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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās pirmsskolas  

izglītības programma 01011111  V-4519 25.07.2011. 
  

Speciālās pirmsskolas  

izglītības programmu  

izglītojamajiem ar  

somatiskām saslimšanām 

01015411  V-5052 21.03.2012. 

  

Speciālās pirmsskolas  

izglītības programmu  

izglītojamajiem ar valodas  

traucējumiem 

01015511  V-4520 21.03.2012. 

  

Speciālās pirmsskolas 

izglītības  

programma, izglītojamiem 

ar  

jauktiem attīstības  

traucējumiem 

01015611  V-4520 25.07.2011. 

  

Speciālās pirmsskolas  

izglītības mazākumtautību  

programma izglītojamajiem 

ar  

jauktiem attīstības  

traucējumiem 

01015621  V-4521 25.07.2011. 

  

Speciālās pirmsskolas  

izglītības programmu  

izglītojamajiem ar garīgās  

attīstības traucējumiem 

01015811  V-5054 21.03.2012. 

  

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

27 

 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
nav 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

3 

Izglītības psihologs, skolotājs 

logopēds, speciālais pedagogs 

 



1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 
Nr.

p.k

. 

Prioritāte 

Sasniedzamie rezultāti 

Kvalitatīvie rezultāti Kvantitatīvie rezultāti 

1. 
Iekļaujoša izglītības 

procesa nodrošināšana 

1) Iestādes darbinieku, atbalsta 

personāla un izglītojamo 

vecāku sadarbība ir vērsta uz 

bērncentrētu izglītības 

nodrošināšanu Iestādē 

2) Iestādes izglītības vide ir 

atbilstoša katra bērna 

pilnvērtīgai attīstībai 

1) 100% izglītojamo, kuri ir 

sasnieguši obligāto 

sagatavošanas vecumu, ir 

izvērtētas viņu speciālās 

vajadzības 

2) 100% izglītojamo, kuriem ir 

noteiktas speciālās vajadzības, ir 

izveidoti individuālās 

programmas apguves plāni 

2. 

Iestādes un Izglītojamo 

vecāku mērķtiecīga 

sadarbība, līdzdalības un 

līdzatbildības 

veicināšana, sava bērna 

mācību sasniegumu 

paaugstināšanai 

1) Vecāki ir informēti par mācību 

procesa nodrošināšanu un 

īstenošanu Iestādē dienas garumā 

2) Izglītojamo vecāki līdzdarbojas 

grupu darba plānošanā un 

izvērtēšanā 

1) Digitāla atvērto durvju nedēļa 

“Ķiparu akadēmija” ir notikusi 

visās 11 bērnu grupās 

2) Grupu vecāku sapulces 3 x gadā 

3) Iestādes padomes līdzdalība 

iestādes darba plānošanā un 

izvērtēšanā (sanāksmes 2 X 

gadā) 

3. 

Caurviju prasmes 

jaunrade un 

uzņēmējspēja attīstīšana 

1) Pedagogiem ir izpratne par 

caurviju prasmes jaunrade un 

uzņēmējspēja attīstīšanu visos 

vecumposmos 

2) Mērķtiecīgi attīstot jaunrades 

un uzņēmējspējas caurviju 

prasmi, ir pilnveidota 

izglītojamo pašorganizēšanās 

un iniciatīvas izrādīšana 

1) Noorganizēta izglītojamo radošo 

darbu izstāde novembra mēnesī 

“Pērles un dimanti” 

2) Izglītojamie piedalās dažādos 

radošo darbu konkursos un 

izstādēs gan iestādes, pilsētas un 

valsts līmenī 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – kvalitatīva, konkurētspējīga un uz kompetencēm balstītas 

izglītības nodrošināšana un izglītojamo sagatavošana pamatizglītības apguvei, 

atbilstoši katra bērna individualitātei. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – PII “Ķipari” absolvents ir motivēts mācīties, 

radīt inovācijas un uzņemties atbildību. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –bērns, sadarbība, atbildība, labizjūta 

un veselība, iekļaujoša izglītība. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

 

Nr. 

p.k. 
Mācību gada uzdevumi 

Sasniegtie rezultāti 

Kvalitatīvie rezultāti Kvantitatīvie rezultāti 

1. 

Organizēt un īstenot 

kompetenču pieejā balstītu 

mācību un audzināšanas 

procesu, vispusīgai bērna 

personības attīstībai. 

Pedagogiem ir atbilstoša 

izglītība un profesionālās 

kompetences līmenis, 

kompetencēs balstīta mācību 

Šajā mācību gadā pedagogi 

apmeklēja 44 profesionālās 

pilnveides pasākumus, no 

kuriem 42%  bija saistīti ar 

izglītības saturu un didaktiku, 



un audzināšana procesa 

īstenošanai. 

 

Mācību process Iestādē tika 

organizēts visas dienas 

garumā, kā telpās, tā āra vidē. 

23% ar audzināšanas un BTA, 

19% ar digitālo pratību un 7% ar 

iekļaujošu izglītību. 

 

Pedagogi ir organizējuši un 

iesnieguši 202 āra nodarbību 

aprakstus, kas liecina par 

regularitāti āra nodarbību 

organizēšanā. 

2. 

Paaugstināt izglītības 

kvalitāti Iestādē, sekmējot 

mērķtiecīgu 

administrācijas, skolotāju 

un atbalsta personāla 

sadarbību, mācību procesa 

plānošanā un īstenošanā. 

Kopīga mācību procesa 

plānošanas un izvērtēšanas 

rezultātā, pedagogi demonstrē 

vienotas izpratnes plānošanas 

prasmes. 

 

Izstrādāts “Atbalsta komandas 

reglaments”, kurā skaidri 

atspoguļota atbalsta pasākumu 

bērnam nodrošināšanas 

sistēma Iestādē, un  ikvienam 

pedagogam ir izskaidrots šo 

rīcību algoritms. 

Pedagogu plānošanās sanāksmes 

1 x mēnesī (mēneša beigās), un 

tematu atgriezeniskās saites 

pārrunāšana 1 x mēnesī (mēneša 

sākumā) mācību gada garumā. 

Atbalsta personāla un 

administrācijas sadarbībā 

organizēts semināru cikls 

pedagogiem “Iekļaujoša 

izglītība-darbs ar iekļautiem 

bērniem” mācību gada garumā 

(3semiāri). 

100% Iestādē ir ieviesta 

skolvadības sistēma E-klase. 

3. 

Sekmēt bērna valodas 

mērķtiecīgu attīstību, radot 

labvēlīgus apstākļus, 

daudzveidīgai un 

mērķtiecīgai bērnu 

darbībai, vērtīborientētā 

izglītības procesā. 

Šajā mācību gadā tika 

noorganizēts darba seminārs 

pedagogiem “Vārdu krājuma 

paplašināšana”, kā arī ieviests 

noteikums, ka pie runājošās 

sienas tiek pielikti temata 

jaunie vārdi. 

 

Iestādē ir tradīcija- teātra 

mēnesis- kur visas grupa 

iestudē un uzstājas ar teātra 

izrādi (šogad uz Starptautisko 

bērnu aizsardzības dienu). 

100% grupu pedagogu Iestādes 

mācību gada noslēdzošajā 

pedagoģiskajā sēdē, prezentēja 

valodas mācību jomas apguvei 

izveidotos metodiskos 

materiālus. 

 

52 6-7 gadīgie bērni piedalījās 

lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu, vecāku un 

jauniešu žūrija «Lasi un vērtē 

2020». 

4. 

Sekmēt bērna personības 

apzināšanos un attīstību, 

ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, 

mērķtiecīgi attīstot 

pašvadītas mācīšanās 

prasmes. 

Grupu telpu iekārtojums ir 

atbilstošs pašvadītas mācīšanās 

īstenošanai-atvērti plaukti, 

pieejami materiāli, izvietotas 

atgādnes, izveidoti 

uzdevumu/aktivitāšu plakāti 

sienas, kur bērns izvēlas un 

plāno savu mācīšanos. 

100 % bērnu Iestādē tiek 

veicinātas pašapkalpošanās 

prasmes- organizēt savu darba 

vietu, apkalpoties un likt ēdienu 

ēdienreizēs, rūpēties par sevi, 

citiem un nepieciešamības 

gadījumā prast palūgt palīdzību. 

5. 

Pilnveidot izglītības 

iestādes personāla, bērnu 

un vecāku mērķtiecīgu 

sadarbību, sekmējot bērnu 

nacionālās un valstiskās 

identitātes veidošanos. 

Iestādē ir izvirzīts gada 

tikums-cieņa. 

Iestādē tiek svinēti visi 

gadskārtu un ieražu svētki, kas 

veicina tradīciju saglabāšanu 

un kultūrmantojuma 

iepazīšanu. 

 Pavasarī, “Lielās talkas” 

mēnesī, visu grupu vecāki 

iesaistījās āra vides uzlabošanā, 

papildinot to ar dažādām un 

attīstošām idejām-tika 

pilnveidoti 11. grupu 

rotaļlaukumi. 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums 

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes vadītāja mērķtiecīgi organizē visu 

mērķgrupu iesaisti darba plānošanā un 

izvērtēšanā, lai nodrošinātu vienotu izpratni 

par izglītības iestādes darbību un kvalitātes 

nodrošināšanu. 

Uzlabot Iestādes padomes līdzdalību Iestādes 

attīstības un darba plānošanā. 

Mācību gada izskaņā izvērtēt Iestādes 

“Attīstības plānu” un izveidot jaunu 

nākamajai trīsgadei, iesaistot visas 

mērķgrupas. 

PII “Ķipari” ir organizācija, kas domā par 

savu mācīšanos un ir tendēti uz izaugsmi, par 

ko liecina kolektīva kopīgā mācību procesa un 

iestādes pasākumu plānošana, tematu 

atgriezeniskās saites, savstarpējā dalīšanās 

pieredzē, skolotājs konsultants pieredze, 

sociālā aktivitāte, administrācijas prasme 

motivēt uz karjeras izaugsmi. 

Iestādi raksturo stabils, radošs, uz sadarbību 

vērsts kolektīvs, kas domā gan par savu 

individuālo, gan iestādes kopējo attīstību. 

Turpināt pilnveidot zināšanas par efektīvas 

pārvaldības pamatprincipiem. 

Izglītības iestādē ir izveidota vadības 

organizatoriskā struktūra, noteikts pienākumu 

un atbildības ietvars, kur katrs dalībnieks 

pārzina un efektīvi pilda darba pienākumus 

savas kompetences ietvaros un ir līdzatbildīgs 

iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanā. 

Uzlabot Iestādes administrācijas ikviena 

darbinieka iniciatīvas izrādīšanu inovāciju 

ieviešanā. 

Iestādes vadītāja plānveidīgi veic budžeta 

plānošanu, saskaņo prioritātes ar dibinātāju, 

organizē saimniecisko un finansiālo resursu 

pārvaldību, koordinējot lietderīgu to 

izmantošanu, nodrošinot materiāltehniskos 

resursus mācību programmu īstenošanai. 

Par teicamām vadītājas zināšanām un izpratni 

finanšu un resursu efektīvā pārvaldīšanā 

liecina, izglītības iestādes nodrošinājums ar 

mūsdienīgu infrastruktūru, iekārtām un IKT 

materiāltehniskajiem resursiem, nodrošinot 

kvalitatīvu mācību materiālu pieejamību 

izglītības programmu un atbalsta pasākumu 

nodrošināšanai gan grupās, gan iestādes 

koplietošanas telpās, gan āra teritorijā. 

Uzlabot interneta pārklājumu Iestādē un 

atjaunot novecojušo datortehniku. 

 

 

 

 

 



3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes vadītāja regulāri seko līdzi ārējo 

normatīvo aktu izmaiņām un labi pārzina 

Iestādes tiesiskā regulējuma jautājumus, par 

ko liecina iekšējo normatīvo aktu atbilstība 

ārējiem normatīvajiem aktiem, pēc 

nepieciešamības veicot korekcijas un 

aktualizējot atbilstoši jaunākajai informācijai. 

Turpināt pārraudzīt iekšējo normatīvo aktu 

atbilstību likumdošanai. 

Iestādes vadītājas darbā ikdienā ir 

novērojamas dažādas līderības stratēģijas, 

nodrošinot efektīvu iestādes darbību- 

tiesiskums, sadarbības un komunikācijas 

prasmes, pienākumu deleģēšanas, 

pārraudzības par to izpildi un prasmes risināt 

konfliktus kvalitāte, liecina par līderim 

piemītošām prasmēm. 

Uzlabot pienākumu deleģēšanu, nosakot 

atbildīgos un izpildes termiņus. 

Iestādes vadītājas stratēģiskā komunikācija ir 

daudzpusīga un vērsta uz iestādes attīstību, 

veidojot pozitīvu iestādes tēlu. Iestādes 

iekšējai komunikācijai un sadarbībai ir 

izveidota sistēma, kas ir vērtējama kā 

efektīva, jo visas iesaistītās puses ir par to 

informētas un to lieto (darbinieku WhatsApp 

grupa, E-klase, Iestādes “Runājošā siena” 

u.c.) 

Uzlabot vecāku aktivitāti skolvadības 

sistēmas E-klase lietošanā. 

Izglītības iestādes vadītājai ir augsti attīstīta 

cieņpilnas komunikācijas prasme, kas veicina 

sadarbību, nodrošinot labu komandas darbu 

un dod iespēju īstenot dažādas profesionālās 

idejas un mērķus, saņemot gan darbinieku, 

gan vecāku atbalstu. 

Izstrādāt ētikas kodeksu Iestādē. 

Katra mācību gada izskaņā, tiek analizēts un 

izvērtēts padarītais darbs, sasniegtie rezultāti 

un tiek noteikti izglītības iestādes stratēģiskie 

attīstības mērķi nākamajam periodam. 

Pilnveidot prasmes formulēt mērķus pēc 

SMART principa. 

Iestādes vadītājas regulāri pilnveido savu 

profesionālo kvalifikāciju, par ko liecina 

pēdējo trīs gadu laikā apmeklētās 

profesionālās pilnveides programmas. 

Uzlabot Iestādes vadītājas digitālo pratību. 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Veiksmīga sadarbība ar dibinātāju, kas veic 

investīcijas, lai izglītības iestāde kļūtu 

mūsdienīga, funkcionāla, ar tajā nodrošinātu 

estētisku darba vidi. Ar dibinātāja atbalstu ir 

Dibinātāja pārstāvja iesaiste Iestādes padomes 

darbā. 



izveidota sporta un veselības infrastruktūra 

Iestādē (peldbaseins, sāls istaba). 

Izglītības Iestādei ir izveidojusies ilgstoša 

sadarbība ar Jelgavas valstspilsētas bērnu 

bibliotēku “Zinītis”, Latvijas Republikas 

Zemessardzes 52. kājnieku bataljonu. 

Paplašināt sadarbību ar dažādām institūcijām, 

iesaistot izglītojamo vecākus. 

Iestādes vadītāja uzklausa darbinieku, 

izglītojamo vecāku ieteikumus vides un darba 

uzlabošanai, par ko liecina koplietošanas telpu 

aprīkošana un iekārtošana par darbības 

zonām. 

Iegādāties robotikas komplektus pirmsskolai. 

Iestādē tiek popularizēti labās prakses piemēri 

un savstarpējā pieredzes apmaiņa, par ko 

liecina pedagogu atklātās rotaļnodarbības un 

prakse “skolotājs konsultants” (pedagogs 

sanāksmēs dalās ar to, kas labi padodas, 

kursos vai augstskolā apgūto). 

Dalīšanās pieredzē ar labās prakses 

piemēriem Iestādes un pilsētas līmenī. 

Sadarbība ar vecākiem ir balstīta uz abpusēju 

komunikāciju un ieinteresētību kopējo mērķu 

sasniegšanā. Izglītojamo vecāki līdzdarbojas 

Iestādes darbības plānošanā un izvērtēšanā, kā 

arī vides uzlabošanā, inovāciju ieviešanā 

Iestādē. 

Atbalsta personāla semināri izglītojamo 

vecākiem. 

Atbalsta personāla dalība grupu vecāku 

sapulcēs. 

Regulārai un mērķtiecīgai sadarbībai ar 

Iestādes padomi ir izveidota WhatsApp grupa, 

kas risinājumus ātrai informācijas apmaiņai 

un jautājumu risināšanai. Iestādes padome 

tiekas 2 reizes gadā, vai pēc nepieciešamības. 

Lielāku iniciatīvu no iestādes padomes. 

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Informācija par pedagogu kvalifikāciju pilnā 

apjomā ir pieejama VIIS, un visiem 

pedagogiem tā atbilst valstī noteiktajām 

prasībām.  

Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem 

iekļaujošas izglītības jautājumos. 

 

Sniegt metodisko atbalst studējošiem 

pedagogiem. 

Informācija par pedagogiem nepieciešamo 

profesionālās kompetences pilnveidi ir 

pieejama pilnā apjomā VIIS sistēmā, un tā 

atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām. 

Iestādes personāls ir motivēts sevis 

pilnveidošanai un sava individuālā snieguma 

uzlabošanai. 

Pārraudzīt pedagogu profesionālās 

kompetences atbilstību normatīvajos aktos 

noteiktām prasībām. 



Noslodze tiek plānota vienojoties ar 

pedagogu un nodrošinot mācību procesa 

nepārtrauktību. 

Iestādē ir izstrādāta pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un 

kritēriji tehnisko darbinieku darba kvalitātes 

novērtēšanai. 

Piesaistīt jaunus pedagogus. 

Piesaistīt pedagogu darbam DVES siltajā 

smilšu kastē. 

Iestādē ir izveidota pedagogu profesionālās 

darbības pilnveides sistēma, kuru pārrauga un 

vada vadītājas vietnieks izglītības jomā. Ik 

gadu profesionālās pilnveides jomā tiek 

noteikta prioritāte, kas izriet no mācību gada 

prioritātēm un pedagogu pašvērtējumos 

iegūtās informācijas. 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 
 

Līgums par Silto smilšu iekārtas WARMSANDBOXR izgatavošanu, piegādi un 

uzstādīšanu (1016/2016) 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Prioritātes: 

1) Cieņpilnas saskarsmes veidošana Iestādē; 

2) Pamana un ciena savas un cita vajadzības, izrādot rūpes un sniedzot palīdzību; 

3) Mācās pieņemt atšķirīgo un darboties apkārtējiem un videi draudzīgi. 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

Labizjūta un veselība ir viena no Iestādes vērtībām, līdz ar to Iestādē valda pozitīvs 

mikroklimats un ir nodrošināta labizjūtu veicinoša vide, kur ikvienam bērnam ir 

iespēja saņemt gan emocionālu, gan fizisko veselību veicinošu atbalstu. Lai 

mērķtiecīgi uzlabotu izglītojamo labizjūtu, mācību gada sākumā tika veikta 5-6 gadīgo 

bērnu aptauja, kurā piedalījās 40 bērni. Aptaujas mērķis bija analizēt bērna labizjūtu 

ietekmējošos faktorus. 85 % bērnu norādīja, ka patīk apmeklēt bērnudārzu, minot 

konkrētus iemeslus kāpēc, 5 % norādīja, ka gan patīk, gan reizēm nē, savukārt 4 bērni 

norādīja, ka nepatīk, un analizējot šos iemeslus, var secināt, ka tie ir saistīti ar šī brīža 

pašsajūtu un garastāvokli (piemēram, bija agri jāceļas, nevarēju noskatīties multfilmu). 

Savukārt gada beigās bērnu vecāki anketās, atbildot uz jautājumu “vai Jūsu bērns 

labprāt un ar prieku apmeklē izglītības iestādi?”, 63% aptaujāto vecāku atbild ar “jā”, 

rādītājs vairāk “jā”, nekā “nē” un “daļēji”-13 % katrā. Var secināt, ka 89 % vecāku ir 

izteikušies pozitīvi, savukārt 11 % (6 %-vairāk “nē” nekā “jā”; 5 % -nē) mums kā 

Iestādei liek padomāt, kā vēl uzlabot darbu. 



Iestādē savstarpējā komunikācija un saskarsme ir balstīta uz cieņu un iejūtību vienam 

pret otru. Ikviens Iestādes darbinieks ir līdzatbildīgs un ar savu piemēru demonstrēt un 

veicina cilvēkcentrētu attiecību veidošanu, tādējādi veicinot vērtībās balstītu ieradumu  

veidošanos bērnos. 

 

7. Citi sasniegumi 
 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi 

par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

• Programmas Piens un augļi skolai 1. vieta konkursā «Esi aktīvs! Dari kopā!»  

• Zaļā josta makulatūras vākšanas konkurss «Tīrai Latvijai» (1200 kg nodota 

makulatūra) 

• Zaļā josta izlietoto bateriju vākšanas konkurss «Tīrai Latvijai» 9. vieta (303 kg 

izlietoto bateriju) 

 

 

 

 

 


