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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
 

 

 

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari” (turpmāk tekstā Iestāde) ir Jelgavas 

pilsētas pašvaldības dibināta izglītības Iestāde (Jelgavas pilsētas domes 28.04.20011. 

Lēmums Nr.5/7, “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

izveidošana un nolikuma apstiprināšana”, kur Jelgavas pilsētas dome nolemj: Izveidot 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi “ĶIPARI” ar 2011.gada 

1.maiju).  

Izglītības iestāde atrodas Pulkveža Brieža ielā 23a, Jelgavā. Kopējā platība ir 2868,30 

kvadrātmetri. 

 

        
 

Pēc ēkas rekonstrukcijas darbiem savus atklāšanas svētkus kopā ar mazajiem ķipariem 

Iestāde svinēja 2011.gada 29.augustā, uzņemot 267 mazos jelgavniekus 11 grupās, kur 

10 ir vispārizglītojošās un 1 speciālās izglītības grupa. Iestādē ir peldbaseins un sāls 

istaba. Teritorija ir nožogota, vieni gājēju vārti un vieni vārti paredzēti apkalpojošam 

transportam. Iestādes teritorijā uzstādītas videonovērošanas iekārtas.  

2016.gada 1.septembrī Iestādē uzsāka darbu “Dabas vides estētikas studija” ar 

silto smilšu iekārtu. 

 2018./2019. mācību gadā izglītības iestādi apmeklēja 245 izglītojamie (turpmāk 

tekstā bērni) vecumā no 2-7(8) gadiem, no kuriem 54 absolvēja izglītības iestādi, 

sasniedzot skolas vecumu.  

Iestādē strādā 48 darbinieki – 27 pedagogi, 21 tehniskie darbinieki. Atbalstu 

ikdienas darbā Iestādes darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem nodrošina – Iestādes 

vadītāja, vietnieks izglītības jomā, vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, 

izglītības psihologs, speciālās izglītības skolotājs, iestādes medicīnas māsa, fizikālās 

terapijas māsa, pirmsskolas skolotājs “Dabas vides estētikas studijā”, sporta 

(peldēšanas) treneris, pirmsskolas izglītības mūzikas un sporta skolotāji. 
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Iestādē darbojas: 

 pedagoģiskā padome; 

 Iestādes padome.  

Iestādē bērniem piedāvājam apmeklēt:  

 izglītības psihologa individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem;  

 speciālās izglītības skolotāja individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem; 

 individuālās sporta nodarbības; 

 individuālās mūzikas nodarbības; 

 individuālās nodarbības “Dabas vides estētikas” studijā ar silto smilšu iekārtu, 

krāsainām smiltīm, graudiem un dažādiem dabas materiāliem; 

 sāls istabas procedūras;  

 peldbaseina nodarbības; 

 FasTracKids nodarbības 5-6-gadīgajiem bērniem Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskolā; 

 “Džimbas 9 soļu drošības programmas”, “Lielās dzīves skola”; 

 interešu izglītību. 

  

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 
 

Iestādes moto: Ejam kopā pa bērnības taku ar rotaļu, draudzību un gudrību. 

 

Misija: Nodrošināt katram bērnam individuālo spēju pilnvērtīgu attīstību, piemērojot 

daudzveidīgus mācību veidus un metodes. Radīt priekšnosacījumus bērna 

sociālo iemaņu attīstībai, veidojot par patstāvīgu, radošu, laimīgu, fiziski aktīvu 

un cieņpilnas sabiedrības locekli, kas prot sadarboties. Kopīgu mērķu 

sasniegšanai veicināt bērnu, vecāku, Iestādes darbinieku sadarbību. 

 

Mērķis: Kvalitatīva izglītojamo sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai atbilstoši 

katra bērna spējām, prasmēm un iemaņām pozitīvā mācību vidē. 

  

Pamatmērķi: 

 Nodrošināt diferencētu pieeju izglītojamajiem audzināšanas un izglītošanas 

procesā, izmantojot daudzveidīgas darba formas. 

 Sekmēt bērna personības attīstību, veidojot izpratni par vērtībām.   

 Stiprināt izglītojamo patriotiskās jūtas un piederību savai izglītības iestādei, 

pilsētai, valstij. Veidot cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. 

 Veicināt apkārtējās pasaules izzināšanu, pilnveidojot eksperimentālās un 

pētnieciskās prasmes dabaszinātnēs. 

 Veidot pozitīvu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, mērķtiecīgi iesaistot izglītības 

iestādes attīstības veicināšanā. 

 

Pamatvērtības - audzināšanas un mācīšanās procesa vienotībā bērnos tiek veicināta 

tikumu attīstība - atbildība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, 

taisnīgums.  
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3. Izglītības iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visās atbilstošajās 

jomās 

3.1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Rotaļnodarbību saturs tiek realizēts, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 un 

izmantojot VISC izstrādāto PII mācību satura programmu. 

Mācību satura apguve notiek balstoties uz pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmām, nodrošinot diferencētu pieeju bērniem audzināšanas un izglītošanas 

procesā, ņemot vērā bērna vecumu, individuālās spējas un vajadzības, izmantojot 

daudzveidīgas darba organizācijas formas un metodes. Dažādus mācību līdzekļus 

(literatūru, uzskates līdzekļus, izdales materiālus, didaktiskās spēles, pašu gatavotus 

sajūtu materiālus, digitālos mācību materiālus, iekārtas un aprīkojumu), kas veicina 

pētniecību, eksperimentēšanu, izzināšanu, radošumu un izpratni par vērtībām.  

 

tabula Nr.1 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo 

skaits 

2018./2019.m.g. 
Nr. Datums Sākumā Noslēgumā 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 
01011111 V-4519 25.07.2011. 224 222 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu 

izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām 

01015411 V-5052 21.03.2012. 5 5 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

01015511 V-4520 21.03.2012. 1 1 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem  

01015611 V-4520 25.07.2011. 14 17 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015621 V-4521 25.07.2011. 0 0 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 V-5054 21.03.2012. 1 2 

 

3.2.Mācīšana un mācīšanās 

Pedagoģiskais process tiek īstenots audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas 

vienotībā, aktualizējot sasniedzamo rezultātu visās mācību jomās (izteikt savu viedokli, 

domāt, veidot izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to praktizēšanu, bagātinot 

kultūrvēsturisko pieredzi, attieksmi pret dabu, izpratni par nacionālo identitāti, 

piederību ģimenei, pilsētai, valstij u.c.). No veiktās pedagogu anketēšanas (anketēšanā 
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piedalījās 26 pedagogi), tika noskaidrots, ka 20 pedagogi uzskata, iestādē tiek 

nodrošinātas visu izglītojamo mācīšanās vajadzības (izglītības programmas), 6 

pedagogi norāda, ka vairāk jā, nekā nē. 

 

3.2.1.Mācīšanas kvalitāte  

 

Mācību process pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipari” tiek plānots, nosakot 

izglītības darba mērķus un uzdevumus mācību gadam, kas izriet no Jelgavas Izglītības 

pārvaldes un pašvaldības noteiktajām prioritātēm.  

Pedagogi izglītošanas procesā izmanto mācību metodes un darba formas, kas 

veicina pētniecību, eksperimentēšanu, izzināšanu, radošumu, kas atbilst bērnu spējām, 

vecumposmam. Pedagogi mērķtiecīgi organizē un netieši vada bērna darbību par 

konkrētu mācību tematu, respektējot bērna intereses un vajadzības. Skolotāji 

pedagoģisko procesu plāno pirmsskolas skolotāju dienasgrāmatā, kuras tiek aizpildītas 

atbilstoši iestādes izvirzītajām prasībām. Pedagoģiskā procesa organizēšanu, vadīšanu 

un plānošanu pārrauga vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā. Rezultāti tiek 

analizēti pedagoģiskajās sēdēs un sanāksmēs. 

 Grupās izveidotas “Runājošās sienas”, kas stāsta par dzīvi bērnudārzā. Pedagogi 

īsteno individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās un, ar bērniem, kuriem 

izteikti talanti kādā no mācību jomām.  

Lai bērnus motivētu apgūt jaunas zināšanas, domāšanas un radošuma prasmes, 

veicinātu pašapziņas izaugsmi mācību procesā, skolotāji arvien biežāk iekļauj darbu ar 

interaktīvo tāfeli (interneta vietni www.soma.lv, www.visc.gov.lv, kur bērni  no 4 gadi 

līdz 7 gadi pilda dažādus uzdevumus), video projektoru, CD atskaņotāju, televizoru, 

digitālos mācību materiālus, skolotāju pašgatavotos materiālus. 

Pedagogu aptaujas rezultāti liecina, ka 11 pedagogi, lai dažādotu  mācību 

procesu pielieto informācijas tehnoloģijas  9 vairāk jā, nekā nē, bet 6 daļēji. 

Mērķtiecīgi, atbilstoši gadskārtu svētkiem, tiek plānoti sporta un tematiskie pasākumi, 

kas veicina bērnu sadarbību un līdzdalību, pašvadības un pašizziņas prasmju 

pilnveidošanu (Zinību diena, Tēvu diena, Olimpiskā diena, Jelgavas futbola diena, 

uzņemam ciemiņus no bērnu bibliotēkas “Zinītis”, Miķeļdienas, Karjeras nedēļa, 

pasākuma apmeklējums Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Mārtiņdienas svinības PII 

“Zemenīte”, Lāpu gājiens 11.novembrī, svētku koncerts “Latvijai- 100”, Adventes 

sveču iedegšana PII zālē, “Eņģeļu egles” atklāšanas pasākums, teātra izrādes 

apmeklējums Jelgavas kultūras namā “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, Ziemassvētku 

koncerts vecākiem, Ziemassvētki Rūķu ciemā “Lediņi”, veselības un higiēnas lekcijas 

- prakse.lv, Sniega diena, Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa!”, Teātra dienas, 

Lieldienas, sporta pasākumi - Jautrā bumbu diena un fizisko aktivitāšu veicināšanas 

kampaņa “Kustinācija”, Baltā galdauta svētki, Eiropas diena 2019., Mātes diena, 

Jelgavas pilsētas svētku gājiens, Veselības nedēļa 2019., Ziedu balle, Izlaidums). 

Ekskursiju un pārgājienu laikā bērni izzina dabu, iepazīstas ar pilsētās nozīmīgajiem 

objektiem (Jelgavas Vecpilsēta, “Uzvaras parks”, Raiņa parks, Alunāna parks, ziedu 

nolikšana pie Jāņa Čakstes pieminekļa, ciemošanās pie Zemessardzes 52. kājinieku 

bataljona, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, maizes ceptuve “Lāči”, Līgatnes 

dabas parks, Tērvete dabas parks, LLU VMF Mazo dzīvnieku patversme). 

Bērniem iestādē tiek piedāvāts apmeklēt viesmākslinieku pasākumus - koncertus, leļļu 

teātru izrādes, cirku, teatrālus iestudējumus.  

Mācīties iedziļinoties un ar prieku bērni mācās visdažādākajās vietās. Bērni apmeklēja 

un piedalījās Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā piedāvātajā pedagoģiskajā 

programmā. Bērnus iepazīstināja ar muzeju tā darbu un ekspozīcijām. “Es, pirmo reizi 
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muzejā “Mērķis – iepazīties ar muzeju un tā apkārtni, senajiem etnogrāfiskajiem 

priekšmetiem un amatniecības rīkiem”. Rotaļlietu izstādi “Bērnu rotaļlietās izteikta 

vēsture”, kur bērniem bija iespēja caur rotaļlietām izzināt Latvijas vēsturi.  Apmeklēja 

Jelgavas Mūzikas vidusskolu, Jelgavas Pilsētas bibliotēku. Mūzikas vidusskolā bērni 

iepazinās ar dažādiem instrumentiem – pūšamajiem instrumentiem, sitamajiem 

instrumentiem, tautas instrumentiem (kokle, akordeons), jo sevišķi patika dažādi 

sitamie instrumenti, dažādas bungas, kā arī apskatīja koncertzāli. Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkā bērni tikās ar Jelgavas  domes priekšsēdētāju A. Rāviņu, kurš lasīja Lilijas 

Berzinskas grāmatu “Vislielākais gardums pasaulē”. 

Pilnveidojot zināšanas par meža saudzēšanu, kopšanu, apsaimniekošanu, atjaunošanu 

bērni apmeklēja LLU Meža fakultātes organizēto pasākumu  “Mežs ienāk Jelgavā 

2019” Pasta salā. Brauca ekskursijā uz Pokaiņu mežu vērot, pētīt kokus, krūmus, 

akmeņus, ārstnieciskos augus, praktiski darboties piedāvātajās radošajās darbnīcās. 

Iepazīstot tematiku par mājdzīvniekiem, bērni apmeklēja kazu fermu “Līcīši”, kur 

varēja apskatīt pašus dzīvniekus, kazas piena pārstrādes procesu un nogaršot kazas 

piena produktus. 

Iepazīstot Jelgavu un apkārtni bērni devās pārgājienos pa Lielupes un Driksas 

krastu,  Pasta salu, Jelgavas pils parku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

muzeju, Valsts policiju Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkni. Brauca 

ekskursijā uz Starptautisko lidostu "Rīga", Svētes keramikas darbnīcu. Apmeklējot 

lidostu bija iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, tās attīstību un citu ar lidojumiem 

saistītu informāciju. 

Svētes keramikas darbnīcā bērni kopā ar skolotājām piedalījās radošajās darbnīcās, 

izmēģināja darboties pie podnieka virpas, izgatavojot savu keramikas darbiņu. 

Mācību procesa apguvē veidojas pozitīva skolotāju un bērnu sadarbība, tiek 

pievērsta uzmanība katra bērna individualitātei. Skolotāji atbalsta un attīsta bērna 

ierosmes, ļauj kļūdīties un labot savas kļūdas. Maksimāli tiek ievērotas katra bērna 

prasmes, iemaņas un iespējas. Veic pedagoģiskos vērojumus un rezultātus atzīmē katra 

bērna individuālajā attīstības kartē. Pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēti bērnu 

sasniegumi. 

  Tiek sniegts atbalsts skolotājiem izglītības programmas īstenošanā, plānojot 

individuālās un grupu konsultācijas, pedagoģiskās darba sanāksmes, pieredzes 

apgūšanas pasākumus, kompetenču pilnveides kursus. Pedagogi pilnveido savu 

pieredzi vērojot un analizējot kolēģu atklātās rotaļnodarbības.  

 Grupu vecāku sapulcēs un iestādes kopsapulcē vecāki tiek informēti par 

pedagoģisko procesu, prioritātēm un iestādes iekšējiem kārtības noteikumiem. Tikšanās 

reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti bērnu sasniegumi, vecāki var iepazīties ar sava bērna 

veiktajiem darbiem, sasniegtajiem rezultātiem, tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi. 

Pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā mācību procesa 

organizēšanu.  

No veiktās vecāku anketēšanas redzams (anketēšanā piedalījās 220 vecāki), ka 147 

vecākiem apmierina izglītības kvalitāte iestādē, 55 vairāk jā, nekā nē, 16 daļēji, 2 vairāk 

nē, nekā jā.  

Iestādes vide un pedagogi rada izglītojamajiem interesi par mācību procesu un vēlmi 

mācīties, jā – 150, vairāk jā, nekā nē 57, daļēji 13, uzskata izglītojamo vecāki. 157 vecāku 

uzskata, ka izglītojamajiem ir iespēja Iestādē interesanti un jēgpilni pavadīt laiku un apgūt 

jaunas prasmes, vairāk jā nekā nē 54, daļēji 9. 
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PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Sasniegumi 

 mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais darbs; 

 pilnvērtīga sagatavota vide, kas atbilst vecumposma fiziskajām un garīgajām 

vajadzībām; 

 sekmīga vecāku un iestādes sadarbība – organizētas atvērto durvju dienas, 

radošas darbnīcas, pasākumu apmeklēšana, ekskursijas, karjeras dienas, 

konsultācijas vecākiem. 

Turpmākā attīstība 

 pilnveidot mācību vidi, nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu uz kompetencēm 

balstītu pieeju; 

 organizēt rotaļnodarbības ārā, attīstīt pētnieciskās prasmes, praktisko, radošo 

darbību; 

 sekmēt un attīstīt bērnu domāšanas spējas;  

 pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, ar speciālām vajadzībām un 

talantīgajiem bērniem; 

 pilnveidot pedagogu prasmes mācību procesā iekļaut informācijas tehnoloģijas. 

 

Vērtējuma līmenis - labi 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipari” mācīšanās darba organizācija tiek 

realizēta atbilstoši mūsdienīgas lietpratības izglītībai, kas paredz mainīt mācību saturu 

un pieeju - darot domāt un domājot nonākt pie sasniedzamā rezultāta. Mācīšanās 

pamatā ir bērnu darbība un skolotājs šajā procesā ir kā atbalsts, kurš nedod tiešu atbildi, 

bet uzdod uzvedinošus jautājumus. 

Skolotāji plāno rotaļdarbību par bērniem aktuālu tematu mēneša garumā, 

izvēloties atbilstošus sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās. Bērni tiek motivēti 

darboties gan individuāli, gan apakšgrupās.  

Šajā mācību gadā esam ieviesuši stundu garu vienas grupas rotaļdarbību Iestādes zālē 

sadarbojoties mūzikas, sporta, grupas skolotājām (šajā māc. gadā no 2 līdz 4 gadīgiem 

bērniem). 

Apgūstot tematu mācību procesa dažādošanai izmanto interaktīvo tāfeli, (grupās 

projektoru), kas veicina labāku mācību vielas izpratni, paplašina redzesloku, attīsta 

domāšanu un radošumu, kā arī dod iespēju bērniem pašiem darboties ar interaktīvo 

tāfeli, veicot dažādas uzdevumus uz ekrāna. 

Bērniem brīvi pieejami daudzveidīgi mācību līdzekļi un materiāli: didaktiskās 

spēles, rotaļlietas, mācību materiāli, skolotāju pašgatavotie sajūtu materiāli, kas veicina 

bērnus patstāvīgi, radoši darboties, eksperimentēt, pētīt. 

Mācīšanās procesā tiek iesaistīts viss iestādes personāls. Organizējot mācīšanās 

procesu, atbalsts ir skolotājas palīgs, kurai uzticēti noteikti uzdevumi, lai veicinātu 

bērnu darbības aktivitāti un kvalitāti. Katru dienu, daļu no mācību satura bērniem ir 

iespēja apgūt ārpus grupas telpām un svaigā gaisā. Iestādes teritorijā bērni praktiski 

apgūst dabaszinības - sējot, audzējot, piķējot, pārstādot augus. 

Veicot anketēšanu 12 pedagogi norāda, ka izmanto mācīšanos ārpus grupas 

telpas, 7 vairāk jā, nekā nē un 7 daļēji. 

Katru nedēļu notiek mūzikas, sporta un peldētapmācības nodarbības. Sporta 

nodarbības un rīta rosmes, tiek organizētas, gan telpā, gan ārā. Bērni apgūst personisko 

drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem “Džimbas 9 soļu drošības programmas”, un 8 

“Lielās dzīves skolas” nodarbībās.  
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PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Pedagogi piedāvā uzdevumus, kas attīsta bērnu radošo domāšanu, novērošanas, 

modelēšanas prasmes, eksperimentēšanas un pētniecisko darbību (projekts “Mazais 

pētnieks”, Eiropas dienas 2019., bērni apguva stāstītprasmi, veica savus secinājumus, 

eksperimentēja. Prezentēja savus darbus, attīstīja prasmi uzstāties publikas priekšā, 

vaļaspriekus un talantus. Izmantoja IT tehnoloģijas). Skolotāji sniedz pozitīvu 

novērtējumu bērnu darbībai, sasniegumiem. Rosina bērnus daudzveidīgai darbībai, 

dalīties vērojumos un secinājumos. 

Liela vērība tika pievērta tikumu izpratnei - atbildība, godīgums, laipnība, 

līdzcietība, savaldība, taisnīgums. To pamats ir ieradumiem, kas mērķtiecīgi attīstīti un 

nostiprināti ikdienā (literāro darbu, folkloras izmantošana, grupas pienākumu, 

noteikumu ievērošana, pozitīvas uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājīgas 

uzvedības un emociju izpausmju kontrole. Rūpes par citiem, līdzcietības, empātijas 

veidošana). 

 Nodarbības programmā “FasTracKids”, Tehnoloģiju vidusskolā - attīsta bērniem 

kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību. Mācību programmas 

ietvaros bērniem skolotājas papildus organizē izglītojošas animācijas filmas (projekts - 

«Kino visiem un visur Latvijā»).  
Analizējot vecāku aptaujas rezultātus, 164 vecāki uzskata, ka Iestādē tiek 

nodrošinātas bērna mācīšanās vajadzības, 48 vairāk jā, nekā nē, 8 sniedz atbildi daļēji. 
Izglītības iestādē regulāri tiek uzskaitīti un analizēti bērnu kavējumi. Medicīnas 

māsai sadarbojoties ar bērnu vecākiem, tiek risināti jautājumi par bērnu veselības 

stāvokli un iestādes apmeklēšanu. Iestādes kopējais apmeklējums 2018./2019. mācību 

gadā (skat. pielikumu 1). 
Iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo un analizē bērnu individuālās 

attīstības kartes, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā 

(attīstības karšu kopsavilkums attēlots grafiski pa vecumposmiem, diagrammās 

uzskatāmi var saskatīt grupu stiprās un vājās puses). Ar speciālās izglītības grupas 

bērniem un iekļautajiem bērniem, tiek strādāts pēc individuālajiem izglītības plāniem. 

Tiek veidots bērnu portfolio, kur ir iespēja vērot bērnu izaugsmi visa mācību gada 

garumā. Apgūstot obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu 

pamatizglītības uzsākšanai, tiek sagatavoti pielikumi izziņām “Gatavība 

pamatizglītības apguves uzsākšanai”. 

 

Sasniegumi 

 mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs; 

 individuāla, diferencēta pieeja rotaļnodarbībās; 

 labi nodrošināta materiālā bāze grupās, kabinetos, metodiskajā kabinetā; 

 bērni un vecāki ir informēti par pedagoģiskā procesa organizēšanu un dienas 

ritmu. 

Turpmākā attīstība  

 motivēt bērnus organizētām rotaļdarbībām un sadarbības prasmēm; 

 plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar bērniem, kuriem 

ir grūtības mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu; 

 dažādu tehnoloģiju izmantošana integrēto rotaļnodarbību organizēšanā; 

 pilnveidot vecāku un iestādes sadarbību bērnu mācīšanās procesa uzlabošanā 

un motivācijas veidošanā; 

 vecāku izglītošana par iestādes apmeklējuma nozīmīgumu. 

Vērtējuma līmenis - labi 
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3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Ķipari’’ skolotāju galvenais uzdevums ir organizēt 

jēgpilnu pedagoģisko procesu, ievērojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas, mācību 

programmu saturu un katra bērna spējas, vajadzības un intereses. Lai sekmīgi 

organizētu pedagoģisko procesu skolotājas regulāri vērtē, kas izdevies, kam pastiprināti 

jāpievērš uzmanība, kādi uzdevumi izvirzāmi turpmākai pedagoģiskai darbībai. 

Pedagoģiskie vērojumi, secinājumi, individuālais darbs, tiek dokumentēti pedagoga 

plānojumā. Bērnu mācību sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta pirmajā pusgadā 

decembra mēnesī un otrajā pusgadā aprīļa mēnesī, kuru atspoguļo bērna attīstības kartē. 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju 

vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 533, kuri nosaka pirmsskolas 

izglītības vērtēšanas pamatprincipus.   

Bērnu mācību procesa vērtēšanas pamatā ir vērojumi par bērna darbību, kurā tiek 

novērtētas viņa mācīšanās spējas, individuālie sasniegumi. Veicot vērtēšanu, tiek 

saņemta atgriezeniskā saite nodarbības beigās - bērni izsakās, veic patstāvīgus 

novērojumus, dalās vērojumos, izdara secinājumus ko es varu darīt labāk, ko vēl gribētu 

uzzināt. Pedagoģisko vērojumu iegūtā informācija palīdz skolotājiem plānot 

individuālo darbu ar bērniem. 

Mācību gada noslēgumā pedagogi veido prezentācijas par grupas bērnu  

sasniegumiem un apgūto katrā mācību jomā. 

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece 

izglītības jomā. 

Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par bērna vecumposma attīstību, 

sasniedzamajiem mācību un audzināšanas uzdevumiem. Individuālajās pārrunās 

sniegta informācija par katra bērna sasniegumiem.  

Vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka 112 vecāki uzskata, ka informāciju par 

izglītojamo sasniegumiem saņem bieži, 62 vecāki min vairāk jā, nekā nē, 32 daļēji, 10 

vairāk nē, nekā jā, un 4 min atbildi nē. 
 

Sasniegumi 

 pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota bērnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām;  

 vecākiem tiek nodrošināta regulāra individuāla informācija par bērnu 

sasniegumiem; 

 individuālais un mazo grupu darbs, dod iespēju saskatīt katra bērna 

sasniegumus. 

Turpmākā attīstība  

 pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi; 

 turpināt bērnu izaugsmes dinamikas izpēti. 

Vērtējuma līmenis - labi 

  

3.3.Izglītojamo sasniegumi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri tiek veikta bērnu zināšanu, prasmju un 

iemaņu izpēte, iegūtie dati tiek analizēti un izmantoti turpmāko uzdevumu izvirzīšanai. 

Bērni pamatizglītības apguves uzsākšanai tiek sagatavoti atbilstoši viņu 

individuālajām spējām. Kopsavilkumu par bērnu sagatavotību skolai skat. 2. un 3. 

pielikumu. 
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Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti skolotāju darba plānojumā un bērnu 

attīstības kartēs: 

 diagrammas kopsavilkums pa vecumposmiem (skat. pielikumu 4.,5.); 

 tiek plānoti individuālie izglītības plāni 13 speciālās grupas bērniem, un 

iekļautajiem bērniem; 

 bērnu portfolio; 

 sagatavoti pielikumi izziņām “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai”.  

Aktīva piedalīšanās dažādos konkursos: 

 Bērni ar spējām vizuālajā mākslā, piedalījās zīmēšanas konkursā “Mana 

vecpilsētas iela”.  

 Sagatavošanas grupas bērni piedalījās sporta pasākumā “Jelgavas futbola 

diena”.  

 Sadarbībā ar bērnu bibliotēku bērni iesaistījās lasīšanas veicināšanas projektā 

“Mūsu mazā bibliotēka”. 

 Bērni piedalījās Kanclera Nama zīmējumu konkursā “Mans labākais draugs”,  

 Ozolskvēra zīmējuma, kolāžas izstādē “Ko es vēlos, lai Laika vilciens atnes 

Jelgavai nākotnē”.  

 Radoši pētnieciskajā konkursā “No sēklas līdz galdam”. 

 Sporta servisa centra organizētajā pasākumā “Lielā balva 2019”,   

 Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti valodiņa”,   

 dziedātāju koncerts “Skanīgie ķipari”,  

 mazo vokālistu konkursā “Jelgavas Cālis 2019” 

 

2019./2020.m.g. skolu uzsāks 50 iestādes bērni (no tiem 4 bērni apguvuši 

speciālās pirmsskolas izglītības programmas 01015611 un 01015811). 

Par bērnu sasniegumiem regulāri tiek informēti viņu vecāki. Ikdienā vecāki var 

aplūkot bērnu paveiktos radošos darbus.  

Individuālajās pārrunās, vecāku sapulcēs, atvērto durvju dienās skolotājas vecākiem 

sniedz informāciju par bērna paveikto, prasmēm, spējām, attīstības līmeni, rādot 

prezentācijas. 

Bērnu mācību izaugsmi un sasniegumus skolotāji kopā ar administrāciju, 

atbalsta personālu, analizē mazajās pedagoģiskajās sēdēs. 

 

Sasniegumi 

 vienota, saprotama vērtēšana sistēma; 

 pedagogi motivē bērnus jauniem konkursiem;  

 individuāla un diferencēta pieeja darba ar bērniem; 

 laba sadarbība ar sākumskolas skolotājiem. 

Turpmākā attīstība 

 izmantot pedagoģiskajā procesā daudzveidīgas metodes un paņēmienus, 

attīstot bērnu patstāvību, radošumu, zinātkāri; 

 sadarbība ar Tehnoloģiju vidusskolu; 

 pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem.  

Vērtējuma līmenis - labi 
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3.4.Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Iestādes atbalsta personāls – izglītības psihologs, speciālās izglītības skolotājs, 

medicīnas māsa, fizikālās terapijas māsa, sporta (peldēšanas) trenere, skolotāja “Dabas 

vides estētikas studijā”. Atbalsta personāla galvenie darba virzieni ir individuālais darbs 

ar bērniem, atbalsts skolotājiem, palīdzība vecākiem. 
138 vecāki min atbildi, ka zina, kāds atbalsta personāls pieejams Iestādē, 44 vairāk 

jā, nekā nē, 28 zina daļēji, bet 5 vecāki sniedz atbildi vairāk nē, nekā jā. 
Bērnam iestājoties iestādē vecāks iesniedz medicīnas karti (veidlapa Nr.026/u), 

kur atspoguļots bērna veselības stāvoklis. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas 

gadījumā pirmsskolas izglītības iestādē vecāki tiek informēti telefoniski un akūtas 

saslimšanas un traumas tiek reģistrētas iestādes ambulatoro pacientu reģistrācijas 

žurnālā (veidlapa Nr.39-2/u). Bērnam atgriežoties iestādē, pēc slimošanas jāiesniedz 

ārstniecības personas izsniegta izziņa, par bērna veselības stāvokli (Iekšējie kārtības 

noteikumi 5.2.2., 5.4. punkts). Iestādē tiek ņemtas vērā katra bērna īpašās vajadzības, 

tai skaitā saslimšanas, kurās nepieciešama ārstnieciska dieta 25 bērniem. 

 Medicīnas māsa - bērnu apmeklējuma pārraudzība, visu bērnu antropometriskie 

mērījumi, pedikulozes un infekciju kontrole. Sniedza pirmo palīdzību un NMP 

akūtās situācijās bērniem – traumas, akūtas saslimšanas. Hroniski slimo bērnu 

uzraudzību – medikamenti, pēc ārsta nozīmējuma, diētas.  Pirmā tipa cukura diabēta 

pacienti – 2 bērni. Glikozes līmeņa un insulīna kontroli 4x dienā. Higiēnas kontrole 

izglītības iestādē. Veicina izpratni par veselīgu dzīvesveidu veselības nedēļas 

ietvaros. Piedalījās rotaļnodarbībās un sniedza informāciju bērniem par personīgās 

higiēnas iemaņu veidošanu. 

 Izglītības psihologs – nodarbības apmeklēja 24 bērni 11 speciālās grupas bērni, 13 

bērni no vispārizglītojošajām grupām (no tiem  7  ar uzvedības problēmām, 4 ar 

emocionālā rakstura problēmām, 13 ar attīstības traucējumiem) notikušas 172 

individuālās nodarbības. Tika izvērtēta sagatavošanas grupas bērnu gatavība skolai. 

 Nodarbības peldētapmācībā - organizētas regulāras nodarbības peldētapmācībā. 

Bērni mācību gada beigās jūtas droši ūdenī, kā arī ir bērni, kas jau peld bez 

palīgierīcēm (uzročiem) u.c. Bērni ūdenī attīsta līdzsvaru, koordināciju un elpošanas 

tehnikas. Prot peldēt kraulā uz muguras, krūtīm. Speciālās grupas bērniem tiek 

nodrošināta individuāla pieeja peldētapmācības nodarbībās. 

 Fizikālās terapijas procedūras sāls istabā – mācību gada laikā tiek plānotas 2x10 

nodarbības sāls istabā katram bērnam, zāļu tēju, mežrozīšu sīrupa, C vitamīna 

lietošana, lai stiprinātu imūnsistēmu. Haloterapija – ārstēšana ar sāls mikroklimatu: 

ieelpotie sāls joni attīra, mitrina un nomierina elpceļu gļotādu, attīra un nomierina 

ādu, stabilizē nervu sistēmu, atvieglo sirds un asinsvadu sistēmu, uzlabo ausu, 

deguna un rīkles veselību, pozitīvi iespaido miegu un emocionālo stāvokli, veicina 

kopējo vielmaiņu. Iestādē novērojama sāls istabas apmeklējuma pozitīvā ietekme uz 

bērnu veselību, novērojot saslimšanas mazināšanās (nodarbību apmeklētību skatīt 

6. un 7. pielikumā).  

 “Dabas vides estētikas studija” (DVES) – skolotājas organizētas nodarbības 

siltajās smiltīs - individuālās un mazās grupas (no 2 līdz 4) iestādes 229 bērniem. 

Individuālās nodarbības tika organizētas 57 bērniem. 56 bērniem rezultāti ir 

uzlabojušies (Pēc 4 nodarbību cikla bērnu personības attīstībā vērojamas gan 

minimālas, vidējas, gan lielas un nozīmīgas izmaiņas). 

 Nodarbības tiek plānotas pēc DVE metodikas, respektējot bērna individuālās 

vajadzības, ritmu, spējas, lai veicinātu vispārēju organisma līdzsvarošanos. 
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Nodarbību ciklu noslēdzot, tiek analizēti un apkopoti rezultāti un ieteikumi 

turpmākai darbībai (turpināt, neturpināt vai atkārtot nodarbību ciklu), ar rezultātiem 

tiek iepazīstinātas skolotājas. Organizētas individuālas sarunas ar vecākiem. 

(nodarbību apmeklējumu skatīt 8. pielikumā.) 

 Speciālās izglītības skolotājs - nodarbības apmeklēja 12 speciālās grupas bērni, 8 

bērni no vispārizglītojošajām grupām. katram bērnam izstrādāts individuālais 

izglītības plāns. Novadītas nodarbības DVES - 9 bērniem, 6 bērni no speciālās 

grupas, 3 bērni no iekļautajiem vispārizglītojošās grupas.  Nodarbību rezultātā bērni 

saņēma pozitīvus impulsus savai labsajūtai, kā rezultātā spēja veiksmīgāk iekļauties 

grupas dzīvē un pilnvērtīgāk iesaistīties mācību procesā. 

 Individuālās nodarbības fiziskajā izglītībā un veselībā - sekmējot katra bērna 

individuālos sasniegumus un piedāvājot dažādus kustību vingrinājumus – līdzsvara 

sajūtas attīstīšanai, muguras un sīkās muskulatūras attīstīšanai un nostiprināšanai. 

Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, atbilstošos laika apstākļos nodarbības tiek 

organizētas svaigā gaisā. 

 Individuālās nodarbības 5-6 gadīgo grupu bērniem mūzikā - nodarbībā tika 

piedāvātas muzikālās aktivitātes: ritma runas vingrinājumi, iepazīšanās ar ritma 

figūrām, skaitāmpanti, metalafona un blokflautas spēle pēc dotā parauga, 

iedziedāšanās vingrinājumi, skanošo žestu spēle, mūzikas klausīšanās līdz 0,20 sek., 

un mūzikas raksturošana. Bērnu ansamblis “Skanīgie Ķipari”, kur bērni izkopj savas 

dziedāt prasmes un ritma izjūtu.  
13 pedagogu uzskata, ka izglītojamajiem ir pietiekams atbalsts no Iestādes atbalsta 

personāla, atbildi daļēji un vairāk nē, nekā jā min 13 pedagogu. Skolotājas bērniem 

stāsta par veselīgu dzīvesveidu, dienas režīmu, nodarbībās tiek iepazīstināti ar 

veselīgu uzturu (svaigu salātu gatavošana, dārzeņu, augļu, ogu sulu degustācija 

u.c.), kur iesaistās vecāki, nodrošinot ar pārtikas produktiem. Iestāde iesaistījusies 

programmā „Piens un augļi skolai”, kuru nodrošina Lauku atbalsta dienests.  

Sadarbībā ar Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centru (IIAC), tika 

noorganizētas vecāku kopsapulces par gatavību skolai un adaptācijas periodu 

(psihologs A.Jankevica), Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi (seminārs “Atbalsta sistēma 

bērniem ar speciālām vajadzībām), kā arī Jelgavas Sociālo lietu pārvalde 

daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm piešķīra pabalstu pirmsskolas izglītības 

iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksāšanai. 

Apkopotajās anketās 11 pedagogi uzskata, ka sadarbība ar iestādes atbalsta 

personālu ir veiksmīga, 15 norāda, ka vairāk jā, nekā nē. 

 

Sasniegumi 

 profesionāla atbalsta komanda – izglītības psihologs, speciālās izglītības 

skolotājs, medicīnas māsa, fizikālās terapijas māsa, sporta (peldēšanas) 

trenere; 

 regulāras nodarbības peldbaseinā, procedūras sāls istabā, nodarbības “Dabas 

vides estētikas studijā” siltajā smilšu kastē;  

 Iestādē bērniem ir nodrošināta veselīga ēdināšana - brokastis, pusdienas, 

launags, programma „ Piens un augļi skolai”. 

Turpmākā attīstība 

 Sadarbojoties sporta skolotājai un peldēt apmācības trenerei, organizēt 

ūdens aerobikas nodarbības vecākās un sagatavošanas grupas bērniem. 

Vērtējuma līmenis - labi 
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3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, bērnu tiesību 

aizsardzības likumu, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338, Nr.207, Iestādes 

nolikumu, izglītības iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un drošības 

instrukcijas, kurus ievēro visi bērni, iestādes darbinieki un vecāki. Iekšējās kārtības 

noteikumi un drošības instrukcijas ir pieejamas vecāku informācijas mapēs, ar kuriem 

tiek iepazīstināti bērni, iestādes darbinieki un vecāki (instrukcijas – īsas, bērniem 

saprotamas). 

Darbiniekiem uzsākot darba tiesiskās attiecības tiek veikta pirmreizējā “Darba 

drošības un ugunsdrošības” instruktāžas. Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu, visiem iestādes darbiniekiem, tiek organizētas teorētiskās un 

praktiskās nodarbības, kurās iestādes darbinieki tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu 

un darbību kā rīkoties ekstremālos apstākļos, un, kā pareizi lietot ugunsdzēšamos 

aparātus. Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros ir norādīti evakuācijas ceļi 

un evakuācijas kārtība. Evakuācijas vieta ir SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma 

pārvalde”, Pulkveža Brieža iela 26. 

Skolotāji rotaļnodarbību laikā apgūstot tematu par bērnu drošību, kā arī katru reizi 

pirms jaunas darbības uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību 

atbilstoši vecumam bērni tiek iepazīstināti ar drošības instrukcijām (satiksmes drošību, 

drošību telpās, ugunsdrošību, rīcību dažādās situācijās, personīgo higiēnu). Pēc 

instruktāžas grupas skolotājs veic ierakstu žurnālā “Iepazīstināšana ar drošības 

instrukcijām”, norādot drošības instrukcijas numuru, nosaukumu, datumu, bērnu skaitu, 

skolotājs paraksts un atšifrējums. Katras grupas kolektīvs sadarbībā ar bērniem izveido 

grupas noteikumus, kas ietver savstarpējo saskarsmes kultūru, attieksmi pret lietām un 

drošību.  

Viss strādājošais personāls peldbaseinā un grupu skolotājas tiek iesaistīts bērnu 

drošības un disciplīnas organizēšanai peldētapmācības nodarbību laikā. Bērniem tiek 

mācīti drošības noteikumi ūdenī. 

Pirms došanās ekskursijās, pastaigās un citiem ārpus iestādes pasākumiem, 

atbildīgais skolotājs iesniedz vadītājam rakstisku pieteikumu, kurā norāda pasākuma 

mērķi, dalībnieku sarakstu, pārvietošanās veidu, vecāku tālruņa nr. atbildīgo skolotāju 

un personas, kas dosies līdzi, kā arī tiek atkārtotas instrukcijas un drošības noteikumi, 

par ko tiek veikts ieraksts grupas instruktāžas žurnālā (“Pastaigu un ekskursiju 

reģistrācijas žurnāls”). Izejot no izglītības iestādes bērni vienmēr velk drošības 

atstarojošās vestes. 

Nostiprinot zināšanas par satiksmes drošību bērni apmeklēja Valsts policiju 

Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkni, kur tika sniegtas praktiskas zināšanas par 

drošību uz ceļa, lai bērni būtu pilnvērtīgi satiksmes dalībnieki. Apmeklēja Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kur bērniem bija iespēja aplūkot tehniku un 

telpas. Bērni varēja uz brīdi iejusties ugunsdzēsēja lomā, piemēram, iekāpjot 

automašīnā, kā arī VUGD  darbinieki sniedza informāciju par drošību un kāpēc ir 

svarīgi to ievērot. 

Bērnu drošības garantēšanai tika organizētas deviņas nodarbības “Džimbas 9 

soļu drošības programma” un 8 nodarbības “Lielās dzīves skola”, kur bērni apguva 

sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu, uzvedības 

apzināšanu. Spēju saprast citus, veidot pozitīvas attiecības, būt iecietīgākiem, 

draudzīgākiem, lai mazinātu konfliktsituācijas vienaudžu starpā. Atpazīt iespējamos 

draudus attiecībās ar svešiem, mazpazīstamiem cilvēkiem. Pašiem veidot grupas 

noteikumus, mācījās atšķirt mobingu no konflikta, sūdzēšanos no palīdzības lūgšanas.  
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Tika pārrunāts, kā bērns jūtas un ko visi kopā var darīt, lai palīdzētu viens otram 

ikdienas situācijās. Bērni mācījās novērtēt stiprās puses un saprast, ka mēs katrs esam 

īpašs (ekskursija uz centru “Dardedze”). 

Lai izprastu par kaitīgām un ne tik kaitīgām ķīmiskām vielām, un kā rīkoties, 

lai neviens neciestu nelaimes gadījumā bērniem palīdzēja izprast un domāt par drošību 

NAPO (tēls ko realizējusi darba drošības un veselības aizsardzība). 

 Izglītības iestādes teritorijā bērnu darbinieku drošībai ir uzstādītas video 

novērošanas kameras, kuras reģistrē un fiksē teritorijā notiekošo. Pirmsskolas izglītības 

iestādē ir ierīkota apsardzes sistēma un ugunsdrošības signalizācija. Iestādes ieejas un 

izejas ir aprīkotas ar speciāliem durvju atvēršanas kodiem, iestādes centrālā ieeja ir 

aprīkota ar zvana pogu.  
159 vecāku uzsver atbildi jā un vairāk jā, nekā nē 47, jautājumā vai Iestādē ir 

nodrošināta bērnu drošība.13 vecāku domā, ka drošība Iestādē ir daļēji nodrošināta. 
 

Sasniegumi 

 pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības 

noteikumi, drošības instrukcijas un ar tiem tiek iepazīstināti pedagogi, bērni 

un viņu vecāki;  

 Iestādē ir nodrošināta droša un attīstoša vide bērniem;  

 Iestādē ir Darba drošības un ugunsdrošības speciālists; 

 teritorijā ir video novērošanas kameras, apsardzes sistēmas, ugunsdrošības 

signalizācija un speciāli aprīkotas ieejas un izejas drošības sistēma. 

Turpmākā attīstība 

 veicināt bērnu izpratni par atbildīgu attieksmi, sapratni, rīcībspēju un 

cilvēkdrošības pārrunās ar skolotājiem un vecākiem Iestādes rīkotajās 

aktivitātēs; 

 pilnveidot bērnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību 

visās sadzīves situācijās.  

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Lai veicinātu bērnu pozitīvo attieksmi, atbildības sajūtu, personības īpašību un 

sociālo iemaņu attīstību, pedagoģiskais darbs tiek plānots un realizēts saskaņā ar 

pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, bērni apgūst sociālās zinības un ētiku 

atbilstoši vecumposma pakāpei.  

Tika noorganizēti daudzveidīgi muzikāli, sporta pasākumi, kuri kļuvuši jau par 

iestādes tradīciju, pasākumi veicina kopības sajūtu, saliedētību, veicina pozitīvu 

sadarbību ar vecākiem, veicina patriotisko audzināšanu, pilnveido sociālās iemaņas.  

Pedagogi veido attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi un audzina 

bērnus kā savas valsts patriotus (Lāpu gājiens 11.novembrī, Valsts dzimšanas dienas 

svētku koncerts, “Baltā galdauta svētki”, Eiropas diena 2019.). 

Pedagogi kopā ar bērniem veido grupas likumus, tādejādi bērni jūtas atbildīgi par 

noteikumu ievērošanu. 

Mācību gada sākumā vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti, par iespējām bērnu 

talantus attīstīt interešu izglītības pulciņos. Informācija par interešu izglītības 

programmām un nodarbību norises laikiem tiek izvietota grupu informācijas stendos. 
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Izglītības iestāde realizē interešu izglītības nodarbības, kas nodrošina iespējas 

bērniem vispusīgi attīstīties, radoši izpausties savas individualitātes veidošanai, kas 

sekmē saskarsmes un sadarbības pieredzi, attīsta bērnu spējas un talantus: 

 tautisko deju un ritmikas nodarbības (50 bērni), 

 angļu valoda (42 bērni),  

 robotika “AgirVision Robotu Skola”( 22 bērni), 

 programmēšana un robotika “Alfa Robot” (25 bērni).  
Interešu izglītības programmas atbilst izglītojamo interesēm, uzskata 109 vecāku, par daļēji 

atbilstošām min 38, vairāk jā, nekā nē 54, savukārt 6 vecāki uzskata vairāk nē, nekā jā un 

nē 13. 
Pasākumu satura un norises analīzi izglītības iestāde veic sanāksmēs un 

pedagoģiskajās sēdēs. Iegūtie secinājumi tiek izmantoti pasākumu norises kvalitātes 

uzlabošanai, pieredzes bagātināšanai. Nepieciešamības gadījumā notiek individuālās 

konsultācijas ar grupu skolotājām, mūzikas un sporta skolotāju. 

Iestādes tradīcijas: 

  1.septembris “Zinību diena”; 

 Tēvu diena; 

  Miķeļdiena; 

  Mārtiņi; 

  Latvijas dzimšanas diena; 

  Ziemassvētki; 

  Lieldienas; 

  Mātes diena; 

  Jelgavas pilsētas svētki; 

  Izlaidums; 

 Vasaras saulgrieži. 

Tematiskie pasākumi:  

 Lāčplēša diena; 

 Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa!”; 

 Meteņi; 

 Dziedātāju koncerts “Skanīgie Ķipari”; 

 Teātra dienas; 

 Baltā galdauta svētki; 

 Eiropas diena – 2019; 

 “Ziedu balle”. 

 Sporta pasākumi:  

 “Olimpiskā diena 2018; 

  “Jelgavas futbola diena”; 

  “Sniega diena”; 

  “Lielā balva 2019”; 

 “Kustinācija”; 

 Jautrā bumbu diena; 

 Veselības nedēļa. 
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Sasniegumi 

 tiek veicināta katra bērna personības izaugsme; 

 skolotāji sniedz būtisku atbalstu un rada vidi, kurā iespējama personības 

attīstība; 

 bērni ar prieku piedalās Iestādes un ārpus iestādes pasākumos; 

 Iestādē darbojas interešu izglītības pulciņi;  

 darbojas bērnu ansamblis “Skanīgie ķipari”. 

Turpmākā attīstība 

 turpināt iesaistīt bērnus un viņu vecākus Iestādes organizētajos pasākumos. 

 iespēju robežās turpināt iesaistīties dažādos konkursos izglītojamo 

personības veidošanai. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītības darbu koordinē grupu skolotāji. Karjeras pasākumi tika 

realizēti rotaļnodarbībās, ekskursijās, pārgājienos un pilsētā organizētajos pasākumos. 

Skolotāji aicināja vecākus pastāstīt par savām profesijām. Ikdienā bērniem pirmsskolas 

izglītības iestādē ir iespējams iepazīt skolotāja, vadītājas, psihologa, logopēda, 

skolotāja palīga, pavāra, medmāsas, veļas pārzines, apkopējas, sētnieka profesijas. 

Tāpat arī bērni veic pašapkalpošanās iemaņas - paši klāj galdus, sevi apkalpo pie galda, 

tīra galdus un slauka grīdas, rūpējas par grupas rotaļlietu un grāmatu kārtību un tīrību. 

Bērni labprāt piedalās dažādo profesiju izpētē, kā, piemēram, mācību 

programma «FasTracKids», bērniem dod iespēju apgūt inženierzinātņu jomu, kura 

rosina bērnus domāt, radīt jaunas idejas un nebaidīties no kļūdām, tā sekmējot viņu 

radošuma izaugsmi nākotnē. Darbošanās Robotikas pulciņos sekmē uz kompetencēm 

balstītas izglītības apguvi datorikā – izpratni par programmēšanas pamatiem, rosina un 

attīsta loģisko domāšanu. Labas angļu valodu zināšanas, bērniem dod prasmi sarunāties 

vairākās valodās, attīsta domāšanu. Apmeklējot peldēšanas nodarbības bērni nākotnē 

var izvēlēties profesiju peldēšanas treneris, vai glābējs. 

Lai nodrošinātu labākas mācīšanās iespējas bērni apmeklēja Amatu vidusskolu, 

Jelgavas Tehnikumu, kur paplašināja savu redzesloku par dažādām profesijām. Amatu 

vidusskolā – maizes un miltu konditorejas speciālistu (miltu izstrādājumu ražošana), 

kur bērniem bija iespēja kopā ar konditorejas speciālistiem pagatavot un izcept katram 

savu maizīti.  Jelgavas Tehnikumā - Programmēšanas tehniķis, Automehāniķis. LLU 

Meža fakultātes organizēto pasākumu  “Mežs ienāk Jelgavā 2019” Pasta salā, bērni 

iepazinās ar meža nozares profesijām.  Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 

bērni noskaidroja, kas ir gids. Starptautiskajā Rīgas lidostā iepazina pilota pienākumus. 

Svētes keramikas darbnīcā bērniem bija iespējams iepazīties ar podnieka amatu, kā arī 

iesaistīties darba procesā. 

Sadarbībā ar vecākiem – bērni tika iepazīstināti ar dažādām profesijām “Karjeras 

nedēļas” ietvaros - grāmatveža profesiju, florista profesiju - kopīgi gatavojot oāzi 

(grupas dekoru), dravnieka profesiju - aplūkojot prezentāciju par bitēm un degustējot 

dažādus bišu produktus (bišu maizi, ziedputekšņus, dažādu garšu medu). Bērni devās 

ekskursijās uz vecāku darba vietām – Zemgales reģiona Valsts policiju, kur iepazinās 

ar policijas darbu, aprīkojumu. Frizētavu, kur friziere iepazīstināja ar savu darbu, darba 

piederumiem, demonstrēja frizūras. Galdniecībā, iepazinās ar galdnieka profesiju. MB 

betona ražotnē, kā ražo betonu, kur to izmanto, bērni paši iemēģināja ar roku jaukt 

betonu, kā arī iepazinās ar transportu, ar kuru betonu pārvadā. Jelgavas autobusu parkā 
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– iepazinās ar šoferu profesiju, noskaidroja cik autobusu un šoferu ir autobusu parkā, 

kādi noteikumi šoferiem. Ekskursija uz maizes ceptuvi “Lāči”, kur bērni ieguva 

zināšanas par maiznieka profesiju, paši cepot kliņģeri. LLU VMF mazo dzīvnieku 

patversmi, kur iepazina dzīvnieku aprūpētāja darbu. Bērni devās pārgājienā uz pilsētas 

tirgu – profesija tirgotājs. Tikšanās ar apsardzes darbiniekiem – profesija apsargs.   

 Atbalstot studējošos pedagogus, piedāvājam praksi Iestādē (Liepājas 

Universitātes studentei speciālās izglītības skolotājai). Iestādē strādā četri pedagogi, 

kuri iegūst pirmsskolas skolotāja izglītību. Divi skolotāja palīgi izvēlējušies iegūt 

izglītību un strādāt par pirmsskolas izglītības skolotājiem. 

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ēnu diena -2019”, ēnot pirmsskolas izglītības 

skolotāju izvēlējās Svētes pamatskolas 4. klases skolniece. 

 

Sasniegumi 

 izglītojamie kopā ar pedagogiem regulāri dodas plānveidīgās mācību 

ekskursijās uz dažādām Jelgavā esošām iestādēm un iepazīstas ar tur 

strādājošu cilvēku profesijām; 

 radoši, profesionāli pedagogi rada bērniem interesi par karjeras izglītību; 

 angļu valodas pulciņš un programma «FasTracKids» dod priekšrocības 

nākotnes profesijām;  

 iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā.  

Turpmākā attīstība 

 papildināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām;  

 turpināt radīt interesi par karjeras izglītību, kā arī turpināt sadarbību ar 

vecākiem šajā jomā. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Mācību process izglītības iestādē tiek diferencēts atbilstoši bērnu 

vecumposmam, izmantojot dažādas mācību metodes (darbs grupās, pāros, individuāli), 

lai to pielāgotu bērnu vajadzībām, spējām, interesēm un attīstības līmenim.  

Pedagogi plāno diferencētu mācību procesu bērniem, kuriem ir grūtības vai kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. Pedagogi strādā individuāli ar bērnu, 

piemeklē dažādu grūtības pakāpju uzdevumus, lai gūtu pozitīvu mācību sasniegumu 

dinamiku.  

Mācību satura apguve notiek rotaļnodarbībās, brīvā rotaļdarbībā telpās un 

svaigā gaisā. Mainot mācību vidi, organizējot ekskursijas, pārgājienus, pastaigas, 

nodarbības ārā bērns praktiski darbojoties  apgūst   dabīgo vēlmi izpētīt ar tematu 

saistītu jautājumu. Pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas  dažādas  uzdevumu 

sarežģītības pakāpes, lai bērniem veidotos pozitīva attieksme pret mācīšanos, 

respektējot ikviena bērna vajadzības. Talantīgajiem bērniem rotaļnodarbībās piedāvā 

uzdevumus ar paaugstinātu grūtības pakāpi. Skolotāji piedāvā kompleksāku, 

sarežģītāku darbošanos, materiālus vai darbības, kur bērni spēj attīstīt brīvi savas idejas. 

Lai dažādotu mācību procesu rotaļnodarbībās skolotāji iekļauj animāciju filmas 

(projekts “Kino visur un visiem Latvijā”). 

Individuālās nodarbības “Dabas vides estētikas studijā”, ņemot vērā bērna 

īpašās vajadzības, respektējot viņa individuālās spējas. Vingrinājumi, metodes, 

materiāli tiek izvēlēti, lai veicinātu vispārēju organisma līdzsvarošanos.  
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Individuāls darbs ar talantīgiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Iestādes talantīgajiem bērniem tiek dota iespēja papildus piedalīties dziedāšanas 

konkursos un sporta sacensībās. Pedagogi individuāli strādā ar bērniem dzejas un 

prozas runāšanā. Iestādes pasākumos bērniem tiek uzticētas individuālas lomas. 

Bērniem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem tiek pasniegtas motivācijas balvas, 

atzinības raksti, pateicības, utt.  

Grupu skolotāji sadarbībā ar vecākiem, plānojot mācību darbu, ņem vērā bērnu 

vajadzības. Ikdienā notiek informācijas apmaiņa par bērniem, grupu skolotājas 

sadarbojas ar mūzikas, sporta skolotājiem un atbalsta personālu (skatīt 3.4.1.punktu). 

Visa mācību gada garumā tiek rīkotas atklātās rotaļnodarbības, kurās pedagogi 

dalās pieredzē, diskutē un rāda inovatīvo tehnoloģiju pielietojumu. Pedagogi pārrunā 

vēroto plānotajās skolotāju sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Iestādes 

pedagogu mērķis ir sniegt atbalstu, sekmēt bērnu iekļaušanos izglītības un audzināšanas 

procesā.  

23 pedagogi anketēšanā norāda, ka pārrunā labākās mācīšanas metodes un labās 

prakses piemērus ar saviem kolēģiem, piedalās savstarpējā nodarbību vērošanā un 

analīzē, 3 vairāk jā, nekā nē, kā arī 16 pedagogi norāda, ka iestādē izdodas īstenot 

mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, 8 pedagogi norāda, ka vairāk jā, nekā 

nē. 

 

Sasniegumi 

 atbalsta personāls iesaistās mācību darba diferenciācijā un individualizācijā; 

 pedagogi sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un apzinās talantīgo 

bērnu vajadzības;  

 Iestādē veiksmīgi strādā atbalsta personāls, izveidojusies laba sadarbība ar 

grupu skolotājām. 

Turpmākā attīstība 

 pilnveidot darbu ar talantīgiem bērniem; 

 turpināt darbu ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības; 

 turpināt veiksmīgu vecāku un atbalsta personāla sadarbību. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Iestādē licencētas piecas speciālās izglītības programmas: 01015411 (speciālās 

pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām), 

01015511 (speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem), 01015611 (speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem 

ar jauktiem attīstības traucējumiem), 01015621 (speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem), 

01015811 (speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem). Bērni šajās programmās tiek uzņemti ar pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumiem. Bērni tiek novēroti dinamikā un nepieciešamības 

gadījumā atkārtoti nosūtīti uz Pedagoģiski medicīnisko komisiju.  

Bērniem, kuriem pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem, piešķirta 

speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām, tiek iekļauti grupās kopā ar bērniem, kas apgūst vispārējās 
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pirmsskolas izglītības programmu. Katram bērnam iestādes izglītības psihologs, 

speciālās izglītības skolotājs, skolotājs logopēds izstrādā individuālo izglītības plānu. 

Vadītājas vietniece izglītības jomā koordinē un pārrauga mācību, audzināšanas un 

socializācijas darbu ar šiem bērniem. 

Vispārizglītojošajās grupās iekļauti 8 bērni ar speciālām vajadzībām. Speciālās 

izglītības grupā mācās 12 bērni.  

Speciālās grupas bērni apmeklē visus izglītības iestādē organizētos kopīgos 

pasākumus, aktīvi tajos piedaloties. Tiek attīstītas bērnu prasmes, pamatiemaņas 

uzvedībai sabiedrībā, galda kultūrā, spēja lasīt, skaitīt, attīstīties fiziski, darboties 

vienaudžu grupā. Bērnu pilnvērtīgai attīstībai un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai 

pielietojam motivējošas uzslavas un pozitīvu novērtējumu. 

Četri bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem (no speciālās grupas) apmeklē 

rotaļnodarbības  5 - 6 gadīgo vispārizglītojošajās grupās vienu reizi nedēļā.   

Tiek veikta bērnu prasmju, iemaņu un zināšanu novērtēšana. Vadoties pēc 

izvērtējuma, tiek izveidots individuālais izglītības plāns un tas tiek realizēts, ievērojot 

individuālu pieeju ikvienam bērnam. Vecāki tiek iesaistīti individuālā plāna izstrādes 

un īstenošanas procesā.  

Sadarbībā ar atbalsta personālu (skat. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais 

atbalsts, speciālās grupas bērnu novērošanas kartes rādītāji tiek atspoguļoti pēc sešiem 

attīstības kritērijiem), bērniem uzlabojušās socializācijas prasmes (iesaistās rotaļās, 

daļēji seko līdzi rotaļas noteikumiem), apguvuši prasmi iesākto darbu paveikt līdz 

galam (skat. 9., 10. pielikumu). 

Pieci speciālās grupas bērni sagatavoti Pedagoģiski medicīniskai komisijai, var 

uzsākt mācības speciālajā skolā. 

Pedagogi izglītības iestādē ir sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir speciālās 

vajadzības (apmeklējuši tālākizglītības kursus).  

Kvalitatīvu speciālās izglītības programmas realizāciju veicina saskaņots 

metodiskais un psiholoģiskais darbs, iestādes estētiskā un fiziskā vide, nepieciešamie 

resursi, iestādes darba organizācija, mikroklimats un drošība. 

 

Sasniegumi 

 Iestādē ir pedagogi ar atbilstošu izglītību, kuri nodrošina speciālās izglītības 

kvalitāti; 

 izstrādāti un tiek realizēti individuālie izglītības plāni; 

 notiek individuālās konsultācijas, informatīvi ziņojumi, morāls atbalsts 

vecākiem. 

Turpmākā attīstība 

 pilnveidot pedagogu tālākizglītību; 

 sadarbību ar grupu skolotājiem, bērnu vecākiem. 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība ar bērnu vecākiem tiek organizēta izmantojot daudzveidīgas sadarbības 

formas – individuālās, kolektīvās, uzskatāmi-informatīvās: 

 individuālās sadarbības forma - pārrunas, pedagoģiskās sarunas, individuālās 

konsultācijas; 

 kolektīvās sadarbības forma – vecāku sapulces, padomes sanāksmes, 

konsultācijas;  
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 uzskatāmi - informatīvās sadarbības forma - bērnu un vecāku darbu izstādes, 

informatīvie stendi vecākiem, plakāti, afišas; 

 kopīgi pasākumi, projekti, ekskursijas ar vecāku līdzdalību, atvērto durvju 

dienas “Ķiparu akadēmija” (nedēļas garumā). 

Sadarbība ar vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiski plānota iestādes darba plānā. 

Vecāki savlaicīgi tiek informēti par visiem plānotajiem pasākumiem un sapulcēm 

iestādē. Informācija tiek izlikta grupas stendos, paziņota arī mutiski vai elektroniski 

(izmantojot mobilās sakaru ierīces). 

Katru mācību gadu (notiek 2 reizes gadā un papildus pēc vajadzības) tiek rīkotas 

grupas vecāku sapulces. Rīkotajās sapulcēs, pēc nepieciešamības, piedalās iestādes 

vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā, medicīnas māsa, atbalsta personāls (sapulču apmeklējuma 

reģistrācijas lapas, vecāku sapulču protokoli), kas vecākiem sniedz ieteikumus un savu 

skatījumu par bērnu vecumposmu īpatnībām u.c. jautājumiem, kā arī vecāki var 

sagatavot un uzdot viņus interesējošus jautājumus (sagatavoti ieteikumi metodiski 

materiāli vecākiem par pozitīvu disciplinēšanu, “Laimīga bērnu vecāku rokasgrāmata”, 

“Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi”). Iepazīstināti ar “Skola 2030” video 

materiāliem par to kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā un kā vecāki var atbalstīt 

izmaiņas. 

Vecāki tiek informēti par izglītības iestādes darbību – iestādes iekšējiem 

kārtības noteikumiem, izglītojamo dienas ritmu, mācību procesu. Katru mācību gadu 

vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar šo informāciju. Tā atrodas 

“Vecāku mapē” grupas garderobē, vecākiem pieejamā vietā. Organizētas izglītojošas 

lekcijas, par sagatavošanu skolai, adaptācijas periodu un vecāku atbalsta nodarbības 

(Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psihologs Aiga Jankevica, Ilva Vanaga). 

 Noslēdzot mācību gadu, grupas vecākiem tiek pasniegts Pateicības raksts par atbalstu 

un līdzdalību iestādes attīstībā. 

Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus iestādes darba 

uzlabošanai. Pilnveidota sadarbība ar vecākiem, papildinot iespēju iesniegt 

priekšlikumus ierosinājumu kastītē iestādes gaitenī un katras grupas garderobē.” 

Analizējot vecāku anketu rezultātus, var secināt, ka 120 zina, kārtību, kādā izteikt 

ierosinājumus Iestādes darba uzlabošanai, vairāk jā, nekā nē 48, daļēji 31, savukārt 

atbildi vairāk nē nekā jā min 11, ierosinājumu kārtība nav skaidra 10 Iestādes vecāku. 

Organizēta “Ķiparu akadēmija” - Atvērto durvju dienas (skat. 11. un 12. 

pielikumu). 

Iestādē ir izveidota Iestādes padome, kurā piedalās vecāku pārstāvji no katras grupas, 

skolotāji, iestādes administrācija. Vecāku padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku vidus. 

Iestādes padomes sēdes notiek divas reizes mācību gadā. Iestādes padomes sēdēs risina 

jautājumus par iestādes un vecāku sadarbību, par bērnu drošību un veselību, 

pirmsskolas izglītības iestādes attīstības prioritātēm. Izskata vecāku ieteikumus un 

priekšlikumus. Iestādes padome iesaistās pirmsskolas izglītības iestādes darba 

organizācijas uzlabošanā. 

132 vecāki apmeklē vecāku sapulces un citus pasākumus, vairāk jā, nekā nē 49, daļēji 

34, bet 14 vecāki vairāk nē, nekā jā. 134 vecākus apmierina vecāku sapulču un citu 

pasākumu kvalitāte, 61vecāks uzskata, ka vairāk jā, nekā nē, 22 daļēji, bet 3 

neapmierina. 

Vecāki līdzdarbojas dažādos labdarības pasākumos un konkursos, kā, 

piemēram, “Labo darbu nedēļā” sagādājot dzīvnieku barību. Pārtikas ziedojumi 

pensionāriem, bērniem no maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem Eņģeļu egles 

iedegšanas pasākumā, makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos.  



23 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

 141 vecāks min atbildi jā, 65 vairāk jā nekā nē, par to, ka Iestādes pasākumi un 

aktivitātes atbilst izglītojamo interesēm, atbildi daļēji minējuši 13.  

Vecākiem par bērna fizisko vai/un intelektuālo attīstību, tiek piedāvātas 

individuālas pārrunas ar iestādes speciālistiem (izglītības psihologu, speciālās izglītības 

skolotāju, skolotāju “Dabas vides estētikas studijā”, medicīnas māsu). 

 

Sasniegumi 

 regulāra informācijas apmaiņa starp Iestādes darbiniekiem un bērnu 

vecākiem;  

 dažādi pasākumi bērniem kopā ar vecākiem; 

 vecāki iesaistās jautājumu risināšanā par bērnu audzināšanas, mācību, 

sadzīves un vides apstākļu uzlabošanu Iestādē; 

 Iestāde analizē un ņem vērā bērnu vecāku viedokli un ieteikumus; 

 vecākiem pieejamas individuālās konsultācijas pie iestādes atbalsta 

personāla. 

Turpmākā attīstība 

 rosināt bērnu vecākus aktīvāk iesaistīties Iestādes padomes darbā; 

 izmantot dažādas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un 

audzināšanas procesā. 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

3.5.Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

 

Iestādē tiek plānota un īstenota iestādes pozitīva tēla veidošana. Iestādei ir 

izkoptas savas nemainīgas tradīcijas, vērtības. Iestādei ir savs logo un karogs. 

Lai nodrošinātu savstarpēju cieņu, labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, 

rosinātu iecietību, empātiju un, lai personāls iestādē justos komfortabli, tiek organizēti 

kolektīva saliedēšanās pasākumi, kā arī darbiniekus sumina ar pateicībām (Zinību 

dienas, Skolotāju dienas, Ziemassvētku pasākums - izbraukums uz Tērvetes dabas 

parku, viesošanās Blūdžos - “Mālkalnu siers”, 8. marta pasākums, vasaras saulgriežu 

ielīgošana, praktisko darbu darbnīcas, semināri), kā arī pedagogi devās pieredzes 

apmaiņas pasākumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi 

“Kamolītis”. 

Bērni un iestādes darbinieki pret ikvienu personu, kas atrodas iestādē, izturas 

laipni un cieņpilni. Iestādes darbinieki ievēro Darba kārtības noteikumus, kā arī 

profesionālās ētikas kodeksa pamatprincipus. Ikviens darbinieks jūtas piederīgs 

izglītības iestādei, nepieciešamības gadījumā tiek sniegts koleģiāls atbalsts, palīdzība 

no iestādes vadītājas un administrācijas. Problēmsituāciju vai konfliktu gadījumā tiek 

veiktas pārrunas ar iesaistītajām pusēm un meklēts pozitīvs risinājums.  

Izglītības iestādē tiek uzņemti visi bērni, kuru vecāki izrāda par to interesi 

neatkarīgi no nacionālas izcelsmes, vecuma, reliģiskās piederības, spējām vai stāvokļa 

sabiedrībā. Iestādē pirmsskolas izglītību apgūst dažādu nacionalitāšu bērni, pārsvarā 

latvieši un krievi. Tiek atbalstīta vecāku vēlme bērniem sniegt izglītību latviešu valodā, 

pat ja tā nav viņu dzimtā valoda. Pie iestādes galvenās ieejas plīvo Latvijas valsts un 

Jelgavas pilsētas karogs. Redzamā vietā izvietots stends ar valsts himnu un Latvijas 

valsts prezidenta fotoattēlu. Valsts svētkos iestādē tiek rīkota svinīga kopā sanākšana, 

lai veicinātu izglītojamo izpratni par valsts simbolu godināšanu un cieņpilnu attieksmi 

pret valsts vērtībām – cilvēkiem un valsts valodu. Iestādes personāls ievēro toleranci 
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un politisko neitralitāti, bērnos tiek audzināts patriotisms un piederība Latvijas valstij 

un dzimtai pilsētai. Realizējot dažādās apmācības programmas, tiek veicināta 

iekļaujošās izglītības pamatvērtības un nodrošināta to ieviešana dzīvē, sniedzot reālu 

atbalstu gan bērniem ar speciālām vajadzībām, gan viņu vecākiem.  

Pozitīvu un radošu Iestādes vidi veido ikviens, kurš strādā Iestādē. 13 pedagogu  

un 12 tehnisko darbinieku (anketēšanā piedalījās 21 tehniskais darbinieks) anketēšanā 

min, ka pozitīvi vērtē mikroklimatu Iestādē. 11 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki 

vairāk jā, nekā nē. 

Katram mūsu iestādes darbiniekam, bērniem, viņu vecākiem ir tiesības izteikt savu 

viedokli, pamatot domas un attieksmi. Katras grupas ietvaros, administratīvajā līmenī 

visi tiek uzklausīti, pamatojoties uz vispārcilvēciskām un demokrātiskām vērtībām.  

Analizējot vecāku anketas, rezultāti rāda, ka 131 uzskata, ka Iestādes mikroklimats 

ir pozitīvs, 58 vairāk jā, nekā nē, 25 uzskata, ka daļēji un vairāk nē, nekā jā 6 vecāki. 

Ne mazāk svarīga loma ir pozitīvam mikroklimatam grupā – saskarsme, sadarbība, 

attieksme: 135 vecāku vērtē pozitīvi, 58 vairāk jā, nekā nē, 21 daļēji, 15 vairāk nē, nekā 

jā. 

Pasākumi darbiniekiem:  

 Pedagoģiskās padomes sēdes; 

 Mazās pedagoģiskās sēdes; 

 Pedagogu informatīvās sanāksmes; 

 Tehnisko darbinieku sanāksmes; 

 Pieredzes apmaiņas pasākumi; 

 Jubilāru sveikšana; 

 Zinību dienas pasākums; 

 Skolotāju dienas pasākums; 

 Ziemassvētku pasākums; 

 8. marta pasākums; 

 Baltā galdauta svētki; 

 Vasaras saulgrieži. 

Sasniegumi 

 pirmsskolas izglītības vide, kura veicina harmonisku un bērnu 

vecumposmam un interesēm atbilstošu mācīšanos; 

 labi organizēti un apmeklēti Iestādes pasākumi; 

 izglītības iestādē ir savas tradīcijas; 

 bērniem tiek veidota cieņpilna attieksme pret izglītības iestādi, pilsētu, 

valsti. 

Turpmākā attīstība 

 turpināt akcentēt vienotu Iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu;  

 turpināt kopt Iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu 

mikroklimatu; 

 reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas; 

 reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumu; 

 turpināt attīstīt pozitīvas attiecības starp bērniem, iestādes darbiniekiem, 

ģimeni; 

 vairāk iesaistīt tehnisko personālu Iestādes attīstības plānošanā; 

 papildināt un aktualizēt iestādes darbību reglamentējošos iekšējos 

normatīvos aktus. 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.5.2. Fiziskā vide 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari” atrodas Pulkveža Brieža ielā 23.a., 

Jelgavā. Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, drošas, aprīkotas atbilstoši bērnu 

vecumam un vajadzībām, attīstību un izziņas darbību veicinošas, estētiski noformētas 

sanitārajām normām un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas.  

Izglītības iestādē ir 11 grupu telpas, zāle, baseins, virtuves bloks ar saimniecības 

telpu, personāla kabineti, sāls istaba, papildus iekārtota Dabas vides estētikas studija ar 

silto smilšu kasti. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām (ir 

optimāla temperatūra, tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas).  Katrai grupai ir garderobe, 

grupas telpa, guļamtelpa, ēdiena sadales telpa, tualete; 8 grupām guļamtelpa apvienota 

ar grupas telpu. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. 

 Katrā iestādes stāvā ir izvietots evakuācijas plāns, norādes par izeju, ieeju. Iestādes 

telpas un teritorija atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par “Higiēnas 

prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu”. 

Pie iestādes ir plašs stāvlaukums transportam.  Iela gar PII “Ķipari” teritoriju ir 

aprīkota ar ātrumu ierobežojuma zīmēm, maksimālais atļautais braukšana ātrums 30 

km/h. Iestādē ir atbilstoša uzbrauktuve bērniem ar īpašām vajadzībām. Lai paaugstinātu 

bērnu drošību ir uzstādītas novērošanas videokameras iestādes teritorijā un pie ieejām. 

Videokameras tiek regulāri uzraudzītas. Iestādes telpas ir drošas, gaiteņos un stāvos ir 

izvietoti evakuācijas plāni, norādes uz evakuācijas ieejām un izejām. Darbojas 

ugunsdrošības signalizācija, kā arī redzamās vietās atrodas ugunsdzēšamie aparāti un 

norādes par to atrašanās vietām.  

Iestādē regulāri tiek veikti remontdarbi un uzlabojumi. 

Vērtējot Iestādes telpu un teritorijas drošību, sakoptību un kārtību, 166 vecāki izsaka 

savu pozitīvo attieksmi,42 vairāk jā, nekā nē, daļēji min 10 vecāki, 2 vairāk nē, nekā jā. 

Bērni kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem rūpējas par grupu estētisko 

noformējumu atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm iestādē. Grupu telpas mērķtiecīgi 

iekārtotas “darba zonās”, kur bērniem brīvi pieejami mācību resursi, ar iespēju pašam 

darboties, kad ir brīvā rotaļu darbība (enciklopēdijas, daiļliteratūra, didaktiskās spēles, 

pašgatavotie mācību materiāli - taustes, redzes, dzirdes, ožas, garšas sajūtām, dažādi 

dabas materiāli, mācību materiāli, lai veiktu dažādus eksperimentus, rotaļlietas), 

akcentēts patriotiskais centrs. 
Analizējot vecāku anketu rezultātus, 173 vecākiem, apmierina Iestādes telpas, to 

iekārtojums, tīrība un kārtība, 32 vairāk jā, nekā nē, 12 vecāku daļēji apmierina, 3 

neapmierina. 

 “Runājošās sienas” - bērni iesaistās tēmas plānošanā un īstenošanā, uzskatāmi 

atspoguļo grupas dzīvi, darāmo, paveikto, apgūto. Iestādes gaitenī “Runājošā siena” - 

pedagogiem atspoguļots gada un mēneša darba plāns, gada galvenie uzdevumi, interešu 

izglītības nodarbību saraksti, telpu izmantošanas grafiks, administrācijas un atbalsta 

personāla darba grafiks, aktuālākā informācija. 

Āra teritorija ir apgaismota, lai bērni varētu veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts 

tumšajā periodā. Pastaigu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam un vajadzībām 

atbilstošiem rotaļu rīkiem un atribūtiem, āra kastēm dažādu augu stādiem. Rotaļu 

laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam un vajadzībām atbilstošiem rotaļu rīkiem, kā arī 

laukumi un lapenes ir apgaismotas, iestādes apkārtne apzaļumota, teritorija iežogota. 

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

Rotaļlaukumi pakāpeniski tiek noklāti ar mākslīgo zālāju. 
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29 aptauju rezultāti liecina, ka telpu iekārtojums ir piemērots darbinieku 

vajadzībām, 11 aptaujās norāda, ka vairāk jā, nekā nē, 4 daļēji. 14 pedagogi norāda, ka 

iestādes teritoriju un bērnu rotaļu laukumu iekārtojums ir piemērots bērna vajadzībām, 

9 pedagogi uzskata, ka vairāk jā, nekā nē, 3 dalēji. 

Izglītības iestāde savā darbībā veic visus iestādes darbu kontrolējošo institūciju 

pārbaužu laikā konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus. 

 

Atzinumi iestādes darbības turpināšanai 

                tabula Nr.2 

Izglītības 

programmas 

īstenošanas 

vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Pulkveža Brieža 

ielā 23.a., 

Jelgava, LV- 

3007  

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests 
(pārbaudes 

protokols Nr.54-18-

10157) 

17.01.2018. Pārtikas un 

veterinārais 

dienests 
(pārbaudes 

protokols Nr.54-18-

12191) 

25.09.2018. 

 

 

 

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests 
(pārbaudes 

protokols Nr.54-19-

11355) 

85.05.2019. 

 

 

 

Pulkveža Brieža 

ielā 23.a., 

Jelgava, LV- 

3007  

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 
(pārbaudes akts 

Nr.22/11.1-3.1/12) 

19.01.2018. Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 
(pārbaudes akts 

Nr.22/11.1-3.1/11) 

17.01.2019. 

Pulkveža Brieža 

ielā 23.a., 

Jelgava, LV- 

3007  

Veselības 

inspekcija 

(kontroles akts 

Nr.00177718) 

28.03.2018. _____ _____ 

 

 

Sasniegumi 

 iestādes sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst noteiktajām prasībām; 

 telpas ir funkcionālas, labiekārtotas, tiek uzturēta to tīrība un kārtība, 

darbinieki rūpējas par telpu estētisko noformējumu; 

 bērniem pieejams plašs materiālu klāsts;  

 rotaļu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam un vajadzībām atbilstošiem 

rotaļu rīkiem, iekārtotas kastes stādu audzēšanai, teritorija ir apzaļumota, 

iežogota, teritorijā uzstādītas videokameras. 

Turpmākā attīstība 

 papildināt materiālo bāzi grupās, kabinetos, sporta, peldētapmācības un 

mūzikas rotaļnodarbībām; 

 turpināt labiekārtot un aprīkot rotaļlaukumus ar mākslīgas zāles segumu. 

Vērtējuma līmenis – labi 
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3.6.Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

PII “Ķipari” iestādes telpu kopējā platība ir 2868,30 m², 11 grupas ar kopējo 

platību 688,3 m². Pirmsskolas izglītības iestādē ir labiekārtotas visas iespējamās telpas 

mācību  procesa nodrošināšanai: grupas telpas, zāle mūzikas un sporta nodarbībām, speciālo 

izglītības skolotāju un logopēdu darbam, “Dabas vides estētikas studija” ar silto smilšu kasti, 

sāls istaba, peldbaseins. Darbiniekiem ir iekārtotas darba vietas vai savs kabinets: 
metodiskais kabinets, atpūtas telpa, virtuves bloks, veļas telpa, kas ir aprīkota ar 

nepieciešamajām iekārtām. Iekārtota tērpu noliktava pasākum u vajadzībām. Iestādes gaitenī 

iegādātas un pieliktas manipulatīvās sienas spēles. Iegādātas koka kastes, lai bērni 

praktiski  darbotos ar dabas materiāliem, audzētu, koptu augus. Telpas ir atbilstošas un 

materiāltehniski nodrošinātas, lai varētu realizēt nodarbības interešu pulciņiem. 

Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, 

metodiskā literatūra, enciklopēdijas, jaunākie preses izdevumi, plakāti, attīstošas 

spēles, inventārs praktiskai darbībai, kas regulāri un plānveidīgi tiek papildināta. 

Kabinetā pedagogiem pieejama jaunākā informācija, kā arī iespēja gatavoties 

rotaļnodarbībām izmantojot stacionāros datorus, kopētājus, laminēt didaktiskās spēles 

un mācību materiālus.  

Apkopojot anketas 21 pedagogs norāda, ka iestādē administrācija nodrošina 

atbalstu, nepieciešamo informāciju un resursus darbam 4 pedagogi norāda, ka vairāk 

jā, nekā nē. 

Pedagogi pedagoģiskā procesa organizēšanā var izmantot stacionāros, 

portatīvos datorus, planšetdatoru projektoru, skeneri, printerus, dokumentu kameras, 

kopētājus, laminatoru, CD un DVD ierakstus no iestādes metodiskā kabineta, CD 

atskaņotājus, fotoaparātu, video kameru, smilšu lampas, smilšu rāmjus, gaismas 

molbertus, gaismas galdus. Zālē pieejams mūzikas centrs, skaņu iekārta, sintezators, 

klavieres un skārienjūtīgā tāfele. Korpusu savienojošajā gaitenī pieejama interaktīvā 

tāfele, televizors ar interneta pieslēgumu.  

13 pedagogi uzskata, ka ir pieejamas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas, vairāk jā, nekā nē 10, daļēji 3. 

Katram iestādē esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai 

aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgais, iestāde ievēro drošības 

pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Visi darbinieki ir informēti par to, kādi 

materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, zina to lietošanas kārtību. Visi 

materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. 

Materiāltehnisko resursu, iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls. Visā iestādē ir 

pieejams bezvadu internets. 

Katru gadu regulāri tiek veikta mācību tehnisko līdzekļu apkope (kopētāji, 

printeri, datori, interaktīvā tāfele), remonts un plānoti jauni pirkumi. 

Materiāltehniskie resursi tiek izmantoti mērķtiecīgi iestādes izglītojošā procesa 

nodrošinājumam. 

Iestādei ir plaša un daudzveidīga materiālā bāze (rotaļlietas, mācību līdzekļi, 

daiļliteratūra, izzinošā literatūra, peldbaseina, sporta un mūzikas inventārs), kas katru 

gadu tiek papildināta, atjaunota. Didaktiskās spēles tiek gan pirktas, gan arī pašu 

gatavotas. Ar izstrādātajiem  didaktiskajiem materiāliem, uzskates līdzekļiem pedagogi 

pieredzē dalās ar kolēģiem. Sadarbībā ar vecākiem tiek pilnveidota materiālā bāze ar 

dabas materiāliem (akmentiņi, kociņi, pupiņas, koku lapas, kastaņi, zīles utt.).  
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Katru gadu regulāri tiek veikta mācību tehnisko līdzekļu apkope (kopētāji, 

printeri, datori interaktīvā tāfele), remonts un plānoti jauni pirkumi. 

Materiāltehniskie resursi tiek izmantoti mērķtiecīgi iestādes izglītojošā procesa 

nodrošinājumam. 

Pēc anketu rezultātiem var secināt, ka darbinieki uzskata, ka Iestādes fiziskā vide 

un materiāltehniskais nodrošinājums atbilst mūsdienu izglītības prasībām. 

 

Sasniegumi 

 Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības 

programmu realizēšanai; 

 Iestādē tiek nodrošināta efektīva un daudzveidīga mācību līdzekļu un 

tehnoloģiju izmantošana;  

 kvalitatīva materiālā bāze; 

 darbojas “Dabas vides estētikas studija’’, sāls istaba. 

Turpmākā attīstība 

 visām Iestādes grupām iegādāties portatīvos datorus; 

 iegādāties vienu projektoru; 

 regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītības 

procesa vajadzībām. 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi 

 

3.6.2. Personālresursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipari” strādā 27 pedagogi, 21 tehniskais 

darbinieks (skat. 13. – 15. pielikumu). 

Skolotāji tiek rosināti pilnveidot savu profesionālo un personības izaugsmi kā 

arī paši apmeklē dažādus kursus, konferences, darba seminārus, konsultācijas un 

pieredzes apmaiņas. Mācību satura pakāpeniska ieviešana kompetenču pieejā balstīta 

mācību procesa apguvē (“Skola2030”) (skat. pielikumā tabulu nr.1). Iestādē pedagogi  

dalās pieredzē par dzirdēto un apgūto skolotāju informatīvajās sanāksmēs. Vadītājas 

vietniece izglītības jomā regulāri pedagogus iepazīstina ar tālakizglītības iespējām. 

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.  

16 pedagogu uzskata, ka izmanto Iestādes vadības piedāvātos tālākizglītības 

kursus un citas profesionālās kompetences pilnveides iespējas, daļēji izmanto 2 un 

vairāk nē, nekā jā – 8. Iegūtajām zināšanām ir svarīga atgriezeniskā saite, analizējot 

pedagogu anketu rezultātus redzams, ka 17 savā darbā izmanto apgūtās zināšanas 

profesionālās pilnveides aktivitātēs, 1 daļēji, 8 vairāk jā, nekā nē. 

Katru gadu tāmē paredzēti līdzekļi tālākizglītībai. Mācību gada sākumā tiek 

apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. Pedagogi ir labi informēti par 

tālākizglītības iespējām un resursiem.  

Iestādē organizētie kursi un semināri: 

 ugunsdrošības instruktāža; 

 interaktīvās tāfeles apmācība “Darbs ar programmatūru ActivInspire”. 

 Notiek sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādes speciālisti izglītības 

jautājumos I. Dakni par mācību satura reformas ieviešanu. 
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Pedagogi pilnveidojot pedagoģisko meistarību, apmeklē atklātās rotaļnodarbības 

izglītības iestādē, dalās ar labās prakses piemēriem un pieredzi.  

Iestāde apmaksā obligāto veselības pārbaudi. Iestādes darbinieku pienākumi, 

tiesības ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos. 

 

Sasniegumi 

 Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību;  

 pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, 

iegūtās atziņas popularizējot un ieviešot ikdienas darbā; 

 Iestādes uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki.  

Turpmākā attīstība 

 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana, īpaši uz 

kompetenču attīstībā vērstā izglītībā un mūsdienu aktualitātēs; 

 pedagogiem darba kvalitātes pakāpes iegūšana; 

 pilnveidot skolotāju zināšanas IT tehnoloģiju izmantošanā. 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

3.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

       Pirmsskolas izglītības iestādei “Ķipari” ir visa nepieciešamā obligātā 

dokumentācija un Iestādes darbu reglamentējošie dokumenti. Pirmsskolas izglītības 

iestāde “Ķipari” izveidota un nolikums apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 

28.04.2011.lēmumu Nr.5/7 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes “Ķipari” izveidošana un nolikuma apstiprināšana”. Jelgavas pilsētas dome 

nolemj izveidot Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi “Ķipari” ar 

2011.gada 1.maiju. 

 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un darba plānošana 

 

Izglītības iestādes misija ir nodrošināt katram bērnam individuālo spēju 

pilnvērtīgu attīstību, piemērojot daudzveidīgus mācību veidus un metodes. Radīt 

priekšnosacījumus bērna sociālo iemaņu attīstībai, veidojot par patstāvīgu, radošu, 

laimīgu, fiziski aktīvu un cieņpilnas sabiedrības locekli, kas prot sadarboties. Lai 

sasniegtu kopīgu mērķi, kvalitatīvi sagatavotu bērnus pamatizglītības uzsākšanai 

atbilstoši katra bērna spējām, prasmēm un iemaņām pozitīvā mācību vidē, tiek veicināta 

bērnu, vecāku, Iestādes darbinieku pozitīva sadarbība. 

Iestādes vīzija: Pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari” ir visa kolektīva, bērnu, 

viņu vecāku atvērta sadarbības sistēma, balstīta uz pedagogu radošuma potenciālu. 

Inovatīva Iestāde ar labāko attīstīto vidi pilsētā: sporta laukumu āra aktivitātēm un 

Iestādes kopīgiem pasākumiem āra estrādi, kur bērni, viņu vecāki un darbinieki var 

radoši izpausties un jūtas veseli, noderīgi un laimīgi. 

  Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipari” attīstības plāns izveidots 3 gadiem: 

izvirzītas prioritātes ņemot vērā Iestādes darbības pamatmērķus un Iestādes darba 

izvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības. Mācību gada laikā vadītāja kopā ar 

administrāciju saplāno pedagoģiskās padomes sanāksmes un pedagoģiskās padomes 

sēdes, kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana un Iestādes darba 

izvērtēšana. Pašvērtēšanu veic Iestādes pedagogi un atbalsta personāls divas reizes 

mācību gadā. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta pedagoģiskās padomes 
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sēdēs. Katra mācību gada darba plānu veido, ņemot vērā sasniegtā analīzi un 

pamatojoties uz Iestādes attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm. 

 Iestādes vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli; 

 skolotāji darba uzlabošanai var izteikt savu viedokli individuālajās sarunās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju sanāksmēs; 

 Iestādes darbinieki zina savus darba pienākumus, tiesības, kuri atrunāti amata 

aprakstos, Darba kārtības noteikumos; 

 pedagogi iepazīstināti ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtību. 

Pašvērtēšanā tika izmantota anketēšanas metode, kurā iesaistījās visi darbinieki un 

vecāki. 

Iestādē ir gada darba plāns un mēneša darba plāns, kuri tiek pilnveidoti un realizēti, 

kā arī tiek pārraudzīts un koordinēts mācību un audzināšanas process visas dienas 

garumā.  
 

Sasniegumi 

 notiek Iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību 

noteikšana; 

 Iestādes darba organizācijas vērtējums no visām ieinteresētajam pusēm; 

 divreiz gadā pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu. 

Turpmākā attīstība 

 pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu, vairāk 

iesaistīt arī tehnisko personālu. 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

       

 Iestādes vadītājas kompetences ir norādītas vadītājas amata aprakstā un darba 

līgumā. Darbiniekus pieņem darbā vadītāja likumdošanā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā 

viņu kvalifikāciju, darba pieredzi un Iestādes vajadzības. Darbinieki zina savus 

uzticētos pienākumus un tiesības, kuri noteikti amatu aprakstos. Pēc nepieciešamības 

tiek veikti grozījumi. 

Iestāde darbojas, vadoties pēc Iestādes nolikuma. Iestādē ir obligātā dokumentācija, 

kura atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Iestādes personāls tiek informēts 

par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, to izmaiņām. 

Tiek pildīta izglītības iestādes dokumentācija: 

 grupas žurnāls, pirmsskolas skolotāju dienasgrāmata (nodarbību plānojuma 

mape), bērnu attīstības kartes, 

 vecāku reģistrācijas žurnāls (5-6.g.grupās), ziņu kartiņas (aizpilda vecāki par 

savu bērnu), 

 pedagoga darba pašvērtējums, 

 interešu ekskursijas (veidlapas, reģistrācijas žurnāls), ekskursijās bērni dodas 

tikai ar vecāku atļauju, kas tiek apliecināta ar parakstu. 

 Iestādes vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas iestādes darbiniekiem, bērnu 

vecākiem (skat. tabulu Nr.3). 

 

 

 

 



31 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

tabula Nr.3 

 

Iestādes struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadība savas kompetences ietvaros pārrauga personāla darbu izpildi un sniedz 

nepieciešamo atbalstu. 20 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki uzskata, ka Iestādes 

vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, 6 pedagogi un 

8 tehniskie darbinieki norāda (vairāk jā, nekā nē), 2 tehniskie darbinieki (daļēji). 

Vecāki ir informēti, kā sazināties ar Iestādes vadību un atbalsta personālu, šī 

informācija ir atrodama grupu vecāku stendos. 

Informācija vecākiem:  rotaļnodarbību sasniedzamo rezultātu tematiskais plānojums 

mēnesim, informatīva mape vecākiem, Iekšējās kārtības noteikumi, drošības 

instrukcijas, labo darbu kalendārs. 

Iestādē tiek pārraudzīta pedagoģiskā procesa kvalitāte, kurā tiek vērots pedagoģiskā 

darba organizācija, pedagoga mijiedarbība ar bērnu, diferencēšana, iekļaujošas 

izglītības īstenošana, bērna personības attīstība, tikumiskā audzināšana, pētnieciskā 

darbība, sadarbības prasmes ar bērnu vecākiem. 

Iestādes vadībai ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti, tādēļ vadība un 

pārējie darbinieki ievēro vienlīdzības principu un politisko neitralitāti. Pret visiem 

darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme. Ir 

izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi un 

Ētikas kodekss. 

22 pedagogu sniedz atbildi (jā), 4 (vairāk jā, nekā nē) un 16 tehnisko darbinieku 

min atbildi (jā), 5 (vairāk jā, nekā nē), ka Iestādē vadība veicina vispārcilvēcisko vērtību 

un ētikas normu ievērošanu. 

VADĪTĀJA 
IESTĀDES 

PEDAGOĢISKĀ 

PADOME 

IESTĀDES 

PADOME 

VADĪTĀJAS VIETNIECE 

IZGLĪTĪBAS JOMĀ 

VADĪTĀJAS 

VIETNIECE 

ADMINISTRATĪVI 

SAIMNIECISKAJĀ 

DARBĀ 

IZGLĪTĪBAS 

PSIHOLOGS 

PEDAGOĢISKAIS 

PERSONĀLS 

MEDMĀSA 

LOGOPĒDS 

ATBALSTA 

PERSONĀLS 

TEHNISKAIS 

PERSONĀLS 

SPECIĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS 

SKOLOTĀJS 

PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS 

SKOLOTĀJA 

DVE STUDIJĀ 

FIZIKĀLĀS 

TERAPIJAS 

MĀSA 
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Vadība sniedz darbiniekiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Iestādes 

vadītāja plāno, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, administrācija nodrošina 

informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Iestādes 

vadība konsultējas ar kolektīvu dažādu jautājumu un situāciju risināšanā, 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, kuras tiek 

protokolētas. Iestādes vadība ir atvērta sadarbībai, tā mudina izteikties, izvērtēt, 

pieņemt konstruktīvu kritiku no personāla puses, veicina brīvu komunikāciju. 

Iestādes vadība ir brīvi pieejama, uzskata 25 (jā), 1 (vairāk jā, nekā nē) 

pedagogu un par brīvi pieejamu vadību dažādu jautājumu risināšanā uzskata 20 

tehnisko darbinieku, vairāk jā, nekā nē 1. 

Iestādē darbinieki tiek motivēti rīkojot saliedēšanas pasākumus, izsniegti 

pateicības raksti un dāvanas.  
35 iestādes darbinieki ir apmierināti, ka strādā šajā Iestādē, 12 darbinieki, min 

vairāk jā, nekā nē. 
 

Sasniegumi 

 mērķtiecīga informācijas aprite; 

 izglītības Iestādē strādā atbalsta personāla komanda; 

 vadības komanda ir atvērta un pieejama visām interesējošām personām. 

Turpmākā attīstība 

 nepieciešams izstrādāt tādu Iestādes pedagogu un darbinieku sadarbības 

modeli, kas nodrošinātu vienotu izpratni par Iestādes vīziju un misiju. 

Vērtējuma līmenis – labi 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 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. 

Iestāde sadarbojas ar citām izglītības iestādēm, kā piemēram: 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība”; 

 Iekļaujošās izglītības atbalsta centru (IIAC), psihologiem Aigu Jankevicu, Ilvu 

Vanagu (atbalsta pasākumi sadarbībā ar vecākiem, vecāku sapulce par bērnu 

sagatavošanu skolai); 

 Jelgavas pilsētas pedagoģiski  medicīnisko komisiju; 

 Bērnu bibliotēku “Zinītis” - bērni piedalījās lasīšanas veicināšanas projektā 

“Mūsu mazā bibliotēka”. Šai projektā grupas bērni tikās ar slovēņu ilustratoru 

Damjanu Stepančiču un ieguva dāvanā, darba burtnīcas par 6 izlasītajām 

grāmatām;  

 Pilsētas bibliotēku – 2.gr. bērnu viesošanās bibliotēkā; 

 PII “Zemenīte” – 2. grupas bērni, grupas un mūzikas skolotājas devās ķekatās 

pie draugiem, lai kopā svinētu Mārtiņdienu. Abu iestāžu kopīga Lieldienu 

svinēšana; 

 Jelgavas 3. sākumskolu un 4. sākumskolu – izglītības pēctecības 

nodrošināšana, kur 3.klases bērni (absolvējuši PII “Ķipari”) dalījās savās 

izjūtās par skolas gaitām. 
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 Svētes pamatskolu – “Ēnu dienu pasākums”; 

 Jelgavas Tehnikumu, Amatu vidusskolu – bērnu viesošanās, iepazīšanās ar 

dažādām profesijām; 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) – konkurss “No sēklas līdz 

galdam”. LLU veterinārmedicīnas fakultāti (VMF) mazo dzīvnieku patversme 

“Labo darbu nedēļa”;  

 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) - pedagogu 

tālākizglītība; 

 Slimības profilakses un kontroles centru (prakse.lv) - Izglītojošs pasākums 

pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 1.-2. klašu 

izglītojamajiem par personīgo higiēnu; 

 Biedrību Latvijas Sarkanais Krusts – labdarības akcija “Eņģeļu egle” (pārtikas 

ziedojumi Jelgavas vientuļajiem pensionāriem, bērniem ar īpašām vajadzībām, 

maznodrošinātajām ģimenēm); 

 Biedrību “Zaļā josta” – makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkurss; 

 Zemessardzes 52. kājinieku bataljonu – 5-6 gadīgo grupas bērni apmeklēja 

bataljona dislokācijas vietu Dambja ielā, kur iepazina bataljona telpas, 

zemessargu ekipējumu, mācījās pielietot rāciju, izbaudīja braucienu ar militāro 

automašīnu līdz izglītības iestādei. 

 Jelgavas futbola klubu - sagatavošanas grupas bērni piedalījās sporta pasākumā 

“Jelgavas futbola diena”, lai radītu bērniem interesi par futbolu;  

 JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldi - bērni piedalījās zīmējuma konkursā 

“Mana vecpilsētas iela”, Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti valodiņa!”; 

 Zemgales reģiona Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu - 

iepazinās ar policijas darbu un drošību; 

 Veikalu “Kanclera Nams” – ikgadēja līdzdalība zīmējumu konkursā; 

 Veselības ministrijas fizisko aktivitāšu veicināšanas kampaņa “Kustinācija”; 

 Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – tēla Napo viesošanās. 

 

Sasniegumi 

 veiksmīga sadarbība un pozitīva saskarsme. 

Turpmākā attīstība 

 turpināt veiksmīgi sadarboties ar Iestādes dibinātāju un pašvaldības iestādi 

“Jelgavas izglītības pārvalde”, citām institūcijām; 

 paplašināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 

Vērtējuma līmenis – labi 

Citi sasniegumi. 

 Atzinības izteikšana pirmsskolas izglītības skolotājai  Ingai Rūdei ar Jelgavas 

pilsētas domes Pateicības rakstu par augstu pedagoģisko meistarību un 

ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā. 

 Daiļlasītāju konkursā "Riti raiti, valodiņa" bērniem, kuru dzimtā valoda nav 

latviešu valoda. Gabriella Skrastīte (1.grupa “Zvaigznīte”) ieguva pirmo vietu, 

tika apbalvota ar Diplomu un grāmatām, Anna Īrisa Aleksejeva (1.grupa 

“Zvaigznīte”) ar Pateicības rakstu par dalību konkursā.  Konkursa mērķis ir 

attīstīt un pilnveidot bērnu dzimtās valodas un latviešu valodas runas kultūru, 

kur jāsagatavo divi priekšnesumi – viens latviešu valodā, otrs savā dzimtajā 

valodā.   

 Mazo vokālistu konkursā “Jelgavas cālis 2019.” izglītojamā Keita Kuķe (1. 

grupa “Zvaigznīte”) ieguva 3.vietu, tika apbalvota ar Diplomu. 
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4. Turpmākās attīstības vajadzību apkopojums 
 

Iestādes 

darbības 

pamatjomas 

Turpmākās attīstības vajadzību apkopojums 

Mācību saturs  saskatīt un savlaicīgi sniegt atbalstu bērniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības, vai ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi; 

 popularizēt Iestādes darbu sabiedrībā; 

 aktīvu sadarbību ar vecākiem; 

 pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi; 

 pedagogu izglītošana un spēja pielāgoties jaunām prasībām, uz 

kompetencēm balstītā izglītības pieejā; 

 veikt uz kompetencēm balstītu pedagoģiskā procesa plānojumu. 

Mācīšana un 

mācīšanās 
 pilnveidot mācību vidi, nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu uz 

kompetencēm balstītu pieeju; 

 organizēt rotaļnodarbības ārā, attīstīt pētnieciskās prasmes, praktisko, 

radošo darbību; 

 sekmēt un attīstīt bērnu domāšanas spējas;  

 pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, ar speciālām vajadzībām un 

ar talantīgajiem bērniem; 

 pilnveidot pedagogu prasmes mācību procesā iekļaut informācijas 

tehnoloģijas; 

 motivēt bērnus organizētām rotaļdarbībām un sadarbības prasmēm; 

 plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar bērniem, 

kuriem ir grūtības mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot 

mācību saturu; 

 dažādu tehnoloģiju izmantošana integrēto rotaļnodarbību 

organizēšanā; 

 pilnveidot vecāku un iestādes sadarbību bērnu mācīšanās procesa 

uzlabošanā un motivācijas veidošanā; 

 vecāku izglītošana par iestādes apmeklējuma nozīmīgumu. 

Vērtēšana kā 

mācību 

procesa 

sastāvdaļa 

  pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi; 

 turpināt bērnu izaugsmes dinamikas izpēti. 

Izglītojamo 

sasniegumi 
 izmantot pedagoģiskajā procesā daudzveidīgas metodes un 

paņēmienus, attīstot bērnu patstāvību, radošumu, zinātkāri; 

 sadarbība ar Tehnoloģiju vidusskolu; 

 pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem. 

Atbalsts 

izglītojamiem 
 Sadarbojoties sporta skolotājai un peldēt apmācības trenerei, 

organizēt ūdens aerobikas nodarbības vecākās un sagatavošanas 

grupas bērniem; 

 veicināt bērnu izpratni par atbildīgu attieksmi, sapratni, rīcībspēju un 

cilvēkdrošības pārrunās ar skolotājiem un vecākiem Iestādes 

rīkotajās aktivitātēs; 

 pilnveidot bērnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanas 

nepieciešamību visās sadzīves situācijās.  
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 turpināt iesaistīt bērnus un viņu vecākus Iestādes organizētajos 

pasākumos; 

 iespēju robežās turpināt iesaistīties dažādos konkursos izglītojamo 

personības veidošanai; 

 papildināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām;  

 turpināt radīt interesi par karjeras izglītību, kā arī turpināt sadarbību 

ar vecākiem šajā jomā; 

 pilnveidot darbu ar talantīgiem bērniem; 

 turpināt darbu ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības; 

 turpināt veiksmīgu vecāku un atbalsta personāla sadarbību; 

 turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību; 

 turpināt sadarbību ar grupu skolotājiem, bērnu vecākiem; 

 rosināt bērnu vecākus aktīvāk iesaistīties Iestādes padomes darbā; 

 izmantot dažādas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un 

audzināšanas procesā. 

Iestādes vide  turpināt akcentēt vienotu Iekšējās kārtības noteikumu prasību 

ievērošanu;  

 turpināt kopt Iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu 

mikroklimatu; 

 reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas; 

 reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes apmaiņas 

pasākumu; 

 turpināt attīstīt pozitīvas attiecības starp bērniem, iestādes 

darbiniekiem, ģimeni; 

 vairāk iesaistīt tehnisko personālu Iestādes attīstības plānošanā; 

 papildināt un aktualizēt iestādes darbību reglamentējošos iekšējos 

normatīvos aktus; 

 papildināt materiālo bāzi grupās, kabinetos, sporta, peldētapmācības 

un mūzikas rotaļnodarbībām; 

 turpināt labiekārtot un aprīkot rotaļlaukumus ar mākslīgas zāles 

segumu. 

 

Iestādes 

resursi 
 visām Iestādes grupām iegādāties portatīvos datorus; 

 iegādāties vienu projektoru; 

 regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši 

izglītības procesa vajadzībām; 

 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana, īpaši uz 

kompetenču attīstībā vērstā izglītībā un mūsdienu aktualitātēs; 

 pedagogiem darba kvalitātes pakāpes iegūšana; 

 pilnveidot skolotāju zināšanas IT tehnoloģiju izmantošanā. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu, vairāk 

iesaistīt arī tehnisko personālu. 

Iestādes 

vadības darbs 
 nepieciešams izstrādāt tādu Iestādes pedagogu un darbinieku 

sadarbības modeli, kas nodrošinātu vienotu izpratni par Iestādes 

vīziju un misiju. 
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un personāla 

pārvaldība 

Iestādes 

sadarbība ar 

citām 

institūcijām 

 

 turpināt veiksmīgi sadarboties ar Iestādes dibinātāju un pašvaldības 

iestādi “Jelgavas izglītības pārvalde”, citām institūcijām; 

 paplašināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadītāja                                                     A.Zorenberga 

 

 

Saskaņots: 

Pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja G.Auza 

30.08.2019. 
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Pielikumi 
 

1.pielikums “Iestādes vidējais apmeklējums 2018./2019. mācību gadā” 

 

 

 
 

2.pielikums “Kopsavilkums par 50 bērnu sagatavotību pamatizglītības 

apguvei” 
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3.pielikums “Kopsavilkums par 50 bērnu sagatavotību pamatizglītības 

apguvei” 

 

 
 

 

4.pielikums “Bērnu attīstības rādītāji vecumā no 1,5 – 3 gadi” 
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5.pielikums “Bērnu attīstības rādītāji vecumā no 3 – 7 gadi” 

 

 
 

 

 

 

 

 

6.pielikums“Sāls istabas apmeklējums pa grupām2018./2019. mācību gadā” 
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7.pielikums “Sāls istabas apmeklējums 2018./2019. mācību gadā” 

 

  

 
 

 

8.pielikums “Dabas vides un estētikas studijas nodarbību apmeklējums” 
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9.pielikums“Sociālo prasmju uzlabošanās bērniem ar speciālajām 

vajadzībām” 

 

 
 

 

 

10.pielikums“Mācīšanās prasmes bērniem ar speciālajām vajadzībām 
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11.pielikums “Vecāku novērojumi “Ķiparu akadēmija” – atvērto durvju 

dienas” 

 
 

 

 

12.pielikums “Vecāku novērojumi “Ķiparu akadēmija” – atvērto durvju 

dienas” 
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13. pielikums “Pedagogu  sastāvs” 

 

 

 
 

 

14.pielikums “Pedagogu izglītība” 
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15.pielikums“Pedagogu sadalījums pa vecumu grupām” 
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1.tabula“Pedagogu profesionālas kompetences pilnveide” 

 

Nr. 

p.k. 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

 

Pedagogu skaits 

 

Apmeklēts 

1.  Meistarklases “Pirmsskola ceļā uz 

pārmaiņām” Jelgavas pirmsskolas 

izglītības iestādēs  

7 pedagogi, vadītāja,  

vad.vietn izgl. jomā 

28.08.2018 

2.  Darba seminārs PII “Kamolītis”- 

Pedagoģiskā procesa plānošana 

5 pedagogi,  

vad. vietn. izgl. jomā 

11.09.2018 

3.  “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” 

– konference Brocēnos 

1 pedagogi. vadītāja 20.09.2018. 

4.  “Ar ko piepildīt mūsdienīga Džimbas 

aģenta koferi” – konference 

vad. vietn. izgl. jomā 27.09.2018. 

5.  “Kompetenču pieeja mācību saturā: 

Pirmsskolas vadības komandu loma 

ceļā uz izglītību mūsdienīgai 

lietpratībai” 

vadītāja,  

vad.vietn izgl. jomā 

16.10.2018. 

6.  ”Pirmsskolas un sākumskolas vecuma 

bērnu intelektuālas, emocionālās, 

sociālās un fiziskās attīstības 

veicināšana” 

1 pedagogs 23.10.2018 

7.  “Speciālās zināšanas pedagogiem 

bērnu tiesību aizsardzības jomā” 

9 pedagogi 24.10.2018., 

21.11.2018. 
8.  “Pozitīvi risinājumi audzināšanas 

darbā” 

5 pedagogi,  

vad.vietn izgl.jomā 

02. 11.2018., 

06. 11.2018. 
9.  “Droša un veselīga izglītības iestāde 

no zināšanām uz paradumiem”   

1 pedagogs, 

vad.vietn.izgl.jomā 

01.11.2018. 

10.  “Kā izprast dusmu un agresijas 

mehānismus pirmsskolā un skolā” 

4 pedagogi 03.12.2018. 

11.  Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības organizēts metodiski 

izglītojošs seminārs 

sporta skolotāja 14.11.2018. 

12.  “Saskarsme un tās loma drošas un 

emocionāli labvēlīgas vides 

veidošanā” 

1 pedagogs 25.10.2018. 

13.  “Twinning: metode, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju rīki, vieta 

mācību procesā” 

1 pedagogs 15.12.2018., 

14.  “Vadības psiholoģijas praktiskie 

aspekti. Kļūdas un iespējas” 

vadītāja 15.11.2018. 

15.  “Verbālās un neverbālās 

komunikācijas emocionālā puse 

saskarsmē ar bērniem un jauniešiem. 

Koučings jauniešu kompetenču 

attīstīšanā, uzvedības maiņā, lēmumu 

pieņemšanā un plāna izveidē”, “Krāsas 

un krāsu psiholoģiskais, fizioloģiskais 

efekts uz bērna emocionālo veselību” 

vadītāja 21.11.2018., 
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1.tabulas turpinājums  

“Pedagogu profesionālas kompetences pilnveide” 

 

Nr. 

p.k. 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

 

Pedagogu skaits 

 

Apmeklēts 

16.  “Pedagoģiskā procesa plānošana un 

vadīšana izglītojamajiem ar dzirdes 

traucējumiem” 

1 pedagogs 02.11.2018. 

17.  Rīgas Geštalta institūta IV studentu 

konference 

1 izglītības psihologs 07.09.2018 

18.  “Kustība - ritma izjūtas attīstīšanas 

pamats” 

1 pedagogs 03.11.2018. 

19.  “Eiritmijas elementu izmantošana 

mācību procesā” 

1 pedagogs 26.11.2018. 

20.  “Pirmsskolā - no domāšanas un 

darīšanas uz zināšanām. Jauno 

vadlīniju saturs”   

vad.vietn.izgl.jomā 27.02.2019. 

21.  Rīki un paņēmieni pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja 

profesionālai pilnveidei, paaugstinot 

iestādes darba kvalitāti un efektivitāti 

vadītāja 05.03.2019. 

22.  21.gadsimta prasmes izglītībā 2 pedagogi 27.03.2019. 

23.  Kompetenču pieejā balstīts mācību 

process pirmsskolā ( 

5 pedagogi 13.03.2019. 

24.  Elementārā muzicēšana un 

improvizācija. Metodiskie aspekti. 

1 pedagogs 10.03.2019 

25.  Programmēšanas elementi sākumskolā 

un e-Twinning projektos 

izglītības psihologs 06.04.2019. 

26.  Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera 

intelekta testu bērniem (WISC-IV) 

izglītības psihologs 11.01.2019. 

27.  Bērncentrēta pieeja iekļaujošas 

izglītības īstenošanā 

1 pedagogs 25.04.2019. 

28.  Angļu valoda lietišķai saziņai 

pedagogiem (ar priekšzināšanām) 

speciālās izglītības 

skolotāja 

11.03.2019. 

29.  Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-risinājumi 

sporta skolotāja 14.02.2019. 

30.  Darba seminārs PII “Kamolītis”- 

Vērtēšana mācīšanās atbalstam 

9 pedagogi,  

vad. vietn. izgl. jomā 

26.03.2019. 

31.  Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu 

bērnu lietpratības attīstībai 

5 pedagogi 13.04.2019. 

32.  “E - prasmju diena Zemgales reģiona 

pedagogiem 2019” 

vad.vietn.izgl.jomā 11.03.2019. 

33.  Dabas vides estētikas idejas un 

metodiskās iespējas 

1 pedagogs 03.05.2019. 

34.  Audzināšanas aktualitātes pirmsskolā 2 pedagogi 15.05.2019. 

35.  Mācību gada noslēguma pasākums 6 pedagogi, vadītāja, vad. 

vietn. izgl. jomā 

06.06.2019. 
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