespēju dažādi darbojoties, to izzināt. 

Mācību process tiek plānots atbilstoši izglītojamo esošajām zināšanām, prasmēm, pieredzei, tas ir 

daudzveidīgs, domāt rosinošs izglītojamajam, atklājot dažādas likumsakarības. Pedagogi veido 

motivējošu un iekļaujošu grupas vidi un atmosfēru tā, lai veicinātu izglītojamo vispusīgu attīstību. 

Uz aptaujas jautājumu “Vai izglītības vide un skolotāji rosina Jūsu bērnam interesi par mācību 

procesu un vēlmi mācīties?” 92% ģimeņu norāda atbildi jā/vairāk jā, nekā nē. 

 Pedagogi rada vidi, kura nodrošina katra izglītojamā piederības sajūtu un komfortu katram 

izglītojamajam, izglītojamie jūtas komfortabli un droši, uzdod jautājumus un lūdz palīdzību, ja tā 

nepieciešama, mācās sadarboties ar citiem cilvēkiem, jūtas apmierināti ar Iestādi, jūtas pārliecināti 

esot grupā un mācās darboties komandā. 

 Vadītājas vietniece izglītības jomā visa mācību gada garumā plāno un organizē 

darbseminārus par jauno mācību satura programmu,  kā mainīsies pieeja pirmsskolā – pedagoga 

loma, par mācību vidi, ģimenes un apkārtējās vides nozīmi, pašvadītu mācību procesa 

organizēšanu, izglītojamo vērtēšanu, individuālo plānu sastādīšanu, par mācību darba plānošanu. 

Darbsemināri ir protokolēti sanāksmju protokolos. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Organizēt izglītojamā pieredzē balstītu, jēgpilnu mācību procesu, nodrošinot pirmsskolas 

izglītības un pamatizglītības pēctecību. 

 Turpināt pilnveidot mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu, balstoties uz pašvadītu un 

izglītojamo iniciētu darbību, atbilstoši izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm. 

 Nodrošināt un nostiprināt pētnieciskās iemaņas izglītojamajiem. 

 Iesaistīt izglītojamos mācību vides iekārtošanā.  

Vērtējums – labi. 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Iestādē ir izveidota vienota izglītojamo vērtēšanas sistēma. Vērtēšanas procesā pedagogs 

iegūst informāciju, kuru apkopo un analizē, lai izdarītu secinājumus par izglītojamo, nosakot viņa 

mācīšanās vajadzības, zināšanu un prasmju apguvi un attieksmju veidošanos, sniegtu 

atgriezenisko saiti. Iestādē izglītojamo vērtēšana notiek uzsākot jaunu mēneša tematu, tā norises 

laikā un temata nobeigumā. Mācību procesa laikā izglītojamajam zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 
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Izvērtējot sasniegumus, var spriest par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot 

individuālu atbalstu vai piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu. Skolotājs veic pierakstus par 

izglītojamā sasniegumiem pēc izvirzītā mērķa un sasniedzamajiem rezultātiem vērtējumu veidlapā 

/ E-klasē katras tēmas noslēgumā. Izglītojamā sniegumu vērtē šādos apguves līmeņos: P – apguvis 

padziļināti, A – apguvis, T – turpina apgūt, S – sācis apgūt. Vadītājas vietniece izglītības jomā 

regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) pārbauda kā tiek izdarīti ieraksti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem skolvadības sistēmā “E-klase” un/vai vērtēšanas veidlapā. Tika izstrādāta 

vērtēšanas kārtība. Vērtēšana ir nepieciešama, lai noteiktu izglītojamā zināšanu, prasmju un 

attieksmju līmeni vadlīnijās noteiktajiem plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kas sekmēs 

pēctecību vērtēšanai skolā. Izveidota jauna forma «Gatavība pamatizglītības uzsākšanai».  

 Pedagoģiskā procesa laikā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

Izglītojamam ir svarīgi saņemt regulāru novērtējumu par paveikto, tādējādi veicinot 

pašnovērtēšanas prasmes, attīstot paškontroli un motivāciju turpmākajai darbībai. Izglītojamā 

attīstība, sasniegumi, uzvedība īpatnības un vecāku ieteikumi tiek fiksēti pedagoģiskajos 

vērojumos. Vērtēšanā iesaistās atbalsta personāls kopā ar grupu, mūzikas un sporta pedagogiem. 

Par katra izglītojamā attīstības izaugsmi pedagogi individuāli pārrunā ar vecākiem, 

vienojoties par sadarbību un līdzatbildību izglītojamo attīstībā, pārrunā novēroto vai izglītojamo 

darbos redzamo, kopīgi meklējot veidu, kā vēl vairāk atbalstīt, palīdzēt un veicināt izglītojamo 

attīstību. 

 Ģimenes aptaujas rezultāti rāda, ka 81% respondentu regulāri saņem informāciju par sava 

bērna sasniegumiem. 

Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu, pedagogi regulāri vērtē, kas izdevies, kam 

atkārtoti jāpievērš uzmanība, kas jādara tālāk plānojot pedagoģisko procesu (SVID analīze, 

pedagoģiskā darba izvērtējums).  

 

Turpmākā attīstība: 

 Iesaistīt vērtēšanā atbalsta personālu kopā ar grupu, mūzikas un sporta pedagogiem. 

 Sekmēt izglītojamā līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot veikt sava darba  

pašvērtējumu. 

 Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamā mācību sasniegumu 

uzlabošanai. 
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 Organizēt grupu pedagogu pārrunas ar vadītājas vietnieci izglītības jomā par katra 

izglītojamā attīstības līmeni un nepieciešamo turpmāko atbalstu mācību un 

audzināšanas darbā. 

Vērtējums – labi. 

 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti visas dienas garumā. Grupu pedagogi vēro, jautā, 

klausās, analizē izglītojamo darbus, cenšas pamanīt un uzteikt katra izglītojamā veikumu, mudinot 

un iedrošinot viņu nākošai izzinošai darbībai, lai izzinātu izglītojamā zināšanu līmeni, izpratni un 

kādi ir izglītojamā individuālie sasniegumi. 

 Pedagoģiskais personāls kopā ar izglītojamajiem organizē teātra izrādes, piedalās iestādes 

rīkotajās izstādēs, organizētajos gadskārtu svētkos un pasākumos, kas veicina izglītojamo 

personības attīstību kopveselumā – fiziskajā un sociālajā, emocionālajā, garīgajā un intelektuālajā 

jomā.  

 Pedagogi analizē izglītojamo zināšanu un prasmju līmeni, izdara secinājumus, lai mācību 

procesu padarītu vēl efektīvāku. Individuālo spēju attīstība ikdienā tiek sekmēta gan atsevišķās 

mācību jomās, gan izglītojamā attīstība kopumā. Izglītojamo sasniegumu dinamika tiek izvērtēta 

pedagogu savstarpējās pārrunās, pedagoģiskajās sēdēs un individuālajās pārrunās ar vecākiem. 

 Izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācību procesā, tiek nodrošināti individuāla atbalsta 

pasākumi, iesaistot iestādes atbalsta personālu, vadību un nepieciešamības gadījumā speciālistu 

no Iekļaujošā atbalsta centra.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot mācību satura apguves metodiku un individuālo darbu ar izglītojamajiem. 

 Turpināt atbilstoši izglītojamo attīstības rādītājiem un vajadzībām, izstrādāt katram 

izglītojamajam individuālus uzdevumus. 

 Iesaistīt atbalsta personālu izglītojamā novērošanas procesā.  

Vērtējums – labi. 
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3.4. Atbalsts izglītojamajiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 Izglītības iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, sociāli pedagoģiskās un 

fiziskās vajadzības. To apzināšanu nodrošina iestādē strādājošie pedagogi, divi logopēdi 

(mazākumtautību logopēds, kurš strādā ar iekļautajiem izglītojamajiem un logopēds, kas strādā ar 

speciālās grupas izglītojamajiem) un divi speciālie pedagogi (viens strādā ar iekļautajiem 

izglītojamajiem un otrs ar speciālās grupas izglītojamajiem), nepieciešamības gadījumā 

sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem un institūcijām ārpus pirmsskolas izglītības iestādes 

iekļaujošā centra speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, ģimenes ārstiem. Šajā mācību gadā 

Iestādē ir psihologa vakance.  

 Grupas pedagogi veic regulārus pedagoģiskos vērojumus. Mācību procesu pielāgo tā, lai 

ikvienam būtu iespēja veikt uzdevumus atbilstoši savām spējām. Pedagogi ņem vērā vecāku 

sniegto informāciju par izglītojamo veselību, īpatnībām un vajadzībām. Nepieciešamības 

gadījumā organizē sanāksmes, individuālās pārrunas, kurās piedalās izglītojamā vecāki, iestādes 

vadība, atbalsta speciālisti, pedagogi. Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem tiek iekļauti un 

integrēti izglītības procesā un citās aktivitātēs. 

Atbalsta personāls regulāri apzina izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem. Ģimenes 

aptaujas rezultāti rāda, ka 80% vecāku zina, kāds atbalsta personāls iestādē ir pieejams. Šiem 

izglītojamajiem pedagogi izstrādā individuālos plānus, ko saskaņo ar atbalsta personālu un 

vadītājas vietnieci izglītības jomā. Kopā ar Izglītības pārvaldes speciālisti, tika pilnveidots un 

izveidots jauna individuālā plāna forma darbam ar izglītojamajiem. 

Pedagogi respektē katra izglītojamā individuālās vajadzības, proti, veido un pielāgo mācību 

procesu tā, lai katrs izglītojamais sajustos piederīgs, lai ikvienam būtu iespēja veikt uzdevumus 

atbilstoši savām spējām. Uz aptaujas jautājumu “Vai iestādē tiek nodrošinātas jūsu bērna 

mācīšanās vajadzības?” 93% vecāku norāda atbildes jā/vairāk jā nekā nē. Atbalsta personāls strādā 

savstarpēji sadarbojoties, informē un meklē risinājumus par aktuālām problēmsituācijām. Atbalsta 

personāls nodrošina individuālo konsultāciju pieejamību un kvalitāti izglītojamajiem mācīšanas 

un mācīšanās procesā. 

Pedagogiem grūtības sagādā nodrošināt pilnvērtīgu individuālu darbu iekļautajiem 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, jo izglītojamajiem ir  atšķirīgs attīstības līmenis. 

Pedagogiem tiek sniegts profesionāls atbalsts, ieteikumi gan no atbalsta personāla, gan vadības 

puses. Nepieciešamības gadījumā tie piesaistīti speciālisti. 90% respondentu norāda, ka pedagogi 

palīdz risināt problēmas, ja bērnam tādas rodas. 
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Reizi mēnesī tiek organizētas sanāksmes pedagogiem kopā ar atbalsta personālu par 

aktuāliem jautājumiem darbā ar iekļautajiem izglītojamajiem, kuriem ir speciālā izglītības 

programmas. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt veidot sadarbību – atbalsta personāls – pedagogi – vecāki – vadība. 

 Organizēt pedagogiem kursus par iekļaujošu izglītību. 

Vērtējums kritērijā – labi. 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem Iestādē ir izveidota darba 

aizsardzības sistēma. Iestādes vadītāja ir nozīmējusi darbinieku, kas atbild par darba aizsardzību. 

Darba aizsardzības sistēma paredz:  

 regulāri veikt nodarbināto instruktāžas. Ikviens nodarbinātais saņem instruktāžu un tiek 

apmācīts darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. 

Šādu instruktāža un apmācība tiek veikta, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai 

darba apstākļiem; 

 darbinieki tiek nodrošināti ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem; 

 tiek veikta darba vides pārbaude, lai novērstu darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto 

drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība; 

 kā arī darbiniekiem ir pašiem pienākums rūpēties par savu drošību un veselību darbā, kā 

arī par to personu drošību un veselību, kuras ietekmē, vai var ietekmēt viņa darbs. 

Darba aizsardzības speciālists Iestādē novērtē darba vides risku šādā kārtībā: 

 konstatē darba vides faktorus, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un 

veselībai; 

 nosaka nodarbinātos vai citas personas, kuru drošība un veselība ir pakļauta darba vides 

riskam; 

 izvērtē darba vides riska apjomu un raksturu; 

 nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu darba 

vides risku. 

Iestādē visiem zināmās un redzamās vietās ir izvietota informācija par evakuāciju, rezerves 

izejām, kā sazināties ar operatīvajiem dienestiem. Darbinieki tiek iepazīstināti ar Darba kārtības 

noteikumiem un instruktāžām, savukārt izglītojamie tēmu ietvaros ar Drošības noteikumiem. 

Iestādē regulāri notiek apmācības, kā rīkoties ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka gadījumā. 
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 Par mācību ekskursijām un pārgājieniem, tiek informēta Iestādes vadība un izglītojamo 

vecāki, kuri parakstās instruktāžu lapās. 

 Iestādes darbinieki rūpējas par izglītojamā drošību, kas izpaužas fiziskās vides uzlabošanā 

un labiekārtošanā, dažādu drošības pasākumu organizēšanā mācību gada laikā. Vadības 

pārraudzība liecina, ka grupu pedagogi iepazīstina izglītojamos ar Drošības noteikumiem: 

 Iestādes evakuācijas plānu;  

 Noteikumiem par ugunsdrošību;  

 Noteikumiem par elektrodrošību;  

 Noteikumiem par drošību pārējās iestādes telpās un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas 

var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību; 

 Noteikumiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;  

 Noteikumiem par drošību sporta sacensībās un sporta nodarbībās; 

 Noteikumiem par drošību masu pasākumos, drošību citos izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos; 

 Noteikumiem par drošību uz ūdens un ledus; 

 Par rīcību nestandarta situācijās;  

 Par darba drošību, veicot praktiskus darbus;  

 Par personīgo higiēnu un darba higiēnu;  

 Par rīcību ekstremālās situācijās;  

 Par ceļu satiksmes drošību;  

 Par svešiniekiem.  

 

 Iestādes darbinieki pārzina darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, 

par kuriem parakstās instruktāžas žurnālos. Iestādes vārti ir nodrošināti ar speciālu, augstas 

drošības slēdzeni, kas izglītojamajiem liedz brīvi izkļūt no iestādes teritorijas. Ārdurvis ir 

nodrošinātas ar ieejas durvju kodiem, kurus katru mācību gadu atjauno un kuri ir zināmi 

izglītojamo vecākiem un darbiniekiem. Vecāku sanāksmēs tiek aktualizēti dažādi drošības 

jautājumi, kas attiecas uz izglītojamo drošību gan iestādē, gan teritorijā.   

Ienākot Iestādē, nepiederošām personām ir jāpiesakās pie sekretāres. Ir izstrādāta “Kārtība 

kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas.”  

Iestādē ir izveidota sistēma, kādā apkopo informāciju par izglītojamo veselības stāvokli, kā 

tiek informēti vecāki un pedagogi par dažādiem negadījumiem un traumām. 
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Iestādē ir iekārtots medicīnas kabinets izglītojamo un personāla vajadzībām. Strādā 

medmāsa, kura veic pienākumus atbilstoši amata aprakstam. Iestādes medmāsa pēc 

nepieciešamības konsultē izglītojamo vecākus. Medmāsa sniedz izglītojamajiem un personālam 

nepieciešamo medicīnisko aprūpi, nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu 

nepieciešamības gadījumos, ziņo vecākiem par traumām un pēkšņām saslimšanām. Nodrošina 

medicīnisko palīdzību Iestādes pasākumos. Iestādes medmāsa uzskaita datus par izglītojamo 

veselības stāvokli, veic atzīmes par izglītojamo prombūtni saslimšanu gadījumos, apkopo datus 

par izglītojamiem, kuriem ir noteikta diēta. Regulāri veic telpu sanitāro stāvokļa uzraudzību, 

kontrolē telpu vēdināšanu. Notiek regulāri informācijas apmaiņa par izglītojamo veselības stāvokli 

starp grupas pedagogiem un medmāsu. 

Iestādē ir izstrādāta “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe 

un pirmās palīdzības pieejamība Iestādē”. Iestādes personāls un izglītojamie ir informēti, kā 

jārīkojas traumu, pēkšņas saslimšanas un ārkārtas situācijās.  

Medicīnas māsa sadarbojas ar grupu pedagogiem par aktuāliem jautājumiem. Pēc 

nepieciešamības tiek organizēti profilaktiskie pasākumi. Ir svarīgi veicināt izglītojamo vispusīgu 

fizisko aktivitāti, saglabājot un nostiprinot viņu veselību, ko nodrošina Iestādes sporta pedagogi. 

Iestādē ieviestā drošības sistēma par vārtu slēģiem sekmējusi liegumu izglītojamajiem iekļūt 

vai izkļūt no Iestādes. Apkopojot ģimeņu aptaujas rezultātus, 97% respondentu uzskata, ka iestādē 

tiek nodrošināta bērnu drošība. 

Turpmākā attīstība: 

 Regulāri aktualizēt drošības noteikumus izglītojamajiem. 

 Turpināt nodrošināt izglītojamajiem drošu vidi Iestādē. 

Vērtējums – ļoti labi. 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Iestādē tiek izstrādāti gada, mēneša pasākumu plāni. Nozīmīga vieta pasākumu plānā un ikdienas 

pedagoģiskajā procesā ieņem latviskās dzīvesziņas izzināšana, gadskārta svētku atzīmēšana. 

 Pasākuma plānā ir iekļautas sanāksmes un semināri pedagogiem. Pozitīvi vērtējama 

sadarbība ar izglītojamo ģimenēm un kopīgi tiek organizēti pasākumi, izstādes. Izglītojamo 

vērtīborientāciju un attieksmes veido regulāri organizētās mācību ekskursijas, pārgājieni uz 

pilsētu, ārpus tās, ko organizē sadarbojoties ar vecākiem. Izglītības iestādē organizētos pasākumus 

sistemātiski analizē vadība. Pedagogi tiek konsultēti par pasākumu saturu un organizāciju. 

 Personības veidošanos sekmē arī iestādes iekšējās kārtības noteikumi, kuros ir gan 

izglītojamo tiesības, gan pienākumi. Tie nosaka izglītojamo uzvedības un ētikas normu ievērošanu. 
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Pedagogi ar izglītojamiem ikdienā pārrunā par pieklājīgu un cienīgu izturēšanos vienam pret otru, 

pret pieaugušajiem. Izglītojamā personības veidošanā liela nozīme ir vecāku atbalstam. Vecāki 

vēro un piedalās iestādes organizētajos pasākumos, ikdienā ar grupu pedagogiem pārrunā 

jautājumus par izglītojamo audzināšanu. Audzināšanas virzieni ir ietverti gada darba plānā: 

 Attīstīt demokrātiskās vērtības un lokālpatriotismu, stiprinot piederības sajūtu Jelgavas 

pilsētai un valstij. 

 Īstenot vērtīborientētu mācību un audzināšanas procesu, spēju brīvi un patstāvīgi domāt, 

attīstot kritisko domāšanu un sekmējot atbildīgu rīcību.  

 Organizēt valsts svētku un latviešu tautas svētku svinēšanu, atceres un atzīmējamo dienu 

ievērošanu, kā arī veicot citas, aktivitātes, kas padziļina izpratni par Latvijas vēsturi, 

popularizē cilvēku dzīves un darbības piemērus. 

 Stiprināt izglītojamo pilsonisko apziņu, pašiniciatīvu, sabiedriskās līdzdalības prasmes un 

patriotisku valstisko identitāti, veidot cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. 

 Rosināt izglītojamos aktīvai un radošai darbībai savas izglītības iestādes un Jelgavas 

pilsētas tradīciju kopšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību apgūšanā. 

 Izglītības iestādē, saskaņā ar tematisko plānu, tiek svinēti gadskārtu svētki. Piedalāmies 

pilsētas organizētajos pasākumos. Rīkotas tematiskās pēcpusdienas, radošās izstādes 

izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Tiek organizēti sporta pasākumi telpās, svaigā gaisā ar 

dažādām, gadalaikiem atbilstošām, aktivitātēm. Saskaņā ar pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu, iestādes audzināšanas darba plānu, pedagogi integrē sociālās un ētikas jomas 

atbilstoši izglītojamo vecumposmam. Ārpus rotaļnodarbību laika, pasākumi tiek plānoti un norit 

ar pedagogu vai vecāku līdzdalību.  

 Pedagogi, visas dienas garumā, veicina izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu 

(atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums, drosme, 

gudrība) rīcības izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

 Pedagogi ikdienas darbā izmanto literāro darbu tikumu izpratnes veidošanā, pārrunā tos 

ikdienas situācijās ar izglītojamajiem, izstrādā grupas noteikumus, ievēro tos. Mācīšanās 

nozīmīguma izpratnes veidošanai organizē ekskursijas uz pilsētas bibliotēkām, kultūras namu, 

muzeju, dažādiem apskates objektiem pilsētā, organizē viesošanos pie dažādiem profesiju 

pārstāvjiem pilsētā. Pedagogi izglītojamajiem ikdienā aktualizē pozitīvās uzvedības ievērošanu, 

savstarpēju atbalstīšanu, pieklājīgu un cieņpilnu izturēšanos vienam pret otru, uzvedības un 

emociju izpausmju kontroli un pārvaldīšanu, rūpes par citiem, līdzcietību, empātijas veidošanu, 
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piedaloties dažādās aktivitātēs rotaļnodarbību laikā un ārpus tām. Pedagogi ar izglītojamajiem 

veido regulāras pārrunas par drošības noteikumiem, veselīga dzīvesveida aktualizēšanu ikdienā.  

 Pedagogi mudina izglītojamos būt atbildīgiem apkārtējās vides saglabāšanā un saudzēšanā, 

organizējot sakopšanas darbus grupā un laukumos. Tā pat tiek veidota saudzīga attieksme pret 

savu apģērbu, lietām, dzīvo, nedzīvo dabu.  

 Lai nodrošinātu izglītojamo iesaistīšanos savas pilsētas izzināšanā un kultūras mantojuma 

uzturēšanā, vides iepazīšanā, tiek organizētas dažādas aktivitātes: pārgājieni, mācību ekskursijas. 

Veiksmīgi tiek organizētas aktivitātes, pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā - gadskārtu 

svētku, Valsts svētku svinēšana. Atbilstoši svētku, pasākuma tematikai, pedagogi kopā ar 

izglītojamajiem veido noformējumu grupu un iestādes telpās, tiek veidoti patriotisma stendi 

iestādē, grupās, lai veicinātu izglītojamo pilsonisko apziņu un līdzdalību, veidotu cieņpilnu 

attieksmi pret valsts simboliem. 

Mācību gada sākumā pedagogi izstrādā savas grupas pasākuma plānu visam mācību gadam, 

balstoties uz gadskārtu tradīcijām, cikliskumu dabā un cilvēku dzīvē. Pasākuma plāna veidošanā 

iesaista arī izglītojamos, vecākus, grupu, mūzikas un sporta pedagogus. Ņemot vērā grupu 

pedagogu un Jelgavas pilsētas izstrādāto pasākumu plānu, katra mēneša sākumā tiek izstrādāts 

iestādes mēneša pasākumu plāns. 

Pasākumi 

Mēnesis Iestādes Sporta Grupu 

Septembris Zinību diena 

Drošības dienas skolās 

Ģimeņu sporta diena 

Olimpiskā diena 

Ziedu rakstu veidošana 

 Tēvu dienai veltīta 

pēcpusdiena  

 

Oktobris Skolotāju diena 

Rudens modes skate 

  

Novembris Mārtiņdienas tirdziņš 

Zemessardzes karavīru 

viesošanās iestādē 

Latvju rakstu veidošana – 

sveču ugunszīmes 

“Kāpēcīšu talanti Latvijai” 

Sporta 

pasākums 

“Stiprai 

Latvijai” 

 

Pasākumi grupās svinot 

Latvijai 101. Tika organizētas 

radošās darbnīcas kopā ar 

vecākiem, kā arī katra grupa 

gatavoja cienastu vecākiem. 
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“Esi klātesošs” (vecāku 

viesošanās iestādē) 

Decembris  Adventes ieskandināšana 

“Esi klātesošs” (vecāku 

viesošanās iestādē) 

Darbinieku teatrāls 

iestudējums ”Vecīša 

cimdiņš” 

 Ziemassvētku pasākumi ar 

radošu darbošanos Iestādē un 

ārpus tās kopā ar vecākiem. 

Rūķu ciems ”Lediņi” 

Zemnieku saimniecība “ 

Caunītes” 

Karameļu darbnīca 

Izzinošās eksperimentu 

stacijas ar Rūķiem 

Janvāris Iestādes dzimšanas dienas 

pasākums kolektīvam 

  

Februāris Iestādes dzimšanas dienai 

veltīts pasākums “Meža 

zvēru tikšanās” 

Ēnu diena 

 ‘’Kāpēcīši’’ dzimšanas dienai 

veltīts teatrāls uzvedums 

vecākiem 

Iestādes dzimšanas dienai 

veltīti pasākumi grupās (teātra 

izrādes vecākiem un 

izglītojamajiem) 

Marts    

Aprīlis    

Maijs    

Jūnijs Līgo svētki Stipro Jāņu 

skrējiens 

 

Augusts Izlaidumi   

 

 Mācību gada garumā, tika organizētas 3 teātra izrādes un 2 koncertuzvedumi. Teātra 

izrādes un koncerti izglītojamajiem tika organizēti vienu reizi mēnesī.   

  Par godu Latvijas dzimšanas dienai tika organizēts pasākumu “Kāpēcīšu talanti Latvijai”, 

kurā tika aicināta piedalīties ikviena ģimene.  

 5-6 gadus veciem izglītojamajiem tika plānotas un organizētas mācību ekskursijas uz 

Jelgavas ievērojamākajām vietām, kas izglītojamajiem palīdz iepazīt tuvāk savu pilsētu, ir 

interesants piedzīvojums, rosina domāt, sniedz jaunas zināšanas un pieredzi.  
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Pedagogi, kopā ar izglītojamajiem ir izstrādājuši grupas noteikumus, lai veicinātu 

izglītojamo atbildību par savu rīcību un pozitīvu uzvedību. Pedagogi kopā ar izglītojamajiem 

regulāri aktualizē grupas noteikumus. 

Iestādē realizē vairākas interešu izglītības programmas. Izvēloties interešu izglītības 

programmas tiek ņemtas vērā izglītojamo vecumposma īpatnības, arī vecāku ieteikumi. Interešu 

izglītības programmas ir mērķtiecīgas – vispusīgai izglītojamo attīstībai. Interešu izglītības 

nodarbību laikus plāno atbilstoši izglītojamo vajadzībām un Iestādes kopējam darba plānam. 85% 

vecāku respondentu uzskata, ka iestādē pietiekami pieejami interešu izglītības pulciņi. 

Grupās izglītojamo vecākiem ir pieejams interešu izglītības programmu grafiks.  

Turpmākā attīstība:  

 Akcentēt sociālemocionālās audzināšanas nozīmi personības veidošanas procesā. 

 Turpināt iesaistīt izglītojamos dažādu pasākumu organizēšanā. 

 Turpināt instruēt izglītojamos par uzvedību, drošību apmeklējot publiskus pasākumus un 

ekskursijas. 

 Dažādot interešu izglītības piedāvājumu. 

 Jēgpilni plānot un rakstīt pasākumu scenārijus, veikt pasākumu izvērtējumu. 

Vērtējums – ļoti labi. 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 Izglītojamie ar profesijām iepazīstas rotaļnodarbībās, apgūstot atbilstošu tēmu, ārpus 

nodarbību laikā spēlējot sižeta lomu rotaļas, piedaloties tematiskos pasākumos, dodoties 

ekskursijās. Plānojot ekskursijas, muzeju, bibliotēkas apmeklējumus u.c. tiek domāts par to, lai 

izglītojamie saprotamā veidā gūtu priekšstatu par kādu no profesijām, izprastu profesijas 

nozīmīgumu sabiedrībā.  

 Izglītojamie ar pedagogiem devās plānotās ekskursijās uz Miezītes bibliotēku, iepazīstot 

bibliotekāra profesiju un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, piedaloties izzinoši radošās 

darbnīcās.  Tika organizēta ekskursija uz Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzeju, lai piedalītos 

radošās darbībās “Dinozauru pasaulē”. Izglītojamie ar pedagogiem devās uz Olaines vēstures un 

mākslas muzeju, lai iepazīstinātu izglītojamos ar sveču gatavošanu, izzinātu uguns rašanos, 

nepieciešamību. 

 Pirmsskolas vecuma izglītojamie dzīvo vidē, kas rada vislabākos apstākļus viņu unikālo 

spēju attīstībai, intereses saglabāšanai un uztveres spēju attīstībai, tas ir, apstākļos, kas ļauj 

izglītojamajam novērot pasauli un uzdot jautājumus. Pirmsskolas vecumposmam ir izšķiroša loma 

būtisku dzīves prasmju veidošanā, un līdz ar to veido stabilu pamatu izglītojamo veiksmīgai 
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karjerai nākotnē. Šis posms ietekmē tādas ar karjeru saistītas rakstura īpašības kā uzņēmība, 

neatkarība, iniciatīva un paškontrole. Ikdienas rotaļnodarbībās tiek integrētas tēmas, kuras informē 

un rada priekšstatu par dažādām profesijām, pieaugušo darbu un tā lomu cilvēka dzīvē.  

 Izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas dažādas metodes: rotaļnodarbības, pārgājieni, 

mācību ekskursijas, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, lugu iestudēšana, vecāku un bērnu sporta 

spēles, komandu sacensības, izglītojamo dalība svētku tirdziņos, dežūras ēdienreizēs, dažādu ziedu 

un augu sēšana, stādīšana. Ikdienā izglītojamie iepazīst Iestādes profesijas – pedagogs, aukle, 

vadītāja, medmāsa, logopēds un citas. 

Tiek organizēti pasākumi, kas veicina izpratni par veselīgu dzīvesveidu (uzturs, sporta 

aktivitātes, pārgājieni).  

Grupās pedagogi piedāvā aktivitātes kulinārijas centrā (ēdienu, salātu gatavošana, 

cepumu, pīrāgu cepšana, dārzeņu, augļu sulu spiešanu, tējas degustācijas), kas izglītojamajiem 

sniedz zināšanas un veido pozitīvu attieksmi par veselīgu uzturu, kā arī izpratni par tā nozīmi 

cilvēku dzīvē. 

Izglītojamie ar lomu rotaļu palīdzību izspēlē un iepazīst dažādo profesiju pasauli.  

Grupu pedagogi tēmas ietvaros organizē tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem no vecāku 

vidus. 

Turpmākā attīstība: 

 Veicināt izglītojamo stipro pušu izzināšanu un to attīstīšanu. 

 Veidot izglītojamajos cieņpilnu attieksmi pret visām profesijām. 

 Organizēt dažādus pasākumus, kas veicina izpratni par karjeras izglītību. 

 Pilnveidot un turpināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem par profesiju daudzveidību. 

Vērtējums – labi. 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 Pedagogi ikdienas mācību darbā izglītojamajiem piedāvā diferencētus uzdevumus, sniedz 

nepieciešamos mācīšanās norādījumus, atbalstu izglītojamo grupām, pielāgojas dažādu grupu 

mācīšanās vajadzībām, izvēlas atbilstošākās tehnoloģijas un informācijas avotus mācīšanās 

nodrošināšanai. 32 % pedagogu norāda, ka viņiem izdodas īstenot mācību darba diferenciāciju un 

individualizāciju, savukārt 64% norāda atbildi vairāk jā nekā nē. 

Pedagogi individuālas konsultācijas izglītojamajiem nodrošina visas dienas garumā. Tā kā 

grupā ir izglītojamie, kuri ģimenē komunicē gan krievu, gan latviešu valodās, nereti darbs norit 

bilingvāli. 
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Izglītojamajiem, kuriem ir īpašas spējas vai dotības, pedagogs piedāvā papildus uzdevumu 

aktivitāšu centros, tādējādi, nostiprinot zināšanas par uzdevumu daudzveidību tēmas padziļinātai 

izpētei. Šo izglītojamo vecākiem iesakām izglītojamos iesaistīt dažādos interešu izglītības 

pulciņos, sekmēt izglītojamo interesi par to, kas patīk un padodas. 

Iestādes atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem, kā arī sadarbojas 

ar pedagogiem un vecākiem mācību darba diferenciācijai. 

Pedagogi, atbalsta personāls un vadība risina ikviena izglītojamā problēmas un cenšas 

nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu mācību darba diferenciācijai.  

Turpmākā attīstība: 

 Izglītot pedagogus par diferencētu mācību darbu, balstoties uz jauno mācību satura 

programmu. 

 Veicināt un atbalstīt talantīgo izglītojamo piedalīšanos dažādās aktivitātēs.  

 Mērķtiecīgāk izmantot iestādē pieejamos vides, interaktīvos un digitālos resursus. 

 Pilnveidot sadarbību grupu pedagogiem ar mūzikas, sporta pedagogiem un atbalsta 

personālu mācību procesa diferencēšanā. 

Vērtējums – labi. 

3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Iestādē ir izveidota atbalsta sistēma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Izglītojamajiem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi, kas pēc nepieciešamības tiek 

aktualizēti. Iestādē darbojas atbalsta personāls: 

 Vadītājas vietniece izglītības jomā. 

 Grupas pedagogi. 

 Speciālās izglītības pedagogs. 

 Logopēds. 

 Medicīnas māsa. 

 Izglītojamie ir nodrošināti ar 2 logopēdiem (latviešu un mazākumtautību), 2 speciālie 

izglītības skolotāji. Atbalsta personāls veiksmīgi sadarbojas ar vadību, pedagogiem un vecākiem. 

Atbalsta personālam regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) notiek plānotas sanāksmes ar pedagogiem, 

kad tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi, attīstības dinamika, veidota jauna mācīšanās stratēģija 

(pēc nepieciešamības). Aprīlī kopā ar atbalsta personālu tiek pārskatīti individuālie plāni katram 

izglītojamajam. Tiek izvērtēti izglītojamā sasniegumi, pēc nepieciešamības izvirzīti jauni 

sasniedzamie rezultāti, vai aktualizēti jau iepriekš izvirzītie, ja tos nav izdevies sasniegt. Ja nav 

izdevies pilnveidot kādu no prasmēm, tiek mainīta mācīšanās pieeja, metodes un paņēmieni. 
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Vecāki tiek aicināti uz individuālajām sarunām, lai iepazīstinātu ar mācīšanās sasniegumiem, 

jaunajiem mērķiem vai mainītajām metodēm izvirzītā mērķa sasniegšanai, lai kopīgi vienotos par 

kopīgajiem uzdevumiem, to izpildi darbā ar izglītojamo. Tāpat arī aicinām vecākus izteikt 

ierosinājumus, ieteikumus, kas palīdzētu pedagogiem darbā ar izglītojamajiem, tādējādi mudinot 

vecākus būt līdzatbildīgiem izglītojamā izaugsmē un sasniegumos. 84% uzskata, ka iestādē tiek 

nodrošināts pietiekams atbalsts no iestādes atbalsta personāla. Jāatzīmē, ka šajā mācību gadā ir 

izveidojusies izglītības psihologa vakance, tādēļ problēmsituāciju gadījumos sadarbojāmies ar 

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psihologu. 

 Speciālās izglītības skolotājs nodrošina regulāras individuālas nodarbības izglītojamajiem, 

kuri apgūst speciālās izglītības programmas. Ikdienas nodarbības pielāgo atbilstoši katra 

izglītojamā veselības, attīstības stāvoklim un spējām, ar atbalsta pasākumiem, ievērojot 

izglītojamajiem piešķirto programmu un diagnosticētos attīstības traucējumus. Pirms katras 

nodarbības izvērtē mācību materiālus, spēles atbilstoši grupu mēneša tēmai. Regulāri veic 

ierakstus speciālista dienasgrāmatā: nodarbības tēma, izglītojamo apmeklējums. Nodarbībās vidēji 

izmanto 2-3 darba organizācijas formas, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās spējas, tā brīža 

emocijas. Iespēju robežās gatavo mācību materiālus, izmantojot internetā pieejamos resursus. 

Speciālists regulāri izvērtē izglītojamo sasniegumus pēc katras nodarbības, gan pašam 

izglītojamajam sniedz vērtējumu par nodarbībā paveikto, gan atzīmē savus vērojumus vērojumu 

lapā. Pedagoģiskie vērojumi tiek fiksēti katra izglītojamā individuālajā mapē. Informācijas 

nodošana vecākiem notiek pārsvarā ar grupu pedagogu starpniecību.  

Vecākiem tiek piedāvātas individuālās konsultācijas par izglītojamo individuālās attīstības 

dinamiku mācību procesā. Sniegti metodiskie ieteikumi vecāku - izglītojamo sadarbībai mācību 

procesam mājās. Atbalsta personāla sanāksmēs tiek veikts apkopojums un izvērtējums problēmu 

risinājumiem un vērtējumiem izglītojamo individuālās attīstības dinamikā. Reizi mēnesī atbalsta 

personāla un grupu pedagogu sanāksmē tiek veikts darba izvērtējums un apkopojums par paveikto. 

 Pēc nepieciešamības tika organizētas individuālas konsultācijas grupu pedagogiem par 

iekļautajiem izglītojamajiem vispārējā tipa grupās.  

 Logopēds strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi. 

Izglītojamajiem tiek nodrošinātas logopēda nodarbības. Nodarbībās tiek veikts nepieciešamais 

valodas korekcijas darbs, pildīti uzdevumi un vingrinājumi atbilstoši izglītojamo spējām un 

vajadzībām. Ar vecāku līdzdalību katram izglītojamajam ir iekārtota klade, kurā tiek veikti 

artikulācijas vingrinājumi, uzdevumi, kas izglītojamajam jāveic ikdienā. Vadoties pēc nodarbību 

grafika, pēc katra izglītojamā spējām, logopēdes plāno savu gada, mēneša, nedēļu, ikdienas darbu. 

Savā ikdienas darbā logopēdes ievēro Latvijas logopēdu profesionālās darbības un ētikas kodeksu. 
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Kabinets ir iekārtots drošām un atbilstošām mācību vides prasībām. Metodes tiek pielāgotas 

atbilstošā traucējuma korekcijai, izglītojamā vecumam. Par labi veiktu darbu, izglītojamais saņem 

burtnīcā uzlīmi vai zīmogu. Katra izglītojamā dienasgrāmatā logopēdes veic ierakstus par 

sasniegumiem, rezultātiem. Logopēdes atzīst, ka vecāki nāk uz individuālajām sarunām gan pēc 

viņu uzaicinājuma, gan pēc savas iniciatīvas. Ar vispārizglītojošo grupu izglītojamajiem tiek 

strādāts pie skaņu izrunas traucējumu novēršanas.  

 Logopēds konsultē grupu pedagogus par izglītojamo valodas attīstību, artikulācijas aparāta 

vingrinājumiem, dažādām metodēm un paņēmieniem vārdu krājuma paplašināšanai, informē 

grupu pedagogus par logopēdijas nodarbībās apgūtajām skaņām un aicina pedagogus ikdienā sekot 

skaņu izrunai konkrētajam izglītojamajam. 

Skolotājas logopēdes gatavo metodiskās izstrādnes: 

 Strukturālie plāni skaņu traucējumu korekcijai, valodas attīstībai, lasītprasmes 

veidošanai. 

 Spēles artikulācijas veidošanai. 

 Materiālus vārdu krājuma paplašināšanai un saistītās runas veidošanai. 

Turpmākā attīstība: 

 Veidot motivāciju no vecāku un grupu pedagogu puses izglītojamā attīstībā.  

 Uzlabot sadarbību: grupu pedagogs – atbalsta personāls. 

 Iekļaut kompetenču pieeju mācību satura apguvē izglītojamajiem ar speciālās izglītības 

programmām. 

 Nodrošināt tālākizglītības kursus pedagogiem darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Komunikācija starp izglītības Iestādi un ģimeni tiek organizēta, izmantojot dažādus saziņas 

līdzekļus – individuālās sarunas, grupu vecāku sanāksmes, Iestādes vecāku sanāksmes, Iestādes 

padomes sanāksmes, izvietojot aktuālo informāciju Iestādes un grupu stendos. Grupu pedagogi un 

iestādes vadība arī telefoniski sazinās ar vecākiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Vecāki 

regulāri tiek informēti par mācību darbu, sasniegumiem, iespējamām grūtībām mācību darbā, par 

Iestādē paredzētajiem pasākumiem, par Iestādes darba ritma izmaiņām, veidojot sadarbību ar 

vecākiem un pieņemot vecāku kā sadarbības partneri, kurš ir informēts par notiekošo Iestādē, 

piedalās lēmumu pieņemšanā.  Vecāki līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā ikdienā. 
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Grupu pedagogi organizē grupu vecāku sanāksmes, kurās tiek apspriesti dažādi aktuāli jautājumi 

par mācību procesa norisēm un ārpus rotaļnodarbību pasākumiem. Šajās sanāksmēs, pēc 

nepieciešamības, piedalās Iestādes vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā. Tiek organizētas 

individuālās sarunas ar izglītojamo vecākiem. Sagatavošanas grupu izglītojamo vecākiem tiek 

organizētas individuālās sarunas par gatavību pamatizglītības uzsākšanai. Vecāki tiek aicināti 

piedalīties izglītojamo ekskursijās, pārgājienos, kā arī dažādos pasākumos. Analizējot ģimeņu 

anketu rezultātus, var secināt, ka 92% vecāku uzskata, ka pedagogu un vecāku tikšanās tiek 

organizētas viņiem pieņemamā laikā. 

Pedagogi veido sadarbību ar ģimenēm, lai tādējādi optimāli nodrošinātu izglītojamo 

mācīšanās un attīstības vajadzības.  

Īpašu uzmanību pievēršam izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamo, kuri 

ģimenē runā krievu valodā mācību satura apguvei. Pedagogi nodrošina iespējas vecākiem dalīties 

zināšanās par to, kā rūpēties par izglītojamo izglītību.  

Pirms katras vecāku sanāksmes pedagogi sagatavo sanāksmes tematiku, kura tiek pārrunāta 

ar vadītājas vietnieci izglītības jomā. Atsevišķi grupu pedagogi sanāksmi vada, izmantojot 

informācijas tehnoloģijas (prezentācijas). Pedagogi par šādām sanāksmēm no vecākiem ir 

saņēmuši atzinīgus vārdus, pamatojot, ka šādā veidā informācija ir ļoti pārskatāma. Grupu 

sanāksmes notiek ne retāk kā 3 reizes gadā, pēc vajadzības tiek organizētas individuālas sarunas. 

Iestādē tiek kvalitatīvi organizēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir konstatēti mācīšanās 

traucējumi. 

  Iestāde noteikti sadarbojas ar izglītojamā ģimeni gadījumos, kad ir nepieciešams individualizēts 

atbalsts. Ja nepieciešams, individuālu atbalstu sniedz arī Iestādes vadība un atbalsta personāls. 

Iestādes padomes sastāvā vecāku pārstāvji ir vairākumā. Padomes vadītāju ievēlēja vecāki. 

Vecāku pārstāvji izstrādā un sniedz priekšlikumus Iestādes ikdienas darbam. Iestādes padome 

risina dažādus jautājumus – izglītojamo drošība, veselība, iestādes prioritātes un uzdevumi, vecāku 

sadarbība ar Iestādi. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt regulāri sazināties ar vecākiem par izglītojamo sasniegumiem un grūtībām. 

 Turpināt savlaicīgi sagatavoties vecāku sanāksmēm, pārdomāt sanāksmes tematiku 

(aktuālāko informāciju), kas vecākiem būtu svarīga un pārskatāma, saskaņojot to ar 

vadītājas vietnieci izglītības jomā. 

Vērtējums – labi. 
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3.5. Izglītības Iestādes vide 

 Pedagogi veido motivējošu un iekļaujošu grupas atmosfēru, organizē grupas vidi tā, lai 

palīdzētu izglītojamajiem tikt galā ar mācīšanās grūtībām, apgūt demokrātijas iemaņas un strādātu 

gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar citiem. Fiziskā vide ir piemērota ikviena vajadzībām: droša, ērta, 

daudzfunkcionāla, vieta kustībai un atpūtai. Grupas ir iekārtotas pa aktivitāšu centriem. Tie ir 

nodalīti cits no cita ar atbilstošu mēbeļu izvietojumu, ir marķēti. Arī uz kastēm un groziem, kur 

atrodas materiāli, ir uzraksti ar drukātiem burtiem, kas netieši veicina izglītojamo lasītprasmi. 

 Aktivitāšu centri ir iekārtoti tā, lai izglītojamie var brīvi pārvietoties pa grupu, un izvēlēties 

aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs gan individuāli, gan mazās vai lielās grupās. Tēmas ietvaros 

grupā tiek mainīti dažādi metodiskie materiāli, ko izglītojamie patstāvīgi un radoši izmanto. 

Grupās ir iekārtotas “Runājošās sienas”, kurās atspoguļota informācija par mēneša tematu, 

izglītojamajiem aktuālo, atklāto, apgūto. Grupās izveidotas vietas izglītojamo iesāktajiem 

radošajiem darbiem. Daudzveidīgie mācību līdzekļi ir izvietoti izglītojamajiem pārredzamās un 

viegli pieejamās vietās, atbilstoši izzināmajam tematam. 
 Pakāpeniski tiek pilnveidota āra vide. Tā tiek pielāgota veiksmīgam mācību procesam. 

Sadarbībā ar vecākiem tiek gatavoti dažādi rotājumi grupas telpu noformēšanai, papildināta 

materiālā bāze ar dažādiem dabas materiāliem un citiem saistošiem uzskates materiāliem. 

Tiek veidota daudzfunkcionāla, droša un attīstoša mācību vide, lai attīstītu pašvadītu 

mācīšanos un radītu emocionālu drošību. 

Ik dienas izglītojamajiem tiek veidoti nosacījumi darba vides sakārtošanā un saudzēšanā. 

Grupās ir izstrādāti grupas noteikumi, ko ikdienā atkārto, izrunā un aicina izglītojamos ievērot. 

Izglītojamajiem tiek mācīts cienīt vienam otru, būt pieklājīgiem, kārtīgiem gan pret sevi, gan pret 

apkārtējo vidi, rūpēties par materiāliem un rotaļlietām, kā arī uzturēt grupā kārtību. 

                          Analizējot ģimeņu anketu rezultātus, 96% vecāku apmierina Iestādes telpas, to iekārtojums, 

funkcionalitāte, tīrība un kārtība.  

                               Turpmākā attīstība: 

 Papildināt materiālo bāzi vairāk ar pašu gatavotiem sajūtu materiāliem. 

 Pilnveidot un pielāgot laukumu lapenes āra nodarbībām. 

                                Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

 

 



 

32 

Pašnovērtējuma ziņojums 2020 

3.5.1. Mikroklimats 

Iestādē ikviens veido un plāno darbus iestādes tēla veidošanai. Darbinieki kopj esošās 

tradīcijas, un cenšas ieviest jaunas tradīcijas iestādes un pilsētas kontekstā. Tiek ievērots 

vienlīdzīgas attieksmes princips. Personāls cenšas veidot pozitīvas labas savstarpējās attiecības, 

ievērojot profesionālās ētikas pamatprincipus – atbildību, taisnīgumu, patiesumu cieņu un 

pašcieņu, profesionalitāti, koleģialitāti. Darbinieki ar savu piemēru cenšas to mācīt arī 

izglītojamajiem. Pedagogi tiek aicināti sadarboties vienam ar otru, vērojot mācību procesu grupās, 

lai gūtu idejas, ieteikumus, pieredzi savā ikdienas darbā. Informatīvajās un pedagoģiskajās 

sanāksmēs pedagogiem tiek organizētas dažādas aktivitātes komandas saliedētībai, sadarbībai.  

Iestādei ir savs logo, karogs un “Kāpēcīši” dziesma. 

 Lai stiprinātu un saliedētu kolektīvu, tiek organizēti kopīgi pasākumi Iestādes 

darbiniekiem: 

 Kolektīvi izbraucieni, pasākumi, ekskursija. 

 Iestādes dzimšanas diena. 

 Radošās pēcpusdienas. 

 Pikniki. 

 Uz aptaujas jautājumu “Vai jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu izglītības iestādē?”, 94% 

vecāku, 80%pedagogu, 92% tehniskie darbinieki uzskata, ka savstarpējā saskarsme, sadarbība, 

attieksme iestādē ir pozitīva. 

 Ģimeņu aptaujas jautājumā par pozitīvu mikroklimatu grupās, 10% respondentu norāda 

atbildi daļēji, savukārt 89% norāda atbildi jā, vairāk jā nekā nē. 

Pedagogi un darbinieki uzskata, ka var izrunāt ar kolēģiem, kā arī Iestādes vadību radušās 

problēmas, lai rastu optimālu risinājumu. Personāls cenšas veidot labas savstarpējās attiecības gan 

ar kolēģiem, gan ar Iestādes izglītojamo vecākiem, ievērojot profesionālās ētikas darbības 

pamatprincipus – profesionalitāti, koleģialitāti, brīvību, atbildību, taisnīgumu, patiesumu, cieņu un 

pašcieņu, smalkjūtību.  

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt veidot un ieviest jaunas Iestādes tradīcijas. 

 Organizēt kolektīva saliedēšanas pasākumus. 

 Rūpēties par estētisku, sakoptu, mājīgu un drošu darba vidi. 

Vērtējums – ļoti labi. 
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3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Iestādes vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga izmantošana, droša, 

veselīga un dabai draudzīga vide. 

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

evakuācijas plāni. Iestādes teritorija ir sakopta, tajā tiek uzturēta kārtība. 

2015. gada 8. janvārī ēka nodota ekspluatācijā - 12 grupas, nodarbību, logopēda, psihologa, 

mūzikas un sporta skolotāju, peldēšanas treneru, administrācijas kabineti, veļas, atpūtas un 

apkopēju telpas, virtuve, pirmajā stāvā zāle nodarbību vajadzībām, kā arī peldbaseina piebūve ar 

sporta zāli. Kopējā platība ir 3082,7 m2. Objekts ir nodrošināts ar apsardzes sistēmu. Pie Iestādes 

ir stāvlaukums. Peldbaseina korpuss – 780,90 m2, t.sk. lielā baseina vanna – 573 m2, mazā baseina 

vanna – 264,60 m2. 

Peldbaseinā notiek peldētapmācība izglītojamajiem vecumā no 2-12 gadiem. Iestādes darba 

laiks darbadienās no 7:00-19:00, sestdienās strādā peldbaseins no 10:00-16:00.  

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

apzaļumota. Pie ieejām 1. stāva grupām ir novietne bērnu ratiņu novietošanai. 

Ir ņemta vērā vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izbūvēti pandusi (1.stāvā 

un peldbaseina telpās ir tualete invalīdiem ar palīgaprīkojumu). Peldbaseinā ir I-Swim pacēlējs. 

Ārā ir uzstādīts divu līmeņu apgaismojums (drošības un estētiskais). 

Teritorijas apgaismojuma lampas tiek nomainītas uz A+ enerģijas klases lampām pēc 

energoefektivitātes monitoringa rekomendācijas. 

 Bērnu laukumi izklāti ar mīkstu segumu. Izbūvētas lapenes un smilšu kastes. Uzstādīta 

teritorijas videonovērošana. Katrai izglītojamo grupai ir garderobe, grupas telpa, guļamtelpa, 

ēdiena sadales telpa, tualete; 4 grupām guļamtelpa apvienota ar grupas telpu. Ir telpas bērnu 

apģērba un apavu žāvēšanai. Ūdens apgāde, kanalizācija, apkure – centralizētas. Dzeramā ūdens 

kvalitāte ir novērtēta pēc SIA “Vides Audits” un SIA “Grāvendāle” laboratoriju testēšanas 

pārskatiem un tā atbilst LR MK 17.11.2017. noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās 

nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.” Ir uzstādīta ūdens 

mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārta (2016. g.). Sadzīves kanalizācija atdalīta no ražošanas (no 

baseina) kanalizācijas. Lietus kanalizācija no jumta novadīta uz ārējiem lietus kanalizācijas 

tīkliem. 

Pakāpeniski tiek veikta teritorijas apzaļumošana. Ir noslēgts līgums ar SIA “Alejas projekti”. 

2016./17.gadā ir iestādīti kadiķi – 8.gab., tūjas – 187 gab., 2017./18. gadā iestādīti ceriņi – 9 gab., 
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jasmīni – 71 gab., spirejas – 75 gab., hortenzijas – 20 gab., krastu kļavas – 3 gab., kastaņas – 2 

gab., liepas – 8 gab., pīlādži – 2 gab., goba – 1 gab. 

Sanitār higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana, utt.). Telpās ir 

dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Lai taupītu energoresursus lielajā peldbaseinā, 

apgaismojuma halogēna lampas ir nomainītas uz LED lampām. Pakāpeniski tiek mainītas arī LED 

lampas grupu telpās. Telpu vēdināšanu nodrošina logi, durvis un ventilācijas iekārtas. Aprīlī tika 

veikta visas ventilācijas sistēmas gaisa vadu tīrīšana.  Iestādes telpās ir atbilstoši mācību un 

audzināšanas procesa prasībām. Sanitārhigiēniskie apstākļi tiek nodrošināti atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. 

Iestādes vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga izmantošana, droša, 

veselīga un dabai draudzīga rīcība. Pakāpeniski tiek atjaunots krāsojums āra rotaļu rīkiem. Norādot 

atbildi jā/vairāk jā nekā nē, 84% pedagogu uzskata, ka iestādes teritorija un bērnu rotaļu laukumu 

iekārtojums ir piemērots bērnu vajadzībām.  Vērtējot Iestādes teritorijas drošību, sakoptību un 

kārtību, āra rotaļu laukumus, 98% vecāki izsaka savu pozitīvo attieksmi. 

                               Atzinumi 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Veselības inspekcija 01.11.2017. 

25.09.2019. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 04.07.2018. 

16.10.2019. 

Pārtikas un veterinārais dienests 18.12.2017. 

17.01.2018. 

14.02.2019. 

03.02.2020. 

03.07.2020. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt attīstīt drošu, pozitīvu un estētisku Iestādes vidi. 

Vērtējums – ļoti labi. 
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3.6. Izglītības Iestādes resursi 

3.6.1.  Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas: telpu iekārtojums un 

platība ir atbilstoša Iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam. 

Telpu iekārtojums racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Iestādē ir norādes par 

telpām, to atrašanās vietām, atbildīgo personu. 

Metodiskajā kabinetā ir pieejama interaktīvā tāfele. Mūzikas zālē ir pieejams digitāls 

skārienjūtīgais displejs.   Iestāde nodrošina ar izglītības programmas specifikai 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, tos pārskata un papildina.  

92% pedagogu uzskata, ka mācību telpu iekārtojums un aprīkojums ir piemērots skolotāju 

vajadzībām, savukārt uz jautājumu “ Vai jums ir pieejamas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas un cik lielā mērā Jūs tās izmantojat?” 64% pedagogu norāda atbildi jā un 24% norāda 

atbildi vairāk jā nekā nē. 

Pēc anketu rezultātiem var secināt, ka tehniskie darbinieki uzskata, ka Iestāde ir nodrošināta 

ar saimnieciskajiem resursiem (100%). 92% tehnisko darbinieki uzskata, ka telpu iekārtojums ir 

piemērots viņu vajadzībām. 

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā ir materiāli atbildīga persona Iestādē, 

nozīmēta ar vadītājas rīkojumu, kā arī noslēgts materiālās atbildības līgums. 

Iestādē ir ugunsdrošības signalizācija, novērošanas kameras. Tika veikta switch iekārtas un 

video kameru nomaiņa (skaits – 6). 

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. Lai īstenotu kvalitatīvu mācību procesu, 

Iestādē ir pieejams sekojošs materiāltehniskais nodrošinājums: datori – 20 gab., ( no tiem 16 

portatīvie datori) planšete - 2.gab., printeri - 7 gab. (t.sk. 2 gab. krāsainie printeri), kopētājs – 

2.gab., interaktīvā tāfele, digitālais interaktīvais displejs, laminēšanas iekārta – 2 gab., fotoaparāts 

– 2 gab., pianīno, mūzikas centri - 2 gab., magnetolas - 12 gab. 

70% pedagoģiskais personāls uzskata, ka grupas ir nodrošinātas ar resursiem darbam Iestādē. 

Āra teritorijas sakopšanas darbiem tiek izmantots zāles pļāvējs, motorizkapts un sniega 

frēze. 
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Nepieciešams sienas skapis maināmajām dekorācijām un inventāram, kuras netiek lietotas 

ikdienā, to uzglabāšanai. Ir iegādāta novietne āra teritorijā sētnieka darbarīku un tehnikas 

novietošanai. 

Katru gadu materiāltehniskā bāze tiek papildināta, izvērtējot esošo materiālo bāzi un budžeta 

iespējas. Iestādes tehniskais personāls uzskata, ka tiek pilnībā nodrošināts ar darbam 

nepieciešamajiem materiāliem. 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot materiāltehnisko bāzi. 

Vērtējums – ļoti labi. 

1.6.2. Personālresursi 

Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Mācību gada sākumā Iestādē strādā vadītājas vietniece izglītības jomā, vadītājas vietniece 

sporta jomā, 21 pirmsskolas izglītības skolotājs (3 vakances), studē 2 pirmsskolas izglītības 

skolotājs, sporta skolotājs (studē), skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs, 4 interešu 

izglītības skolotāji, 2 peldēšanas treneri (2 studē, 2 vakances). Iestādē izveidojušās mūzikas 

skolotāja un psihologa vakances. 

Tehniskā personāla sastāvā – vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, 13 

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgi, veļas pārzine, apkopējas (2 iestādē, 2 peldbaseinā), 

tehniskais strādnieks, peldbaseina mehāniķis, 2 dežurantes – administratores, medmāsa, sētnieks.  

Pedagogi tiek rosināti nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo izaugsmi. Pedagogu 

profesionālas kompetences pilnveidi Iestādē plāno saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Iestādē ir 

izstrādāts un tiek aktualizēts Profesionālās pilnveides plāns. 92% pedagogu izmanto iestādes 

dibinātāja apmaksātās tālākizglītības un profesionālās kompetences pilnveides iespējas. Vadītājas 

vietniece izglītības jomā regulāri pedagogus iepazīstina ar tālākizglītības iespējām. Ar kursos, 

semināros, pieredzes apmaiņas semināros gūtajām zināšanām pedagogi iepazīstina kolēģus 

iknedēļas informatīvajās sanāksmēs. Analizējot aptaujas datus 96%, pedagogu norāda, ka savā 

darbā pielieto zināšanas, ko apgūst profesionālās pilnveides aktivitātēs, savukārt 88% pedagogu 

uzsver, ka ikdienā pārrunā, dalās savstarpējā pieredzē ar kolēģiem par labās prakses piemēriem un 

mācīšanās metodēm. 

Informāciju par pedagogu tālākizglītību ievada Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 

(VIIS).  

Iestādes darbinieki regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, kurus organizē Jelgavas izglītības 

pārvalde un Zemgales reģionālo kompetenču attīstības centrs. 
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Pārsvarā visi pedagogi apgalvo, ka sadarbojas ar atbalsta personālu. 

Darbinieku slodzes sadalītas optimāli, ievērojot izglītības programmu prasības, pedagogu 

kvalifikāciju un pieredzi. Vadība pārzina pedagogu profesionalitātes un darba pieredzi.  

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

profesionālās aktivitātēs gan Iestādē, gan ārpus tās.  

Ar pedagoģisko darbību saistītajās un profesionālajās aktivitātēs iegūto, pedagogi izmanto 

mācību satura apguvē un metodikas pilnveidē, darba kvalitātes uzlabošanā.  

Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti Amatu aprakstos, ko pēc vajadzības 

pārskata, rediģē un iepazīstina darbiniekus. Pedagogu prombūtnes laikā, Iestādes vadība nodrošina 

aizvietošanu. Pedagogu piesaiste uz vakantajām vietām notiek ar sludinājumu palīdzību Jelgavas 

izglītības pārvaldes un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapās. 

Pedagogiem 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. 

 

2019./2020.m.g. apmeklētie kursi, semināri, iegūtās izglītības, kvalifikācijas 

 Kursi “Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā”- 3 pedagogi. 

 Kursi “Pieredzes pārneses darbnīcas "Ceļā uz mācīšanās pieejas maiņu, pozitīvas 

uzvedības noteikumi pieaugušajiem saskarsmē ar bēriem”- 4 pedagogi. 

 Kursi “Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā” – 4 pedagogi. 

 Kursi “Mācību darba plānošana 5 – 6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai.” – 1 

pedagogs. 

 Kursi “Efektīva mācību un audzināšanas procesa parametri" – 1 pedagogs. 

 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”- 2 pedagogi. 

 Kursi “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestāde”- 1 pedagogs. 

 Kursi “Autiskā spektra traucējumi un efektīva intervence” – 1 pedagogs. 

 Kursi “Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma 

bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības”- 2 pedagogi. 

 Kursi “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā 

attīstībā” – 1 pedagogs. 

 Kursi “Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmskolā”- 5 pedagogi. 

 Kursi ”Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”- 32 pedagogi. 
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 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”- 8 pedagogi. 

 Kursi “Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā”- 3 pedagogi. 

 Kursi “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana un īstenošana 

pirmsskolā”- 1 pedagogs. 

 Kursi “Matemātiskās pasakas un stāsti-līdzeklis matemātisko priekšstatu apguvei, 

īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā”-1 pedagogs.  

 Kursi ”Vērtēšanas mērķis un process pirmsskolā”-1 pedagogs. 

 Kursi “Mācību darba plānošana 5 – 6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” – 1 

pedagogs. 

 Kursi “Pozitīva komunikācija spriedzes situācijā”- 1 pedagogs. 

 Kursi “Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai 

kompetenču pieejas kontekstā” -1 pedagogs. 

 Kursi “Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā”- 1 

pedagogs. 

 Kursi “Vadītājas profesionālās kompetences - resurss iestādes efektīvai darbībai un 

attīstībai” -1 pedagogs 

 Semināri – praktikumi FasTracKids skolotājiem – 3 pedagogi. 

 Kursi “Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā” -1 

pedagogs. 

 Kursi “Radošās mākslas nodarbības un rokdarbi”- 1 pedagogs. 

 Kursi “Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai 

kompetenču pieejas kontekstā” -1 pedagogs. 

 Kursi “Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem” -1 pedagogs. 

 Kursi “Bērnu uzvedības traucējumi pirmsskolas vecumā. Korekcijas pasākumi 

veiksmīgai bērna attīstībai A”-1 pedagogs. 

 Kursi “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestāde A “-1 pedagogs. 

 Kursi “Bērnu stājas veidošana sporta un interešu izglītības nodarbībās. Kustības 

nozīme bērnu fizisko un intelektuālo spēju sekmēšanā”-1 pedagogs. 

 Kursi “Komunikācijas īpatnības darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”-

1 pedagogs. 

 Konference “Fluency in speech and reading (logopēdiem)”-1 pedagogs. 

 Konference “Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās 

metodes” -1 pedagogs. 
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 Kusri “Autiskā spektra traucējumi un efektīva intervence” -1 pedagogs. 

 Darbseminārs “Aktuāli jautājumi logopēdijā”-2 pedagogi. 

 Kursi “Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu 

bojājumiem”-1 pedagogs. 

 Kursi “Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma 

bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības”-2 pedagogi. 

 Kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām”- 1 pedagogs. 

 Kursi “Montesori medicīniskā pedagoģija” -1 pedagogs. 

 Apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kurss  bez 

zināšanu pārbaudes -1 pedagogs. 

 Kursi “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā 

attīstībā” -1 pedagogs. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pedagogu profesionālas pilnveides kompetenci, ieviešot jaunā mācību satura 

programmu. 

 Organizēt pedagogiem darbseminārus iestādē. 

 Organizēt profesionālās pilnveides kursus gan Iestādē, gan ārpus tās. 

 Mudināt pedagogus uzņemties atbildību par savu profesionālo kompetenci. 

Vērtējums – labi. 

 

3.7. Izglītības Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

3.7.1. Izglītības Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes pašnovērtēšanā ir iesaistīti – pedagoģiskais personāls, tehniskais personāls, 

izglītojamo vecāki, Iestādes padome. Pašnovērtēšanas procesu vada Iestādes vadītāja. 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, pašvērtēšanu, SVID analīzi, analizējot darba rezultātus un tālākas vajadzības, balstoties uz 

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

pedagogu, tehniskā personāla, Iestādes padomes, vecāku sanāksmēs. 
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 Vīzijas, misijas, mērķu un prioritāšu sasniegšanai Iestāde balstās uz valsts izglītības 

prioritātēm, Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības rīcībpolitiku un Jelgavas izglītības pārvaldes 

izvirzītajiem galvenajiem darba virzieniem. 

Iestādes attīstība tiek plānota. 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 (2018. – 2021.) tiek noteiktas Iestādes attīstības prioritātes trim gadiem. 

Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos mērķus, uzdevumus un rezultātus. Iestādes 

Attīstības plānā izstrādē tiek iesaistīts personāls un vecāki. Vadība apkopo un izstrādā Attīstības 

plāna projektu, kuru apspriež Iestādes pedagoģiskās padomes sanāksmē. Attīstības plāns tiek 

koriģēts un aktualizēts. Iestādes Attīstības plāns sastāv no izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, 

uzdevumiem, izpildes gaitu, novērtēšanas kritērijiem, plānoto laika periodu un atbildīgajām 

personām. Turpmākā attīstība tiek iekļauta Iestādes gada darba plānā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Iesaistīt visus personālresursus Attīstības plāna veidošanā un izstrādē. 

 Aktualizēt Pašnovērtējuma ziņojumu reizi gadā  un ievietot Jelgavas izglītības pārvaldes 

mājaslapā. 

  Izvērtēt darba “stiprās” un “vājās” puses, apzināt draudus un meklēt risinājumus. 

(SVID) 

  Izvērtēšanā ievērot godīguma un taisnīguma principus. 

 

Vērtējums - labi. 

 

 

3.7.2. Izglītības Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē tiek uzturētas lietišķas un labvēlīgas savstarpējās attiecības starp darbiniekiem, 

izglītojamajiem, viņu vecākiem, citām institūcijām. Iestāde darbojas, vadoties pēc Iestādes 

nolikuma. Iestādes vadītāja plāno, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadītāja un vietnieku 

darba pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas amatu aprakstos un savas kompetences ietvaros 

tiek pārraudzīta personāla darba izpilde, nepieciešamības gadījumā sniedzam nepieciešamo 

atbalstu. Iestādē ir obligātā dokumentācija, kura atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. 

Iestādes personāls tiek informēts par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, to izmaiņām. Visam 



 

41 

Pašnovērtējuma ziņojums 2020 

Iestādes personālam ir amatu apraksti – tie ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa. Pēc 

nepieciešamības tiek veikti grozījumi. 
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Vadības struktūra un kompetences Iestādes personālam ir saprotamas. Vadība savas 

kompetences ietvaros pārrauga personāla darbu izpildi un sniedz nepieciešamo atbalstu. Iestādes 

pedagoģiskais personāls (100%) un tehniskais personāls (79% atbilde jā, 21% vairāk jā nekā nē) 

uzskata, ka Iestādes vadība savlaicīgi nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to 
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Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Iestādes vadība savā darbā ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā 

lojalitāti Latvijas Republikas un ētikas normām to apliecina aptaujas rezultāti – 100% pedagogu 

un 96% tehniskie darbinieki, uzsver atbildi jā. Vadītāja un vietnieku darba pienākumu un 

atbilstības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Vadības struktūra un katra kompetences joma ir 

noteikta un visiem zināma.  

Vadība sniedz darbiniekiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Iestādes vadītāja plāno, 

deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 100% pedagogu un tehniskie darbinieki uzskata, ka 

vadība ir pieejama, ja darbiniekiem ir kādi jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi. Ja vadībai un 

darbiniekiem ir atšķirīgi viedokļi, tad tiek uzklausīti abu pušu viedokļi, tiek meklēts optimāls 

risinājums, kompromiss. 

Iestādes vadība konsultējas ar kolektīvu dažādu jautājumu un situāciju risināšanā, bet 

uzņemas atbildību par atbildīgi pieņemtiem lēmumiem. Iestādes vadītājai ir noteikts pieņemšanas 

laiks. Iestādes vadībai notiek sanāksmes, nepieciešamības gadījumā pieaicinot atbalsta personālu, 

pedagogus, institūciju pārstāvjus. Ar pieņemtajiem lēmumiem vadība informē pedagogus 

informatīvajās sanāksmēs, aptaujas dati liecina, ka 96% pedagogu uzskata, ka iestādes vadība 

nodrošina atbalstu, nepieciešamo informāciju un resursus darbam. 

 Iestādes vadība ir atvērta sadarbībai, tā mudina izteikties, izvērtēt, pieņemt konstruktīvu 

kritiku no personāla puses, veicina brīvu komunikāciju. 96% pedagogu un 87% tehniskie 

darbinieki uzskata, ka iestādē tiek veiktas mērķtiecīgas darbības kvalitātes uzlabošanai, savukārt 

71% tehniskie darbinieki uzskata, ka iestādes vadība sniedz iespēju ierosināt pārmaiņas un jaunas 

iniciatīvas iestādes darbā. 

Svarīgs ir darbinieku viedoklis par to, kā viņi uzskata, ka tiek vērtēti viņu sasniegumi un 

centība. Aptaujas atvērtā jautājuma atbildes – uzslavas, pateicība, Iestādes tradīciju pasākumi, 

motivējoši vārdi, materiālā stimulācija, pretimnākšana, ja ir radušās personīgas problēmas, dažādi 

pasākumi un aktivitātes, smaids un labi vārdi. 

Visiem ir pieejama informācija par Iestādes darbu: 

 Attīstības plāns. 

 Gada darba plāns. 

 Darba plāns, kas pieejams pa mēnešiem katram pedagogam. 

 Vadības sanāksmes. 

 Informatīvās sanāksmes. 
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 Darbsemināri. 

 Pedagoģiskās padomes sanāksmes. 

 Informāciju stendi. 

 E-pasts. 

 

Turpmākā attīstība:  

 Veikt nepieciešamās korekcijas iekšējos normatīvos dokumentos, nodrošināt to 

atbilstību likumu prasībām. 

 Veikt darbinieku anketēšanu, lai uzlabotu Iestādes vadības komandas darbu. 

 Regulāri aktualizēt informāciju VIIS. 

 Rosināt aktīvāku Iestādes padomes darbību. 

Vērtējums – labi. 

3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar Iestādes dibinātāju, un pašvaldības iestādi “Jelgavas 

Izglītības pārvalde”. Pilsētas pašvaldība atbalsta Iestādi finansiāli, gan uzklausa, diskutē par 

Iestādes ikdienā risināmām problēmām. Pašvaldība motivē pedagoģisko personālu – Atzinības 

raksti Skolotāju dienas pasākumā. Laba sadarbība ar Iekļaujoša izglītības atbalsta centra, Jelgavas 

izglītības pārvaldes, Zemgales Reģionālā Kompetenču centra speciālistiem. 

Vadītājas vietniecei izglītības jomā izveidojusies laba sadarbība ar Jelgavas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas vietnieci izglītības jomā.  

Iestādes vadība kvalitatīvi pilda uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, 

gan ar Iestādes personālu, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm. 

Turpmākā attīstība:  

 Iesaistīties dažādos projektos, veicinot Iestādes atpazīstamību. 

 Turpināt sadarbību ar citām Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Vērtējums – pietiekami/ labi. 

4. Citi sasniegumi 

 Šajā mācību gadā peldētapmācības nodarbības nodrošinājām Jelgavas vispārizglītojošo 

skolām un Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī nodrošinājām peldētapmācības 

nodarbības bērniem no 3 līdz 12 gadiem (maksas pakalpojums). Nodarbību mērķis ir apgūt 

pamatprasmes peldēšanā, drošības noteikumus atrodoties “uz” un “pie” ūdens, stiprināt un veicināt 

vispusīgu fizisko attīstību, veselības nostiprināšanos. Pēc nodarbībām izglītojamajiem ir dziļāka 
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izpratne par personīgo higiēnu, drošības un uzvedības noteikumu ievērošanu peldbaseinā un gūtās 

zināšanas un pieredzi izmantot brīvā laika aktivitātēs pie atklātām ūdenstilpnēm. 

  Peldbaseinā 2019./2020. m. g. mācību gadā notika dažāda vecuma peldētapmācības 

nodarbības, kuru galvenais mērķis apgūt pamatprasmes peldēšanā, drošības noteikumus, 

atrodoties brīvdabas un slēgtu ūdenstilpju tuvumā, kā arī stiprināt un veicināt vispusīgu fizisko 

attīstību. Pēc nodarbībām izglītojamajiem ir apguvuši dažādu peldēšanas stilu pamatprasmes un 

spēj saskatīt potenciāli bīstamas situācijas ūdenstilpju tuvumā.  

  Peldbaseinu šajā mācību gadā 10 peldētapmācības nodarbības bija plānots apmeklēt 16 

Jelgavas vispārizglītojošo skolu 1. klašu izglītojamajiem, taču valsts ārkārtas situācijas dēļ, 

nodarbības nenotika 5 klasēm.  Kopā peldētapmācības nodarbības ir apmeklējuši ~ 414 pirmo 

klašu izglītojamie. Treneri strādā pēc izstrādāta nodarbību plāna, katru gadu  plānu pilnveidojot 

un uzlabojot, vadoties pēc iepriekšējo nodarbību vadīšanas pieredzes. Treneri mācās strādāt 

diferencēti, lai pielāgotos katra izglītojamā spējām un katrs peldētājs pēc iespējas veiksmīgāk un 

ātrāk varētu apgūt pamatprasmes peldēšanā. Jāpiemin tas, ka tiem izglītojamajiem, kuri apmeklēja 

peldētapmācības nodarbības iepriekšējā mācību gadā ar pirmsskolām, ir redzama peldēšanas 

prasmju izaugsme, un 1. klasē peld jau daudz labāk un ūdenī jūtas drošāk. 

 Arī šajā mācību gadā īstenojām projektu “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumu īstenošanas Jelgavas pilsētā”. Šī projekta ietvaros peldbaseinā bija plānots 

10 peldētapmācības nodarbību cikls 24 pirmsskolas izglītības iestāžu grupām, taču valsts ārkārtas 

situācijas izsludināšanas dēļ, 9 pirmsskolu izglītības iestāžu grupas nepaspēja apmeklēt 

peldētapmācibas nodarbības.  Šajā mācību gadā kopā ir apmeklējušas 11 Jelgavas pirmsskolas 

izglītības iestādes ~ 191 izglītojamais. Arī pirmsskolas izglītojamajiem ir izstrādāts 10 nodarbību 

plāns.  Katru nodarbību tiek veikta izglītojamo apmeklējuma uzskaite. 
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PII “Kāpēcīši” iestādes izglītojamie apmeklē nodarbības divas reizes nedēļā. Nodarbību 

ilgums katram vecumposmam ir atšķirīgs - sagatavošanas grupu peldētapmācības nodarbību 

ilgums ir 35 minūtes, vecāko grupu izglītojamiem - 30 minūtes, vidējo grupu izglītojamiem - 25 

minūtes un jaunāko grupu izglītojamiem - 20 minūtes. Peldētapmācības nodarbības norit caur 

rotaļām un spēlēm, izmantojot dažādo inventāru. 

Peldbaseina inventārs ir moderns un daudzveidīgs, kas katru gadu tiek papildināts ar 

jaunām peldēšanas rotaļlietām un peldēšanas rīkiem, tādējādi treneriem ir plašas iespējas 

peldētapmacības nodarbības organizēt interesantas un izglītojamajiem saistošas. 

Šajā grafikā redzams, kuros mēnešos izglītojamie ir apmeklējuši viscītīgāk. Vislielākais 

apmeklējums ir janvārī un oktobrī, taču viszemākais ir martā, taču tas izskaidrojams ar nodarbību 

pārtraukšanu. 

PII “Kāpēcīši” izglītojamo vidējais apmeklējums 2019./2020. m. g. 

Nr. 

p.k. 
Grupa 

Bērnu 

skaits pēc 

saraksta 

se
p

te
m

b
ri

s 

o
k

to
b

ri
s 

n
o
v
em

b
ri

s 

d
ec

em
b

ri
s 

ja
n

v
ā
ri

s 

fe
b

ru
ā
ri

s 

m
a
rt

s 

a
p

rī
li

s 

m
a
ij
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1 Vīnodziņas 20 10 11 7 8 11 11 7 0 0 

2 Mellenītes 27 16 20 22 14 13 9 11 0 0 

3 Plūmītes 23 13 11 11 8 11 9 7 0 0 

4 Ērkšķodziņas 22 16 16 7 6 19 9 0 0 0 

5 Ķirsīši 27 18 17 18 13 12 10 13 0 0 

6 Ābolīši 12 8 5 5 2 4 7 5 0 0 

7 Lācenītes 24 17 5 14 8 13 10 9 0 0 

8 Jāņodziņas 26 20 12 12 13 14 12 11 0 0 

9 Pīlādzīši 24 20 12 12 10 10 11 10 0 0 

10 Bumbierīši 20 15 10 9 5 13 10 11 0 0 

11 Zemenītes 25 17 15 20 15 13 11 14 0 0 

12 Avenītes 24 8 8 6 7 10 3 11 0 0 

  KOPĀ  274 178 142 143 109 143 112 98 0 0 

    

 Šajā tabulā ir apkopoti vidēji apmeklējums katrā mēnesī katrai iestādes grupai. Vislielākais 

vidējais apmeklējuma skaits mācību gadā ir grupai “Mellenītes” (4 gadus jauni izglītojamie), bet 

vismazākais apmeklējuma skaits ir speciālajā grupā “Ābolīši”, jo šajā grupā ir vismazākais 

izglītojamo skaits. No 13. marta peldētapmācības nodarbības tika atceltas, valstī izsludinātās 

ārkārtas situācijas dēļ, tādēļ arī apmeklējums marta mēnesī ir tik zems.  
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    PII “Kāpēcīši” peldbaseins piedāvā arī peldētapmācības nodarbības (maksas pakalpojumu). 

Peldbaseinā piedāvā nodarbības ar treneriem izglītojamajiem vecumā no 3-12 gadiem, dalot 

viņus vecuma grupās: 

 3 gadi; 

 4 - 5 gadi; 

 6 -8 gadi; 

 9-12 gadi. 
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PELDĒTAPMĀCĪBAS NODARBĪBU APMEKLĒJUMS 

DAŽĀDĀS VECUMA GRUPĀS 2019. /2020.  M.G.
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Peldētapmācību nodarbību apmeklējums 

2019./2020. m. g.

(maksas pakalpojums)
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 Šajā diagrammās ir redzams, ka vislielākais apmeklējums bija oktobrī un novembrī, taču 

vismazākais septembrī un martā, tas izskaidrojams ar to, ka septembrī nodarbības bija tikko 

sākušās, taču martā tika izsludināts valsts ārkārtas stāvoklis. 

 Sadalījumā pa vecumiem vispameklētākais vecums ir 6-8 un 4-5 gadus jauni izglītojamie, 

taču vismazāk apmeklētais vecums, ir 3 gadus jauni izglītojamie un 9-12 gadus jauni izglītojamie, 

tas izskaidrojams ar to, ka mazie bērni vairāk slimo un vienā grupā pieļaujamo apmeklētāju skaits 

ir mazāks nekā citās grupās, taču 9-12 gadus jauni izglītojamie apmeklē lielo peldbaseinu.  

   Kopējais peldētapmācību nodarbību apmeklētāju skaits maksas grupās 2019./2020. m. g. 

ir 2565 apmeklētāji. Tas ir daudz mazāks skaits kā iepriekšējā mācību gadā, taču tas izskaidrojams 

ar valsts ārkārtas situācijas izsludināšanas un treneru vakanču trūkumu. 

5. Turpmākā attīstība 2019./2020.mācību gadam 

Pamatjoma Turpmākā attīstība 
Mācību saturs – 

iestādes īstenotās 

izglītības 

programmas 

 Turpināt strādāt pie kompetencēs balstītas mācību satura īstenošanas.  

 Pilnveidot Iestādes vadības, pedagogu un atbalsta personāla sadarbību 

kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanai. 

 Nodrošināt izglītojamajiem iespēju mācīties iedziļinoties. 

 Nodrošināt mācību satura pēctecību, veicināt kopsakarību izpratni un spēju 

zināšanas pielietot, sasaistot apgūstamās zināšanas un prasmes ar reālo 

dzīvi. 

Mācīšana un 

mācīšanās 
 

 
Mācīšanas kvalitāte  Turpināt pilnveidot katra izglītojamā aktīvu, radošu darbību, virzot 

viņa individuālos iespaidus un sabiedrības dzīves uztveri 

kopsakarībās, uz iespēju dažādi darbojoties, to izzināt. 

 Turpināt attīstīt caurviju prasmes dažādās mācību jomās, nostiprinot 

izglītojamo spējas tās izmantot patstāvīgi.  

 Stiprināt ieradumus, balstītus vērtībās un tikumos. 

 Turpināt izmantot daudzveidīgas mācību metodes, kuras atbilst 

izglītojamo personības attīstības vajadzībām un kompetenču pieejai 

mācību saturā.  

 Uzlabot, pilnveidot un nodrošināt āra nodarbību organizāciju. 
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  Turpināt pilnveidot pedagogu digitālo pratību, izmantošanu mācību 

darbā. 

 Organizēt individuālas sarunas ar grupu pedagogiem par izglītojamo 

sasniegumiem un gatavību pamatizglītības apguvei. 

Mācīšanās kvalitāte  Organizēt izglītojamā pieredzē balstītu, jēgpilnu mācību procesu 

nodrošinot pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību. 

 Turpināt pilnveidot mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu, 

balstoties uz pašvadītu un izglītojamo iniciētu darbību, atbilstoši 

izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm. 

 Nodrošināt un nostiprināt pētnieciskās iemaņas izglītojamajiem. 

 Iesaistīt izglītojamos mācību vides iekārtošanā.  

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 
 Iesaistīt vērtēšanā atbalsta personālu kopā ar grupu, mūzikas un 

sporta pedagogiem. 

 Sekmēt izglītojamā līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot veikt 

sava darba pašvērtējumu. 

 Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamā mācību 

sasniegumu uzlabošanai. 

 Organizēt grupu pedagogu pārrunas ar vadītājas vietnieci izglītības 

jomā par katra izglītojamā attīstības līmeni un nepieciešamo 

turpmāko atbalstu mācību un audzināšanas darbā. 

Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

 Pilnveidot mācību satura apguves metodiku un individuālo darbu ar 

izglītojamajiem. 

 Turpināt atbilstoši izglītojamo attīstības rādītājiem un vajadzībām, 

izstrādāt katram izglītojamajam individuālus uzdevumus. 

 Iesaistīt atbalsta personālu izglītojamā novērošanās procesā. 

Atbalsts izglītojamiem  
Psiholoģiskais atbalsts 

un sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

 Turpināt veidot sadarbību – atbalsta personāls – pedagogi – vecāki – 

vadība. 

 Organizēt kursus par iekļaujošu izglītību. 

Izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība 

un darba aizsardzība) 

 Regulāri aktualizēt drošības noteikumus izglītojamajiem. 

 Turpināt nodrošināt izglītojamajiem drošu vidi Iestādē. 

Atbalsts personības 

veidošanā 
 Akcentēt sociālemocionālās audzināšanas nozīmi personības 

veidošanas procesā. 
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 Turpināt iesaistīt izglītojamos dažādu pasākumu organizēšanā. 

 Turpināt instruēt izglītojamos par uzvedību, drošību apmeklējot 

publiskus pasākumus un ekskursijas. 

 Dažādot interešu izglītības piedāvājumu. 

 Jēgpilni plānot un rakstīt pasākumu scenārijus, veikt pasākumu 

izvērtējumu. 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 
 Veicināt izglītojamo stipro pušu izzināšanu un to attīstīšanu. 

 Veidot izglītojamajos cieņpilnu attieksmi pret visām profesijām. 

 Organizēt dažādus pasākumus, kas veicina izpratni par karjeras 

izglītību. 

 Pilnveidot un turpināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem par 

profesiju daudzveidību. 

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 
 Izglītot pedagogus par diferencētu mācību darbu, balstoties uz jauno 

mācību satura programmu. 

 Veicināt un atbalstīt talantīgo izglītojamo piedalīšanos dažādās 

aktivitātēs.  

 Mērķtiecīgāk izmantot iestādē pieejamos vides, interaktīvos un 

digitālos resursus. 

 Pilnveidot sadarbību grupu pedagogiem ar mūzikas, sporta 

pedagogiem un atbalsta personālu mācību procesa diferencēšanā. 

Atbalsts 

izglītojamajiem ar 

speciālām 

vajadzībām 

 Veidot motivāciju no vecāku un grupu pedagogu puses izglītojamā 

attīstībā.  

 Uzlabot sadarbību: grupu pedagogs – atbalsta personāls. 

 Iekļaut kompetenču pieeju mācību satura apguvē izglītojamajiem ar 

speciālās izglītības programmām. 

 Nodrošināt tālākizglītības kursus pedagogiem darbā ar 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 
 Turpināt regulāri sazināties ar vecākiem par izglītojamo 

sasniegumiem un grūtībām. 

 Turpināt savlaicīgi sagatavoties vecāku sanāksmēm, pārdomāt 

sanāksmes tematiku (aktuālāko informāciju), kas vecākiem būtu 
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svarīga un pārskatāma, saskaņojot to ar vadītājas vietnieci izglītības 

jomā. 

Izglītības iestādes vide  Papildināt materiālo bāzi vairāk ar pašu gatavotiem sajūtu 

materiāliem. 

 Pilnveidot un pielāgot laukumu lapenes āra nodarbībām. 

Mikroklimats  Turpināt veidot un ieviest Iestādes tradīcijas. 

 Organizēt kolektīva saliedēšanas pasākumus. 

 Rūpēties par estētisku, sakoptu, mājīgu un drošu darba vidi. 

Fiziskā vide un vides 

pieejamība 
 Turpināt attīstīt drošu, pozitīvu un estētisku Iestādes vidi. 

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

 Pilnveidot materiāltehnisko bāzi. 

Personālresursi  Turpināt pedagogu profesionālas pilnveides kompetenci, ieviešot 

jaunā mācību satura programmu. 

 Organizēt pedagogiem darbseminārus iestādē. 

 Organizēt pedagogiem profesionālās pilnveides kursus gan Iestādē, 

gan ārpus tās. 

 Mudināt pedagogus uzņemties atbildību par savu profesionālo 

kompteneci. 

Izglītības iestādes 

darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Izglītības iestādes 

darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

 Iesaistīt visus personālresursus Attīstības plāna veidošanā un 

izstrādē. 

 Aktualizēt Pašnovērtējuma ziņojumu reizi gadā un ievietot Jelgavas 

izglītības pārvaldes mājaslapā. 

 Izvērtēt darba “stiprās” un “vājās” puses, apzināt draudus un meklēt 

risinājumus. (SVID) 

 Izvērtēšanā ievērot godīguma un taisnīguma principus. 

Izglītības iestādes 

vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

 Veikt nepieciešamās korekcijas iekšējos normatīvos dokumentos, 

nodrošināt to atbilstību likumu prasībām. 

 Veikt darbinieku anketēšanu, lai uzlabotu Iestādes vadības komandas 

darbu. 

 Regulāri aktualizēt informāciju VIIS. 
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 Rosināt aktīvāku Iestādes padomes darbību. 

Izglītības iestādes 

sadarbība ar citām 

institūcijām 

 Iesaistīties dažādos projektos, veicinot Iestādes atpazīstamību. 

 Turpināt sadarbību ar citām Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm. 
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Pielikums Nr.1  

Jelgavas pilsētas pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestāde 

„Kāpēcīši”  

 
 

VECĀKU APTAUJAS REZULTĀTI 

2020 
 

 Ko vēl Jūs gribētu pateikt par sava bērna izglītības iestādi un tās darbiniekiem? 

 

 Paldies par ieguldīto darbu.  

 Ļoti profesionāla attieksme pret bērniem! Paldies par pozitīvo pieredzi!  

 Ļoti atsaucīgas skolotājas.  

 Esmu apmierināta ar šo bērnudārzu un iesaku citiem. 

 Ļoti piemērots kolektīvs. 

 Man šķiet, ka mūsu dārziņš ir vislabākais Jelgavā, ļoti patīk man un maniem bērniem.    

 Viss apmierina, bet sagatavošana skolai varētu būt nedaudz pārdomātāka. 

 PII "Kāpēcīši" ir pati labākā iestāde, kuru apmeklē mana meita. Ķirsīšu grupas skolotāja ir 

labākā skolotāja bērniem. Liels paldies vadītājai par sapratni, sadarbību un palīdzību 

jebkurā situācijā. 

 Paldies par darbu. Vislabākā izglītības iestāde, kur par visu ir padomāts. 

 Ļoti patīk audzinātājas, kuras radoši un kvalitatīvi izpaužas bērnu audzināšanā.  

 Ir liels prieks, ka mans bērns varēja apgūt pirmsskolas izglītību mācību iestādē, jo 

darbinieki ir patīkami, atsaucīgi un vienmēr pavēsta par jauno informāciju un bērna 

uzvedību.  

 "Bērni tā ir mūsu nākotnes sabiedrība, vairāk komunikācijas ar vecākiem par uzvedības 

analīzi un alternatīvas, un maksimāli turēt godīguma principu gan bērnu savstarpējās 

attiecībās, gan audzinātāju, gan auklīšu un vecāku savstarpējās sadarbības. 

 Gribētu uzslavēt grupas "Bumbierīši" skolotāju Antru. Viņa dara savu darbu ar 100% 

atdevi. Vienmēr parunājas ar vecākiem par bērnu sasniegumiem, palīdz ar padomiem. Pret 

visiem bērniem izturas vienlīdzīgi.  

 Prieks, ka bērns grib iet uz bērnu dārzu. Bērnam patīk skolotājas! 

 Mīlam savas otrās mājas un vērtējam katra darbinieka darbu!  
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 Bērnam ļoti patīk, ar lielāko prieku iet uz b/d. Skolotāja vienmēr atbild uz interesējošiem 

jautājumiem. Šobrīd varu teikt tikai to labāko! 

 Ļoti labs dārziņš. Ļoti novērtējam skolotājas Antras ieguldījumu. Pedagogs ar lielo burtu!  

 Prasīga Vadītāja ar Lielisku Komandu! Pateicos par Jūsu kopdarbu! 

 Nepieņemt bērnu, ja viņam ir manāmas veselības problēmas.  

 Radoša, mērķtiecīga, prasīga, uz izaugsmi vērsta bērnu dārza vadītāja un komanda! Spēku 

un radošumu darbā ar mūsu bērniem!  

 Tikai un vienīgi milzīgu paldies gan visam “Kāpēcīši” personālam un, protams, 

“Vīnodziņu” audzinātājām. Par lielisko atdevi, un ļoti individuālu pieeju ikvienam bērnam. 

❤ 

 Ļoti pozitīvas, atbildīgas un atsaucīgas skolotājas un auklītes. 

 Skolotājām būt tikpat radošām un atsaucīgām kā līdz šim!  

 Liels paldies! Meita ir ļoti labi sagatavota skolai, sadarbība ar skolotājiem, aukli, vadību 

vienmēr bijusi vislabākā!  

 Grupiņas audzinātāja ir superīga, ieinteresēta bērnu attīstībā un izglītošanā. Ļoti labi 

rūpējas par bērniem! Liels paldies viņai! 

 Paldies "Kāpēcīšu" personālam - komandai, kas palīdz mūsu bērniem iegūt zināšanas 

interesanti un radoši! 

 Ir ļoti saprotoši un pretī nākoši skolotāji un arī auklītes, vienmēr var palīdzēt risināt 

problēmas un grūtības saistītas ar bērna mācīšanos. 

 Bērnam pietrūkst dārziņa – tas laikam pasaka vairāk, kā vecāku vērtējums.  

 Ļoti laba izglītības iestāde.  Audzinātāja spēj saprasties ar bērnu. Daudz ir iemācīts un 

apgūts. Paldies par jūsu darbu! 

 Bērnu grupiņā ir izcilas skolotājas un auklīte. Es viņām uzticos.  

 Es ļoti apmierināta un priecīga, ka bērns iet tieši šajā dārziņā. Varu par šo iestādi teikt tikai 

to visu labāko.  

 Atsaucīgi un laipni darbinieki. 
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Pielikums Nr.2  

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestāde 

„Kāpēcīši”  

 
 
 
 

PEDAGOGU APTAUJAS REZULTĀTI 

2020 
 

 Ko vēl Jūs gribētu pateikt par savu izglītības iestādi un tās darbiniekiem? 

 

 Lai viss rit veiksmīgi un ar mīlestību pret darbu :) 

 Esmu apmierināta ar savu iestādi un tajā strādājošajiem kolēģiem. 

 Es lepojos, ka strādāju tieši ‘’Kāpēcīšos’’. Esmu pārliecināta, ka mūsu iestāde ir 

modernākā Jelgavā. 

 Ļoti zinoša, prasīga, komunikabla un atraktīva iestādes vadītāja, kolektīvs radošs. 

 Brīnišķīgi un jauki kolēģi, vienmēr atbalstoši jebkurās situācijās, visvairāk gribu teikt 

paldies par sadarbību logopēdei, audzinātājām un auklītēm no ‘’Ābolīšiem’’, ‘’Plūmītēm’’, 

’’Mellenītēm’’, ‘’Ērkšķodziņām’’, ‘’Vīnodziņām’’, ‘’Pīlādzīšiem’’, vadībai un sekretārei.   

 Atsaucīga vadības komanda, izpalīdzīgas kolēģes. 

 Veselību, izturību, jaunas idejas un radošumu šajā sarežģītajā dzīves posmā! 

 Izglītības iestāde ir virzīta uz attīstību un jaunāko tendenču ieviešanu, ar lielāko prieku šeit 

strādāju. 
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Pielikums Nr.3  

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestāde 

„Kāpēcīši”  

 

 

 

 

 

 

TEHNISKO DARBINIEKU APTAUJAS 

REZULTĀTI 

2020 

 

 

 

 Ko vēl Jūs gribētu pateikt par savu izglītības iestādi un tās darbiniekiem? 

 

 Vienmēr atsaucīgi darbinieki, pretimnākoša vadības komanda. 

 Vairāk atbildības savā darbā. 

 Vienmēr strādāsim ar pozitīvu attieksmi. 

 Paldies visiem par labu sadarbību. 

 Vajadzētu būt pozitīviem. 

 Iestādei turpināt izaugsmi un darbiniekiem būt draudzīgiem. 

 Viss apmierina, kolektīvs ir superīgs. 

 Patīk pieeja darbam. Ētikas normas, prot iziet no jebkuras situācijas. 
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Izglītības Iestādes vadītājs _________________   _____Lāsma Lipiņa_____ 
 (paraksts)  (vārds, uzvārds) 

 

 

Saskaņots 

__________________Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs____________________ 
 (dokumenta saskaņotāja pilna amata nosaukums) 

 

 

________________ ____Andris Rāviņš____ 
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

________________ 
 (datums) 

 

Z.v. 


