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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. 

 2017./2018. mācību gadā izglītības iestādi apmeklēja 259 izglītojamie (turpmāk 

tekstā bērni) vecumā no 2-7(8) gadiem, no kuriem 52 absolvēja izglītības iestādi, 

sasniedzot skolas vecumu.  

Iestādē strādā 53 darbinieki – 30 pedagogi, 23 tehniskie darbinieki. Atbalstu 

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

vadītāja, vietnieks izglītības jomā, vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, izglītības 

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

fizikālās terapijas māsa, sporta (peldēšanas) treneris, pirmsskolas izglītības mūzikas un 

sporta skolotāji. 

 

Iestādē darbojas: 

 pedagoģiskā padome; 

 Iestādes vecāku padome.  

Iestādē bērniem piedāvājam apmeklēt:  

 skolotāja logopēda individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem; 
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 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 Tehnoloģiju vidusskolā; 

 “Džimbas 9 soļu drošības programmas”, “Lielās dzīves skola” nodarbības. 

 Piedāvājam interešu izglītības nodarbības: 

 angļu valodā; 

 tautiskās dejās; 

 robotikas -“AlfaRobot”, “AgirVision Robotu Skola”. 

Iestādes tradīcijas: 

  1.septembris “Zinību diena”; 

  Miķeļdienas pasākums; 

  Mārtiņi; 

  Latvijas dzimšanas diena; 

  Ziemassvētki; 

  Pavasara saulgrieži “Raibās Lieldienas”; 

  Mātes diena; 

  Jelgavas pilsētas svētki; 

  Izlaidums; 

 Vasaras saulgrieži. 

Tematiskie pasākumi:  

 Lāčplēša diena; 

 Eksperimentu dienas; 

 Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa!”; 

 Sveču balle; 

 Meteņi; 

Mūzikas rīts kopā ar Jelgavas mūzikas skolu; 

 Dziedātāju koncerts “Skanīgie Ķipari”; 

 Teātra dienas; 

 Putnu dienas; 

 Baltā galdauta svētki; 

 Eiropas diena – 2018; 

 “Kukaiņu balle”. 

 Sporta pasākumi:  

 Eiropas sporta nedēļa – 2017; 

 Tēvu dienas pasākums “Sveiciens manam tētim”; 
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 Ziemas olimpiāde; 

 “Lielā balva 2018”; 

 Basketbola diena; 

 Jautrā bumbu diena; 

 Veselības nedēļa.  

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 “Bumbu virpulī”; 
 Latvijas Lielā talka; 
 Baltā galdauta svētki; 
 Vasaras saulgrieži. 
   

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.  

 

Iestādes galvenie uzdevumi 2017. / 2018. mācību  gadā: 
 

 Nodrošināt diferencētu pieeju izglītojamajiem audzināšanas un izglītošanas procesā, 

izmantojot dažādas, daudzveidīgas mācību metodes un darba formas. 

 Stiprināt izglītojamo patriotiskās jūtas un piederību savai izglītības iestādei, pilsētai, 

valstij. Veidot cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. 
 Veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu kā pamatu labai pašsajūtai, veselības 

nostiprināšanai un vispusīgai attīstībai. 
 Veicināt efektīvu, iekļaujošu un pieejamu izglītības vidi ( zināšanu, prasmju, 

attieksmju, sociālo iemaņu, radošās un pētnieciskās darbības nodrošināšanai) vērtībās 

balstītas izglītības iegūšanai. 
 Veidot pozitīvu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, mērķtiecīgi iesaistot izglītības 

iestādes attīstības veicināšanā. 
 Profesionālā kompetenču pilnveide pedagogiem. 
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2017./2018.m. g. izvirzītās prioritātes sasniegtie rezultāti    tabula Nr.1 

PII darbības 

pamatjomas 

Izvirzītās 

prioritātes 

Rezultāti 

Mācību saturs Pirmsskolas 

izglītības 

programmas 

kvalitatīva 

īstenošana 

Rotaļnodarbību saturs tiek realizēts, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 

533 un izmantojot VISC izstrādāto PII mācību satura programmu. 
Skolotāji pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas, mācību 

programmu saturu un izmanto to, atbilstoši sasniedzamajiem 

mērķiem un uzdevumiem. Skolotāji plāno pedagoģisko procesu 

visas dienas garumā, nodrošinot kvalitatīvu bērnu sagatavošanu 

skolai. 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas, izvēlas metodes un darba formas, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu pedagoģisko procesu: apakšgrupu darbu, 

patstāvīgo darbu, individuālo darbu, pāru darbu, didaktiskās spēles. 

Mācīšana 

 un mācīšanās 

Kvalitatīva 

pirmsskolas 

izglītība, 

realizējot 

pirmsskolas 

izglītības 

programmās, 

izvirzītos mērķus 

un uzdevumus 
 

Rotaļnodarbībās paredzēto uzdevumu, mērķu izpilde atbilst bērnu 

spējām, prasmēm un iemaņām. Mērķtiecīgi organizēts mācību un 

audzināšanas darbs. Individuāla, diferencēta pieeja katram bērnam, 

kas ļauj aktīvi iesaistīties rotaļnodarbībās un citās aktivitātēs. 

Informācijas tehnoloģiju izmantošana, kas veicina labāku mācību 

vielas izpratni, paplašina redzesloku, attīsta loģisko domāšanu, 

radošumu.  

 Bērni zālē strādā ar interaktīvo tāfeli. 

Iesaistījās Nacionālo dārgumu jaunatklāšanas procesā( ekskursijas 

uz Latvijas Nacionālo bobliotēku, Brīvības pieminekli, Latvijas 

Kara muzeju, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, pirmā Latvijas 

Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemineklis). 

Nodarbības “FasTracKids” Tehnoloģiju vidusskolā. 

Rotaļnodarbību dažādošanai iekļauti pētnieciskie eksperimenti 

(mācību centrs “Password”, eksperimentu mēnesis ”Ķipari 

eksperimentētāji ”). 

Liela uzmanība tiek pievērsta pašapkalpošanās iemaņu attīstībai, kur 

bērni patstāvīgi sev liek ēdienu, aiznes traukus, slauka galdus, grīdu 

u.c. 

Izpratnes veicināšana par veselīgu dzīvesveidu - “Veselības nedēļa” 

(sportiskas aktivitātes, radošas darbnīcas, veselīga uztura 

gatavošana). 

Nodrošināta vispusīga personības attīstība, ietverot garīgo, ētisko, 

estētisko un patriotisko audzināšanu (izglītojoši pasākumi Iestādē 

un pilsētā Latvijas valsts svētkos, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, 

Pilsētas svētki, ekskursijās iepazīstot Jelgavu. Iepazīstot Latvijas   

galvas pilsētu Rīgu, Rīgas lidostu, Ziemassvētku kauju muzeju. 

Latviešu tautas gadskārtu un izglītības iestādes tradīciju pasākumi 

Svētes maizes ceptuvē, Tērvetes dabas parkā, Mini Zoo Iecavā). 

Skolotāju pieredzes apmaiņa un labās prakses popularizēšana 

atklātajās rotaļnodarbībās. Pedagogi apmeklē tālākizglītības kursus 

un seminārus. Metodisko materiālu gatavošana un prezentēšana. 
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Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo 

zināšanu, prasmju 

un iemaņu 

izzināšana un 

analīze 

 

Regulāri tiek veikta bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu izpēte un 

fiksēšana. Iegūtie dati tiek analizēti un izmantoti turpmāko 

uzdevumu izvirzīšanai. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti 

skolotāju darba plānojuma kladēs un attīstības kartēs: 

 diagrammas kopsavilkums pa vecumposmiem (Pielikums 

Nr.1.1. līdz 1.49.); 

 tiek plānoti individuālie izglītības plāni 11 speciālās grupas 

bērniem, 7 iekļautajiem bērniem; 

 bērnu portfolio; 

 sagatavoti pielikumi izziņām “Gatavība pamatizglītības 

apguves uzsākšanai”.  

Aktīva piedalīšanās dažādos konkursos: 

 atklātnīšu zīmējumu konkurss “Ziemas prieki”– Jelgavas 

sporta servisa centrs; 

 daiļlasītāju konkurss “Riti raiti valodiņa”; 

 mazo dziedātāju koncerts “Skanīgie Ķipari”; 

 piedalījāmies Kanclera nama zīmējumu konkursā “Ja es būtu 

burvis”, kur “Lāsītes” grupas bērni ieguva interneta 

balsojumā skatītāju simpātiju; 

 piedalīšanās sporta pasākumā “Lielā balva 2018”;    

 zīmējumu konkurss “Latvijas Republikas Valsts policijai 

100”- ieguvām atstarojošās vestes un atslēgas piekariņus; 

 bērni pamatizglītības apguves uzsākšanai ir sagatavoti 

atbilstoši viņu individuālajām spējām. 2018./2019. m.g., 

mācības skolā uzsāks 52 bērni (3 bērni apguvuši speciālās 

pirmsskolas izglītības programmas 01015611 un 

01015811). 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

 

 

Pilnveidot 

atbalsta pasākumu 

sistēmu bērniem 

ar speciālām 

vajadzībām 

 

Atbalsta personāla komanda: 

Skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs, izglītības 

psihologs, medicīnas māsa, fizikālās terapijas māsa, sporta 

(peldēšanas) trenere: 

 skolotāju logopēdu apmeklēja 64 bērni. Fonētiski 

fonemātiskie traucējumi konstatēti (skaņu jaukšana un 

aizstāšana, neizveidota skaņu analīzes un sintēzes prasme) 

36 bērniem. Fonētiskie traucējumi (skaņu izrunas 

kropļojumi) 9 bērniem. Valodas sistēmas nepietiekama 

attīstība 5 bērniem. Koriģējoši attīstošās nodarbības pie 

skolotāja logopēda apmeklē 47 bērni. 5 bērniem izlaboti 

skaņas izrunas traucējumi. Pārējiem daļēji izlaboti izrunas 

un valodas attīstības traucējumi; 

 nodarbības pie speciālās izglītības skolotājas apmeklēja 11 

speciālās grupas bērni (9 bērni ar jauktiem attīstības 

traucējumiem 01015611; 2 bērni ar garīgās attīstības 

traucējumiem 01015811). 4 bērni no vispārizglītojošajām 

grupām (01015611). 2 bērni no vispārizglītojošās grupas tika 

sagatavoti Pedagoģiski medicīniskai komisijai, lai mainītu 

apmācības programmu no vispārizglītojošās uz speciālo. 
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Darbā ar bērniem mācību gada sākumā tika konstatēts: 

 16 bērniem nenoturīga uzmanība; 

 11 bērniem uzvedības problēmas; 

 14 bērniem saskarsmes un komunikācijas problēmas; 

 8 bērniem pašapkalpošanās iemaņu traucējumi; 

 16 bērniem nepilnīga runas un valodas attīstība. 

Mācību gadu noslēdzot tika konstatēts: 

 10 bērniem uzlabojusies uzmanības noturīga, koncentrēšanās 

spējas; 

 10 bērniem uzlabojusies uzvedība; 

 9 bērniem komunikācijas prasmju uzlabojumi; 

 8 bērniem uzlabojusies pašapkalpošanās iemaņas; 

 16 bērniem uzlabojusies valodas attīstība. 

Nodarbības DVES (Dabas vides estētikas studija)  

  “Dabas vides estētikas studijā” bērni nodarbības gaitā veic radošus 

uzdevumus ar smiltīm, dabas materiāliem, skaņu instrumentiem, 

vienlaicīgi bērni tiek izsildīti, veicinot organisma pašregulācijas 

procesus, imunitātes nostiprināšanos.  

    Pēc silto smilšu nodarbību apmeklējumiem visiem bērniem 

uzlabojās: 

 psihoemocionālais līdzsvars, mazinājās saspringums; 

 attīstījusies stāstītprasme, paplašinājies vārdu krājums, 

veidojot ritma joslas (pēc parauga un patstāvīgi); 

 attīstījusies pirkstu sīkā muskulatūra (satvēriena attīstīšana, 

mikrostimulācija); 

  spēja koncentrēties, uztvert norādījumus, komunikācijas 

prasmes, sadarboties - gaidīt, ievērot apkārtējos; 

 spēja bērniem izprast savas sajūtas, emocijas, noņemt 

spriedzi; 

 ar siltuma efekta palīdzību attīstās kustības, nostiprinās 

imunitāte.  

 11 bērniem no speciālās izglītības grupas un 11 bērniem no 

iekļautajiem vispārizglītojošās grupās, katrs 20 x (10x 1.un 

2.pusgadā): 

 3 bērniem uzlabojušās lasīšanas iemaņas; 

 2 bērniem uzlabojušies pašregulācijas procesi; 

 10 bērniem uzlabojušās saskarsmes iemaņas; 

 15 bērniem attīstījās zinātkāre un radošums; 

 8 bērniem attīstījusies spēja uztvert norādījumus, fokusēties 

uz skolotāju; 

 6 bērni apguva prasmi gaidīt savu rindu, ievērot apkārtējos. 

Izglītības psihologs konsultējis 32 bērnus ar uzvedības, saskarsmes 

un emocionāla rakstura grūtībām (trauksme, bailes), kuriem 

notikušas 195 individuālās nodarbības. 15 bērniem vērojami 

uzlabojumi uzvedības noturībā, pārējiem 17 bērniem individuālais 

darbs iesākts un turpināsies jaunajā mācību gadā. Izglītības 

psihologs aktīvi iesaistījās rotaļnodarbībās, kur bērniem mācīja 
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sadarbības prasmes, pieņemt dažādo, izteikt emocijas. 

 Bērnu drošības garantēšanai 104 bērni apguva zināšanas par 

bīstamām, nedrošām situācijām, personisko drošību 

attiecībās ar citiem cilvēkiem, sociālemocionālo prasmju un 

pozitīvas uzvešanās iemaņas, konfliktu risināšanu, robežu 

noteikšanu (deviņas nodarbības “Džimbas 9 soļu drošības 

programma” un 8 nodarbības “Lielās dzīves skola”, 

ekskursija uz centru “Dardedze”). 

 Regulāra bērnu instruēšana par drošību (izstrādātas drošības 

instrukcijas). 

 Tika noorganizēti daudzveidīgi muzikāli, sporta, izzinoši 

pasākumi, kuri kļuvuši jau par iestādes tradīciju. Bērni ar 

prieku un aizrautību piedalās visa mācību gada garumā. 

 Darbs ar talantīgiem bērniem un bērniem ar īpašām 

vajadzībām.  

 Interešu izglītība - tautiskās dejas, angļu valoda, robotikas 

“AgirVision Robotu Skola”, “Alfa Robot”. 

 Animāciju filmu iekļaušana mācību procesā (Projekts – 

“Kino visiem un visur Latvijā”).  

 Rotaļnodarbībās iekļauti, pētnieciskie eksperimenti to 

dažādošanai un izziņas procesu pilnveidošanai. 

 Speciālās izglītības grupā mācās 11 bērni. 

Vispārizglītojošajās grupās ir iekļauti 11 bērni ar speciālām 

vajadzībām.  

 Speciālās grupas bērni apmeklē visus izglītības iestādē 

organizētos kopīgos pasākumus, aktīvi tajos piedaloties. 

 Četri bērni (5 līdz 7 g.) no speciālās grupas apmeklē 

rotaļnodarbības 5-6 gadīgo bērnu vispārizglītojošajās grupās 

vienu reizi nedēļā. Apkopojot rezultātus, secinām, ka 3 

bērniem uzlabojušās komunikatīvās un sadarbības prasmes 

ar citiem bērniem. 1 bērns spēj ilgāku laiku rotaļāties ar citiem 

bērniem. 3 bērniem nedaudz uzlabojušās koncentrēšanās 

spējas. 1 bērnam uzlabojušās socializācijas prasmes 

(iesaistās rotaļās, daļēji seko līdzi rotaļas noteikumiem). 

Apguvuši prasmi iesākto darbu paveikt līdz galam. Visiem 

bērniem paplašinājies vārdu krājums latviešu valodā. 

Bērniem vērojama izteiktāka interese par veicamajiem 

uzdevumiem, paaugstinājusies motivācija un attīstās 

radošums (veikti ieraksti bērnu attīstības kartēs). 

Speciālās izglītības skolotāja sagatavoja atzinumus 7 bērniem un 

ieteica apmeklēt Pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai uzsākot 

mācības 1. klasē, tiktu piemērota atbilstoša mācību programma. 

 Medicīnas māsa veica bērnu apmeklējuma pārraudzību, visu 

bērnu antropometriskos mērījumus, pedikulozes un infekciju 

kontroli. Sniedza pirmo palīdzību un NMP akūtās situācijās 

bērniem – traumas, akūtas saslimšanas. Hroniski slimo 

bērnu uzraudzību – medikamenti, pēc ārsta nozīmējuma, 



10 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

diētas (22 bērni). Pirmā tipa cukura diabeta 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. 
 Organizētas regulāras nodarbības peldētapmācībā, fizikālās 

terapijas procedūras sāls istabā, zāļu tēju, mežrozīšu sīrupa, 

C vitamīna lietošana. Visi iestādes bērni ir apmeklējuši 2 x 

10 procedūras sāls istabā. 

 Nodrošināta informācijas aprite starp iestādi un bērnu 

vecākiem (vecāki apmeklē grupu un iestādes sapulces, 

pasākumus, vecāku padomes sanāksmes, individuālās 

sarunas, atklātos rotaļnodarbību vērojumus) par mācību un 

audzināšanas procesu iestādē, bērnu sasniegumiem. 
Iestādes vide Nodrošināt 

bērniem un 

darbiniekiem 

drošu fizisko vidi 

 

Pasākumi, semināri, radošās darbnīcas pedagogu saliedēšanai un 

izdegšanas sindroma novēršanā: 

 svinīgs Zinību dienas pasākums; 

 ziemassvētku pasākums iestādes darbiniekiem; 

 semināri - “Eiritmija – kustību māksla”, “Sajūtu pasaulē” 

(speciālās izglītības skolotāja I. Ozoliņa); 

 praktisko darbu darbnīcas – (pirmsskolas skolotāja I.Kokle); 

 seminārs - “Dinamiskās pauzes” (vad.vietn.izgl.jomā J. 

Tomasa); 

 veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumi nodarbībās 

pedagogiem izglītības psihologa Sabinas Shmelevas vadība; 

 8.marta pasākums darbiniekiem “Bumbu virpulī”; 

 Latvijas Lielā talka; 

 Baltā galdauta svētki – darbiniekiem; 
 darbinieku anketēšana (pielikums Nr. 3 un 4); 

 bērni kopā ar skolotājām un auklītēm rūpējas par grupu 

estētisko noformējumu atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm 

iestādē. Iestādes telpas, sanitārie mezgli atbilst visām 

sanitārajām normām. Katrā iestādes stāvā ir izvietots 

evakuācijas plāns, norādes par izeju, ieeju; 

 liela uzmanība iestādē un grupās tiek pievērsta patriotiskai 

un pilsoniskajai audzināšanai – grupās izveidoti patriotiskie 

centri. Izglītības iestādē redzamā vietā ir izvietoti Jelgavas 

pilsētas un Latvijas valsts simboli; 

 pastaigu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam un vajadzībām 

atbilstošiem rotaļu rīkiem un atribūtiem. 

Resursi Nodrošināt 

optimālu 

materiālo bāzi 

izglītības 

programmu 

 Papildināta grupu materiālā bāze - magnētiskās tāfeles pie 

sienas, tāfeles zīmēšanai un rakstīšanai uz statīva molberti, 

gaismas lampas, gaismas molberti, smilšu rāmji, attīstošas 

spēles, kinētiskās smiltis, rotaļlietas, izzinoša literatūra, 

daiļliteratūra; 
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īstenošanai 

 

Regulāra 

pedagogu 

tālākizglītības 

veicināšana, 

sekmējot 

pedagogu iegūto 

atziņu 

popularizēšanu 

kolektīvā 

 papildināta metodiskā literatūra, materiāli, inventārs 

praktiskai darbībai metodiskajā kabinetā; 

 Iestādes darbiniekiem pieejami stacionārie datori, portatīvie 

datori, printeri, interaktīvā tāfele, projektors, magnetafoni, 

mūzikas centrs, video, dokumentu kameras, tāfeles 

zīmēšanai uz statīva un molberti, gaismas lampas, gaismas 

molberti, smilšu rāmji. Pieejams bezvadu internets;  

 iegādāta jauna skārienjūtīga tāfele;  

 papildināta materiālā bāze ar āra rotaļlietām (rotaļlietas 

smilšu kastēm, automašīnas, bumbas, badmintons u.c.); 

 pedagogi pilnveidojot pedagoģisko meistarību, apmeklē 

atklātās rotaļnodarbības izglītības iestādē, dalās ar labās 

prakses piemēriem un pieredzi; 

 pedagogi apmeklē kursus, seminārus, konferences, 

konsultācijas un pieredzes apmaiņas( skat. tabulu Nr.6). 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Nodrošināt 

izglītības iestādes 

darbības 

efektivitāti 

 

 

 Izglītības pašvērtēšanā tika izmantota anketēšanas metode, 

kurā iesaistījās visi darbinieki un vecāki; 

 izglītības iestādē ir darba plāns mācību gadam, kas tiek 

pilnveidots un realizēts; 

 Iestādes mācību gada darba plāna pasākumu izpilde un 

analīze tika veikta pedagoģiskās padomes sēdēs;  

 Iestādē darbojas iestādes padome un pedagoģiskā padome 

 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; 

 sadarbība ar Iekļaujošās izglītības atbalsta centru (IIAC); 

 slimības profilakses un kontroles centrs (prakse.lv). 

Izglītojošs pasākums pirmsskolas izglītības iestāžu un 

vispārējās izglītības iestāžu 1.-2. klašu izglītojamajiem par 

personīgo higiēnu; 

 sadarbība ar Jelgavas bērnu bibliotēku “Zinītis”; 

 sadarbība ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu - Programmas 

“FasTracKids” apgūšana 6 gadīgiem bērniem; 

 tika organizēta 5-6 gadīgo grupu vecāku kopsapulce, 

pieaicinot 5. vidusskolas direktora vietnieci - informācija, 

atbildes uz vecāku interesējošiem jautājumiem; 
 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Jelgavas sociālo lietu 

pārvaldi", seminārs “Atbalsta sistēma bērniem ar speciālām 

vajadzībām”. 

 



12 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Secinājumi:  

 pedagogi plāno mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta 

pasākumus, respektējot ikviena bērna attīstības vajadzības, spējas un intereses; 

 izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsti, Jelgavas pilsētu un 

iestādi; 

 rotaļnodarbībās iekļauti, pētnieciskie eksperimenti to dažādošanai un izziņas 

procesu pilnveidošanai; 

 tika veicināta izpratne par veselīgu dzīvesveidu - sportiskas aktivitātes, radošas 

darbnīcas, veselīgs uzturs, ekskursijas, pārgājieni; 

 saskatīts un savlaicīgi sniegts kvalitatīvs atbalsts bērniem; 

 estētiski noformēta, veselību un drošību nostiprinoša iestādes vide;  

 pozitīva sadarbība ar izglītojamo vecākiem - sapulču plānošana, organizēšana, 

individuālās pārrunas. Vecāku līdzdalība pasākumos, rotaļnodarbību vērojumos, 

radošajās darbnīcās, materiālās bāzes pilnveidošanā; 

 pedagogi piedalās profesionālās pilnveides kursos, darba semināros, 

konferencēs, pieredzes apmaiņas pasākumos iestādē.  

 

Turpmākā attīstība:  

 plānot rotaļdarbības svaigā gaisā, ietverot caurviju prasmes visas dienas garumā, 

gan pedagoga organizētā, gan bērnu brīvā rotaļāšanās; 

 organizēt pasākumus, bērnu patriotisma audzināšanā – valsts svētku svinēšanu, 

gadskārtu svētki; 

 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. 
 

3. Izglītības iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visās atbilstošajās jomās 

3.1 .Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

  
Pirmsskolas izglītības mācību saturs Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde 

“Ķipari” tiek organizēts pēc sešām licencētām izglītības programmām: 01011111 (vispārējās 

pirmsskolas izglītības programma), 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) tabulā Nr.2 izglītības programmu nosaukumi, kodi, licences 

Nr. un izglītojamo skaits 2017./2018. mācību gada sākumā beigās. 
  

Īstenotās izglītības programmas:      tabula Nr.2 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo skaits 

2017./2018.m.g. 
Nr. Datums Sākumā Noslēgumā 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 01011111 V-4519 25.07.2011. 236 229 
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programma 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām 

01015411 V-5052 21.03.2012. 5 6 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 V-4520 21.03.2012. 2 2 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem  

01015611 V-4520 25.07.2011. 13 13 

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. 3 2 

  

Mācību gada sākumā pedagoģiskajā sēdē tiek apstiprināti mācību gada galvenie 

uzdevumi, audzināšanas darba plāns, tematiskais plāns, dienas ritms, rotaļnodarbību, 

interešu izglītības nodarbību, mācību literatūras saraksti. Saraksti tiek ievietoti metodiskajā 

kabinetā, grupu vecāku informāciju mapēs. Par izmaiņām rotaļnodarbību sarakstā pedagogi 

un bērnu vecāki tiek savlaicīgi informēti.  

Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas standartu, mācību 

priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus, bērnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, izvirzot tēmu, izvēlas piemērotus 

mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, izmanto 

informācijas tehnoloģijas. Skolotāji izvērtē darba plānu izpildes gaitu, pašvērtējumu 

pirmajā un otrajā pusgadā.  

Bērniem ar speciālajām vajadzībām ir izstrādāti individuālie izglītības plāni. 

Pedagogi un atbalsta personāls plāno un koriģē savu pedagoģisko procesu atbilstoši bērnu 

vajadzībām, pielāgojot izglītošanās procesu. 

Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestādes 7 pedagogi 

mācās Latvijas Universitātē, iegūstot augstāko izglītību ar pirmsskolas skolotāja 

kvalifikāciju. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, seminārus, piedalās 

konferencēs un pieredzes apmaiņas pasākumos. 

Mācību literatūras un mācību līdzekļus iegādājas izglītības iestāde. Pedagogi izvērtē 

literatūras un mācību līdzekļu nepieciešamību, saskaņo ar vadītājas vietnieci izglītības 

jomā. 

  

Secinājumi:  

 pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas 

standartu, tā nozīmi pirmsskolas izglītības programmas realizēšanā, regulāri plāno 

pedagoģisko procesu, paredzot atbilstošas mācību metodes; 

 pedagogi veic pašvērtējumu; 

 profesionāls atbalsta personāls palīdz integrēt speciālās izglītības bērnus grupās ar 

vispārējās izglītības programmu; 
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 bērniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgiem bērniem, skolotāji plāno darbu 

individuāli, pārzin vērtēšanas formas pirmskolā.  

  

Turpmākā attīstība:  

 pedagogu izglītošana un spēja pielāgoties jaunām prasībām, uz kompetencēm 

balstītā izglītības pieejā; 

 veikt uz kompetencēm balstītu pedagoģiskā procesa plānojumu. 

 

Vērtējums - labi 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

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 dažādas daudzveidīgas mācību metodes un 

darba formas, kas veicina pētniecību, eksperimentēšanu, izzināšanu, radošumu un atbilst 

bērnu spējām, vecumposmam. Skolotāji pedagoģisko procesu plāno pirmsskolas skolotāju 

dienasgrāmatā ( plānojuma klade), kuras tiek aizpildītas atbilstoši iestādes izvirzītajām 

prasībām. Pedagoģiskā procesa organizēšanu, vadīšanu un plānošanu pārauga vadītāja un 

vadītājas vietniece izglītības jomā. Rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās sanāksmēs. 
Pedagoģiskais darbs tiek organizēts ar visu grupu, apakšgrupās, patstāvīgi, kā arī 

individuāli. Organizē izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, pārgājienus un ekskursijas. 

Pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu un darba 

beigās bērni mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu, saņemot atgriezenisko saiti.  

Pedagogi mācīšanas procesa dažādošanai, kvalitātes nodrošināšanai izmanto 

interaktīvo tāfeli, video projektoru, CD atskaņotāju, televizoru, digitālos mācību materiālus, 

skolotāju pašgatavotos materiālus. 
Plānojot pedagogi izvirza mērķus un uzdevumus atbilstoši konkrētajam bērnu vecumam 

un spējām. Bērni zina un izprot rotaļnodarbību organizēšanas darba formas un metodes. Visās 

situācijās bērni tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Bērni piedalās dažādos konkursos un 

pasākumos. Mācību procesa apguvē veidojas pozitīva skolotāju un bērnu sadarbība, tiek 

pievērsta uzmanību 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.  
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. Vecāku priekšlikumus 

uzklausām grupu vecāku sapulcēs, kopsapulcēs un pirmsskolas izglītības Iestādes padomes 

sēdēs. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka apmierina izglītības kvalitāte un skolotāji rada bērniem 

interesi par mācību procesu un vēlmi mācīties atbilstoši bērnu spējām, prasmēm un interesēm 

(skat. vecāku aptaujas anketas, pielikums Nr.2) 

Iestādē un grupās ir labiekārtota, droša, labvēlīga vide. 
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Pedagogi regulāri pilnveido savas zināšanas kursos, darba semināros, konferencēs, 

pieredzes apmaiņas pasākumos.  
 

Secinājumi:  

 mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais darbs; 

 mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes, mācību līdzekļi, informācijas 

tehnoloģijas; 

 plaša materiālā bāze, kas veicina un atvieglo mācību satura apguvi; 

 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;  

 pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti, radoši pedagogi, kuri spēj nodrošināt 

mācību procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām.  

 

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, kā arī 

talantīgajiem bērniem; 

 pilnveidot pedagogu prasmes mācību procesā iekļaut informācijas tehnoloģijas 

 veicināt sadarbību ar vecākiem. 
 

Vērtējums - labi 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipari” mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc 

ieteicamā integrēto rotaļnodarbību saraksta un interešu izglītības nodarbību saraksta. 

Rotaļnodarbības tiek organizētas grupas telpās, zālē, peldbaseinā, Dabas vides estētikas studijā 

un ārā, kur skolotāji rosina bērnus darboties atbilstoši viņu spējām, apgūstot jaunas prasmes un 

iemaņas. Rotaļnodarbībās iekļauti, pētnieciskie eksperimenti to dažādošanai un izziņas 

procesu pilnveidošanai. Šajā mācību gadā lielāka uzmanība tika pievērsta pašapkalpošanās 

iemaņu attīstībai, kur bērni patstāvīgi sev uzliek ēdienu, aiznes traukus, slauka galdus, 

grīdu u.c. Katru nedēļu notiek mūzikas nodarbības, ansamblis, peldētapmācība. Sporta 

nodarbības un rīta rosmes, tiek organizētas, gan telpā, gan ārā. Apgūst personisko drošību 

attiecībās ar citiem cilvēkiem, Džimbas 9 soļu drošības programmas”, un “Lielās dzīves 

skola” nodarbībās. Bērniem ir nodrošināta iespēja praktiski darboties pie interaktīvās 

tāfeles. Šīs nodarbības bērniem patīk, veicina labāku mācību vielas izpratni, paplašina 

redzesloku. Attīstām bērniem kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību 

programmā “FasTracKids’’. Bērni, apmeklējot “FasTracKids” nodarbības, ir kļuvuši 

zinātkāri, pilnveidojuši prasmi veikt savus secinājumus, spēj prezentēt savu darbu, 

attīstījuši prasmi uzstāties publikas priekšā, ir vērojama izaugsme, radošums, ieinteresētība 

un patstāvība. Bērni apgūst pirmo pieredzi par dabaszinātņu un tehnikas jautājumiem 

īstenotajā projektā MINIPHÄNOMENTA - “Mācies eksperimentējot”, kur bērniem ļauj 
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mācīties rotaļājoties un padara saprotamākas daudzas ikdienas parādības. Mācību 

programmas ietvaros bērniem skolotājas papildus organizē izglītojošas animācijas filmas 

(projekts - «Kino visiem un visur Latvijā»).  
Izglītības iestādes administrācija un iestādes pedagogi iepazīstina bērnu vecākus ar 

izglītošanās procesam nepieciešamo materiālo bāzi, darba organizāciju pirmsskolas izglītības 

iestādē. Visi bērnu vecāki un aizbildņi zina iestādes iekšējās kārtības noteikumus.  

Vērojumi hospitētajās rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka 

pirmsskolas izglītības pedagogi mērķtiecīgi organizē mācību procesu, kur bērni patstāvīgi, 

radoši, praktiski apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas un pozitīvu attieksmi uz izzināšanas 

procesu. Bērni tiek motivēti darboties individuāli un apakšgrupās.  

Pirmsskolas izglītības iestāde lepojas ar pašgatavotu didaktisko materiālu klāstu, kuru 

pedagogi sekmīgi izmanto bērnu mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā. Patstāvīgi, praktiski 

darbojoties, izmantojot dažādus mācību materiālus, didaktiskās spēles, bērni apgūst mācību 

satura programmu. Metodiskais kabinets ir nodrošināts ar bērnu vecumam atbilstošām 

spēlēm, materiāliem un literatūru.  

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 2017./2018. mācību gadā  

         diagramma Nr.1 
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2017./2018. mācību gadu uzsāka 259 audzēkņi. Uz 01.05.2018. mācību iestādē ir 

253 bērni. Diagrammā atspoguļots iestādes bērnu vidējais apmeklējums pa mēnešiem. 

Mācību gada sākumā bērnu apmeklējumu negatīvi iespaido vīrusa saslimšanas, kas izplatās 

bērnu kolektīvā, tiem atgriežoties pēc vasaras atvaļinājuma, kā arī mainīgie laika apstākļi 

sākoties rudens sezonai. 2-3 gadu veciem bērniem, kuri ir iestājušies iestādē ar 01.09.2017. 

vērojams adaptācijas periods, kam arī ir raksturīga paaugstināta jūtība uz vīrusu infekcijām. 

Decembrī sākas otrais vīrusu saslimšanas vilnis, t.sk. saslimšana ar gripu. 2018.gadā gripas 
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epidēmija tiek noteikta februāra mēnesī un turpinās marta un aprīļa mēnešos. Šajā laikā 

novērojama arī saslimšana ar vējbakām. Gripas epidēmijas laikā bieži slimojošiem bērniem 

ģimenes ārsts dažkārt nosaka mājas režīmu, kas ilgst 1-2 kalendāros mēnešus. Tas viss 

kopumā iespaido iestādes apmeklējumu negatīvi. Maija mēnesī atgriežoties siltajam laikam, 

strauji uzlabojas iestādes apmeklējums. Augstākais apmeklējums ir oktobrī, novembrī un 

maijā, kad ir viszemākais saslimšanas līmenis.  

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). Individuālais darbs tiek veikts ar bērniem, kuriem veicas 

grūtāk, gan arī ar talantīgajiem. Katrs nākamais vecumposms tiek balstīts uz iepriekšējā 

mācību gada satura izpildes un apguves rezultātiem. Speciālās 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 apguvei tiek 

sagatavoti pielikumi izziņām “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai”. 

 

Secinājumi: 

 mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs; 

 individuāla, diferencēta pieeja rotaļnodarbībās, rotaļdarbībās; 

 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. 
 

Vērtējums: labi  

 

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 arī ievērojot 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 

plānojuma kladēs. Bērnu mācību sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta pirmajā 

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

kartē. Mācīšanās procesa kvalitātes analīze notiek rotaļnodarbībās, atbalsta personāla 

sanāksmēs, mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī individuālas pārrunas ar bērnu 

vecākiem. Vērtējums tiek fiksēts bērna attīstības kartē sekojošās jomās: personiskā 
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gatavība, radošā attīstība, pasaules izzināšana un saprašana, iemaņas, matemātika, valodas 

un runas attīstība, rakstītprasme, fiziskā attīstība/lielā motorika, fiziskā attīstība/smalkā 

motorika, mūzika un kustības, zīmēšana un gleznošana, peldētapmācība. Mācību gada 

noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par bērnu sasniegumiem mācību 

gada laikā (skat. pielikumu Nr.1).  

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju 

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

izglītības vērtēšanas pamatprincipus:  

 izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un 

sasniegumos;  

 pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, 

prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa 

vecākus vai citus bērna likumiskos pārstāvjus.  
Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai:  

 noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju 

veidošanos;  

 sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm; 

 spriestu par mācīšanās efektivitāti. 

Vērtējot bērnu prasmes, skolotājas nosaka ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību 

noteiktām prasībām, bet arī individuālo attīstības dinamiku. Izvērtējot sasniegumus var spriest 

par bērna attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot, individuālu palīdzību, vai piesaistot 

atbalsta personālu. 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. 

 

Secinājumi: 

 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 apakš grupu darbs, dod iespēju saskatīt katra bērna sasniegumus. 

 

Turpmākā attīstība:  

 pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi; 

 turpināt bērnu izaugsmes dinamikas izpēti. 

 

Vērtējums – labi  

 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

 Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri tiek veikta bērnu zināšanu, prasmju un 

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

(skat. pielikumu Nr.1). 
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Bērni pamatizglītības apguves uzsākšanai ir sagatavoti atbilstoši viņu individuālajām 

spējām. Septembrī mācības skolā uzsāks 52 bērni (3 bērni apguvuši speciālās pirmsskolas 

izglītības programmas 01015611 un 01015811), 10 bērniem ieteikums turpināt logopēdisko 

korekciju.  

Pedagoģiskajā procesā bērnu sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur galvenais 

bērnu darbības veids ir rotaļa. Skolotājas cenšas bērnus pozitīvi stimulēt un iedrošināt 

nākošajai izzinošai darbībai. Bērni kopā ar skolotājiem piedalās dažādos zīmēšanas, sporta, 

daiļlasītāju konkursos. 

Par bērnu sasniegumiem regulāri tiek informēti viņu vecāki. Bērnu ikdienas 

paveiktos radošos darbus, vecāki var aplūkot radošo darbu stendos un bērnu portfolio 

mapēs. 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. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” kopsavilkums par bērnu sagatavotību 

pamatizglītības apguvei (2017./2018.m.g., pavasaris)  

diagramma Nr.2 

 
 

Secinājumi par pirmsskolas izglītības mācību satura programmas apguvi 

2017./2018.māc.gadā: 

- teicami 46% bērnu apguvuši pašaprūpes, fiziskā attīstības, radošās prasmes, 

- labi 39% - bērnu ir labas matemātiskās, lasītprasmes, stāstītprasmes iemaņas, 

plašs vārdu krājums, 

- viduvēji 14% - izziņas procesi (nenoturīga uzmanība, grūtības koncentrēties 

darbam; bērni, kuriem nepieciešams individuālais darbs, atbalsta personāla 

palīdzība), 

- vāji 2% - bērni ar mācīšanās grūtībām, attīstības traucējumiem.  

Bērniem veiksmīgu programmas apguvi veicina mērķtiecīgi jēgpilni organizēts 

pedagoģiskais process pirmsskolas izglītības iestādē un pozitīva sadarbība ar ģimeni. 

Analizējot iepriekšējo mācību gadu izvērtējumu, tika pievērsta uzmanība problemātiskajām 

jomām – saskarsmes, pašvadības, uzdrīkstēšanās, iniciatīvas, gribas, mērķtiecības, 

motivācijas prasmēm un fonemātiskās dzirdes attīstīšanas. 
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Skolu sniegtā izvērtējuma kopsavilkums par bērnu sagatavotību pamatizglītības 

apguvei (2016./2017.m.g.) – (skolu atgriezeniskā saite rudenī) 

diagramma Nr.3 

 

 

                                                                                                    diagramma Nr.4 

 
 

Pēc skolu sniegtā izvērtējuma kopsavilkuma var secināt, ka bērni skolai sagatavoti: 

 teicami 30% – bērni ir apguvuši un pielieto kultūrhigiēniskās normas un prasības, 

pašapkalpošanās iemaņas. Prot izteikt savu lūgumu, vērsties pēc palīdzības. Spēj 

organizēt sevi patstāvīgai darbībai. Ir izpratne par drošību dažādās situācijās. Stāsta 

un atstāsta. Saklausa un izdala skaņas vārdos. Skandē tautasdziesmas no galvas. 

Brīvi izmanto zīmēšanas, veidošanas, aplicēšanas, dažādus rokdarbu materiālus; 

 labi 46% - bērniem ir augsts pašvērtējums, apguvuši jauno sociālo lomu – 

skolnieks, motivēti apgūt jaunas zināšanas, atbildīgi, aktīvi iesaistās fiziskās 

aktivitātēs, ir pozitīva attieksme, labas matemātiskās, lasītprasmes iemaņas, radoša 

darbība; 



21 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

 viduvēji 21% - saskarsmes, komunikācijas prasmes (skaļi runā no vietas, neievēro 

savu kārtu); 

 vāji 3% - rakstītprasme (rakstāmpiederumu satvēriens, rakstīto burtu un ciparu 

rakstība, teksta uzdevumu izpilde). 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” kopsavilkums par bērnu sagatavotību 

pamatizglītības apguvei (2016./2017.m.g.) (pavasara vērtējums) 

diagramma Nr.5 

 
 

Pēc pavasara bērnu sasniegumiem un skolu rudens bērnu sasniegumiem, pirmsskolas 

izglītības iestāde “Ķipari” var secināt, ka bērnu sasniegumu rādītāji ir minimāli mainījušies: 

 teicami 38% - pašaprūpes prasmes, runas un valodas attīstība (labs vārdu krājums, 

spēj loģiski pabeigt cita stāstīto); 

 labi 41% - fiziskā attīstība (koordinācija, izturība), personības attīstība, labi attīstīti 

matemātiskie priekšstati, radošā darbība; 

 viduvēji 18% - rakstītprasme (pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana, roku un acu 

koordinācija); 

 vāji 3% - lasītprasme (daļēja lasītā teksta uztvere un izpratne, fonemātiskās dzirdes 

attīstīšana). 

 

Secinājumi: 

 vienota, saprotama vērtēšana sistēma; 

 pedagogi motivē bērnus jauniem konkursiem;  

 ar bērniem tiek strādāts gan individuāli, gan diferencēti; 

 laba sadarbība ar sākumskolas skolotājiem. 

 

Turpmākā attīstība:   

 izmantot pedagoģiskajā procesā dažādas metodes un paņēmienus, attīstot bērnu 

patstāvību, radošumu, zinātkāri; 

 sadarbība ar sākumskolām, Tehnoloģiju vidusskolu un Jelgavas 5. vidusskolu.  

 

Vērtējums – labi  
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3.4. Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

 Izglītības iestādē darbojas atbalsta komanda – speciālās izglītības skolotājs, 

izglītības psihologs, skolotājs logopēds, medicīnas māsa, fizikālās terapijas māsa, sporta 

(peldēšanas) trenere. 

Izglītības iestādē kā atbalsta pasākumus iespējams saņemt individuālās nodarbības 

pie skolotāja logopēda, speciālās izglītības skolotāja, izglītības psihologa. Bērni ar 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) atzinumiem apmeklē speciālās izglītības grupu, 

kurā ir mazāks bērnu skaits un tiek nodrošināts individuāls darbs bērniem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem.  

Speciālās izglītības skolotājs veic individuālo darbu ar bērniem, lai radītu viņos 

motivāciju mācīties, attīstītu sadarbības, komunikācijas prasmes. Organizē individuālo 

darbu Dabas vides estētikas studijā silto smilšu kastē, kur bērni nodarbības gaitā veic 

radošus uzdevumus ar smiltīm, dabas materiāliem, vienlaicīgi tiek izsildīti, veicinot 

organisma pašregulācijas procesus, imunitātes nostiprināšanos. Veic izglītojošu darbu ar 

grupu skolotājiem, lai veiksmīgāk iekļautu bērnus ar speciālajām vajadzībām 

vispārizglītojošajās grupās.  

Izglītības psihologs veic bērnu psiholoģisko izpēti, analizē un interpretē izpētes 

rezultātus, konstatē emocionālu vai fizisku vardarbību pret bērnu, sniedz atbalstu 

adaptācijas periodā, organizē seminārus pedagogu izglītošanā. Iestādē vardarbības gadījumi 

nav reģistrēti. Vecākiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem tiek sniegti ieteikumi un 

atbalsts darbā ar bērniem. 

Skolotājs logopēds organizē individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir valodas 

attīstības traucējumi. Atbalsta personāls sadarbībā ar grupu skolotājām, medicīnas māsu, 

iestādes administrāciju, analizē katra bērna mācīšanās, psiholoģiskās, adaptācijas 

problēmas un nosaka izmantojamās metodes to risināšanai. Sadarbojas ar vecākiem, 

konsultē, individuālajās sarunās informē par bērna panākumiem, problēmām, kopīgi 

meklējot risinājumus. Lielākā daļa vecāki ir informēti par kārtību, kādā var saņemt 

nepieciešamo atbalstu (skat. anketas, pielikumu Nr.2) 

 Sadarbībā ar Jelgavas Iekļaujošo 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 69 daudzbērnu un 

maznodrošinātām ģimenēm piešķīra pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas 

pakalpojumu apmaksāšanai. 

Izglītības iestādē tiek organizēti izglītojoši pasākumi sadarbībā ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai informētu bērnus 

drošības jautājumos.  

Medicīnas māsa bērniem sniedz neatliekamo, ārstniecisko, profilaktisko palīdzību, 

veic nepieciešamos pret epidemioloģiskos pasākumus infekciju slimību gadījumos, 

izmantojot grupās caurplūdes UV baktericīdās lampas. Izglīto un kontrolē bērnus 

personīgās higiēnas jautājumos. Papildus katrā grupā un āra lapenēs ir pieejamas 

medicīniskās aptieciņas. Bērnu veselības uzskaites dati ir pie medicīnas māsas, kura veic 

visus nepieciešamos pasākumus bērnu drošībai un veselības aprūpei. Fizikālās terapijas 

māsa plānveidīgi organizē profilaktisko sāls istabas apmeklējumu, veselības norūdīšanās un 

nostiprināšanas nolūkos. Haloterapija – ārstēšana ar sāls mikroklimatu: ieelpotie sāls joni 
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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 vielu maiņu. Iestādē 

novērojama sāls istabas apmeklējuma pozitīvā ietekme uz bērnu veselību, novērojot 

saslimšanas mazināšanās.  

Salīdzinot bērnus, kas tikko sākuši sāls istabas apmeklējumu, ar bērniem, kas sāls istabu 

apmeklē vairākus gadus, ievērojami uzlabojas veselības stāvoklis. Saslimšanas ir retākas, 

un vieglākā formā. Notiek sadarbība starp medicīnas darbiniekiem, vecākiem, grupu 

skolotājām. 

 

 Slimības dēļ kavēto dienu skaits vidēji uz vienu bērnu gadā  

diagramma Nr.6 

0 10 20 30 40 50 60

1 gads

2 gadi

3 gadi

4 gadi

5 gadi

 

Tabulā salīdzināts slimības dēļ kavēto dienu skaits vidēji uz vienu bērnu gadā. Gados 

mērāms laiks, kuru bērni ir apmeklējuši PII Ķipari un līdz ar to arī iestādes sāls istabu. 

Bērni  2-4 gadu vecumā slimo salīdzinoši 2 – 3 vairāk nekā vecākie bērni  5-7 gadu 

vecumā. Katram bērnam ir iespēja apmeklēt Iestādes sāls istabas 10 procedūras 2 reizes 

mācību gadā. Ir novērojama sāls istabas apmeklējuma pozitīva ietekme uz bērnu veselību 

kopumā, piemēram, 2011.gadā dzimušie bērni (6-7 g vec.), kuri iestādi un sāls istabu 

apmeklē jau 5 gadus, mācību gada laikā slimojuši vidēji 14 dienas uz 1 bērnu, turpretī  

2011.gadā dzimušie bērni, kuri Iestādi apmeklē no 2015.gada 1.septembra, tātad 3 gadus, 

slimojuši vidēji 18 darba dienas uz 1.bērnu 

                   tabula Nr.3 

 3.grupa 2.grupa 1.grupa 4.grupa 5.grupa 6.grupa 7.grupa 8.grupa 9.grupa 10.grupa 

Cik gadus 

apmeklē PII 

sāls istabas 

procedūras 

 

5 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

Iestājās PII  2013 2015 2014 2015 2014 2015 2016 2016 2017 2017 

Dzimšanas 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 
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gads 

Bērnu 

vecums 

(gadi) 

6-7 6-7 5-6 5-6 4-5 4-5 3-4 3-4 2-3 2-3 

Slimības dēļ 

kavēto darba 

dienu skaits 

gadā 

 

367 

 

456 

 

612 

 

693 

 

719 

 

768 

 

1101 

 

1369 

 

1143 

 

1273 

Vidēji darba 

dienas gadā 

slimo 1 

bērns 

 

14 

 

18 

 

23 

 

28 

 

30 

 

32 

 

42 

 

57 

 

50 

 

57 

 

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 (22 bērniem ārstnieciska dieta). 

Skolotājas bērniem stāsta par veselīgu dzīvesveidu, iepazīstas ar veselīgu pārtiku. 

Izglītības iestādē tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi, piemēram, sadarbībā ar 

Slimības profilakses un kontroles centru (prakse.lv), izglītojošs pasākums par personīgo 

higiēnu. Lai veicinātu bērnu veselīgu dzīvesveidu, fizisko attīstību, norūdīšanos tiek 

organizēta peldētapmācība, sporta aktivitātes, rīta rosmes, pastaigas svaigā gaisā, diendusa. 

Izglītības iestāde iesaistījusies programmā „Augļi un piens skolai”, kuru nodrošina Lauku 

atbalsta dienests. Arī ikdienā piedāvātie ēdināšanas pakalpojumi veicina veselīgās pārtikas 

lietošanu. 

  

Secinājumi: 

 profesionāla atbalsta komanda – izglītības psihologs, speciālās izglītības skolotājs, 

skolotājs logopēds, 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 „Augļi un piens skolai”. 

 

Turpmākā attīstība: 

 apmeklēt sāls istabas procedūras, lietot zāļu tējas, mežrozīšu sīrupu, c vitamīnus; 

 sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu iesaistīšanās programmā „Augļi un piens 

skolai”. 

 

Vērtējums - 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 

darbinieki un bērni izmēģina, cik ilgā laikā spēj evakuēties no Iestādes. Atbildīgais par 

“Darba drošības un ugunsdrošības” ievērošanu ir vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā. 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 bērniem organizē rotaļnodarbības, lai izprastu drošības noteikumus un 

instrukcijas tos ievērotu, piemēram, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās uz ūdens, 

ledus, ugunsgrēkā u.c.. Iesaistot bērnus tiek izstrādāti drošības noteikumi grupas telpā, zālē, 

peldbaseinā, āra rotaļu laukumā u.c.. Bērniem tiek rādītas mācību videofilmas par drošību 

un pirmās palīdzības sniegšanu. Bērnu drošībai tiek organizētas “Džimbas 9 soļu drošības 

programmas” un “Lielās dzīves skola” nodarbības, kur bērni apgūst sociālās prasmes, kā 

būt iecietīgākiem, draudzīgākiem un mazinātu konfliktsituācijas vienaudžu starpā. Veicināt 

bērnus atpazīt iespējamos draudus attiecībās ar svešiem, mazpazīstamiem cilvēkiem. 

Programmas ietvaros tiek rīkotas ekskursijas uz centru “Dardedze”, Rīgā (“Džimbas 

ceļojums”). Skolotāji ir tie, kuri palīdz risināt bērnu problēmas, ja tādas rodas ikdienā, un 

vecāki droši var uzticēties Iestādes darbiniekiem. 

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 drošību atvēršanas kodiem, iestādes centrālā ieeja ir 

aprīkota ar zvana pogu.  

Pēc vecāku aptaujas rezultātiem var secināt, ka bērni izglītības iestādes telpās un teritorijā 

jūtas emocionāli un fiziski droši.  

Iestādē esošie mācību līdzekļi, tehniskās iekārtas un aprīkojumi ir atbilstoši, sertificēti un 

kalibrēti pēc noteikumiem, kas tiek regulāri uzraudzīti un pārbaudīti.  

 

Secinājumi:  

 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;  

 noteikta kārtība, kā arī ar instrukcijām tiek iepazīstināti izglītojamie un Iestādes 

darbinieki; 

 Iestādē ir Darba drošības un ugunsdrošības speciālists; 
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 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; 

 izglītot bērnus un darbiniekus, par drošību un darba aizsardzību; 

 pilnveidot bērnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību visās 

sadzīves situācijās.  

 

Vērtējums – 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. Katrai vecuma grupai ir atbilstoši sociāli emocionālie 

audzināšanas uzdevumi, kurus pedagogi realizē mācību gada laikā, īpaša uzmanība tiek 

pievērsta bērna personības attīstībai. Bērna atbildība par uzdevumu veikšanu un 

pienākumiem grupā, veicina atbildības sajūtas, sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas. Bērni 

darbojas apakšgrupās, izkopj saskarsmes un sadarbības prasmes. Bērni var brīvi izteikt savu 

viedokli, paši izstrādā noteikumus, kas nosaka kārtību grupā, vai grupas laukumā. 

Izglītības iestādē, saskaņā ar tematisko plānu, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, rīkotas 

tematiskās pēcpusdienas. Tāpat tiek svinēta Latvijas Republikas Neatkarības 

pasludināšanas diena 18. novembrī, izveidoti grupās patriotiskie centri, tiek gatavoti radošie 

darbi, veidotas izstādes. Izglītības iestādē redzamā vietā ir izvietoti Jelgavas pilsētas un 

Latvijas valsts simboli. Pedagogi veido attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret 

sevi un audzina bērnus kā savas valsts patriotus. Iestādē tiek veidotas tradīcijas, tās tiek 

pilnveidotas un saglabātas, kā, piemēram, pirmsskolas pedagogi, tehniskie darbinieki, bērni 

un viņu vecāki regulāri dodas lāpu gājienā 11.novembrī un pilsētas svētku gājienā. 

Sākot no 3 gadu vecuma pedagogi, saskaņā ar tematisko plānu, organizē bērniem 

ekskursijas un pārgājienus, kā, piemēram, Jelgavas vecpilsēta, Jelgavas pils, Svētās 

Trīsvienības baznīcas tornis, Tērvetes dabas parks, Jelgavas Uzvaras parks, Mikroautobusu 

muzejs, Pokaiņu muzejs, Svētes maizes ceptuve, Mini Zoo, Rīgas lidosta, Ziemassvētku 

kauju muzejs. Iestādē regulāri tiek organizētas profesionālo mākslinieku viesizrādes un 

koncerti.  

Izglītības iestāde iesaistās dažādos ārpus iestādes organizētajos kultūras pasākumos, kā, 

piemēram, sadarbībā ar Jelgavas kultūras centu (teātra izrādes apmeklējumi), Jelgavas 

bērnu bibliotēku “Zinītis ”, tika noorganizēti “Pasaku rīti” un pasākums “Salas”, bērniem 

bija iespēja klausīties Ziemassvētku un Ziemeļvalstu pasakas. Sporta pasākumi, Sporta 

servisa centra sacensības - “Lielā balva - 2018.”, kur ieguvām pateicības rakstu par 

piedalīšanos. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas 

pārvaldi, daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa!” (bērniem, kuru dzimtā valoda nav 

latviešu valoda), runāja dzejoļus, vienu dzimtajā valodā, otru latviešu valodā. Jelgavas 

sporta servisa centrs – Ziemassvētku atklātņu zīmējumu konkurss “Ziemas prieki”, kur 

grupas “Varavīksne” bērnu zīmējums ieguva atzinību un tika izmantots Ziemassvētku 
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atklātņu izgatavošanā. Kanclera nama zīmējumu konkurss “Ja es būtu burvis”, kur 

“Lāsītes” grupas bērni ieguva interneta balsojumā skatītāju simpātiju. Zīmējumu konkurss 

“Latvijas Republikas Valsts policijai 100”- 26 bērni par aktīvu dalību tika pie 

atstarojošajām vestēm un atslēgas piekariņiem. 

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. Izglītības iestādē 

darbojas tautiskās dejas, angļu valoda un divi robotikas pulciņi. Bērnu ansamblis 

(“Skanīgie Ķipari”), kur bērni izkopj savas dziedāt prasmes un ritma izjūtu. Ansambļa 

dalībnieki piedalās koncertos un Iestādes rīkotajos pasākumos. Pulciņa dalībnieki savas 

jauniegūtās zināšanas un prasmes prezentē atklātajās nodarbībās vecākiem.  

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. 

 

Bērnu skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

         tabula Nr.4 

Interešu izglītības programmas Bērnu skaits 

Tautiskās dejas 54 

Angļu valoda 52 

Robotika “AgirVision Robotu Skola” 46 

Robotika “Alfa Robot” 49 

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. 

 

Secinājumi:  

 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. 

   

Vērtējums - ļoti labi  

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras pasākumi tiek realizēti rotaļnodarbībās, pārgājienos un ekskursijās. 

Vispirms bērni iepazīst izglītības iestādē dažādās profesijas – skolotāja, auklīte, vadītāja, 

medicīnas māsa, skolotājs logopēds, peldēšanas treneris, izglītības psihologs, 

palīgstrādnieks, sētnieks, pavārs. Bērni vizualizē šīs profesijas, gatavo apsveikuma kartiņas 

svētkos, profesiju dienās. Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti vecāki, kuri 

radoši bērniem prezentē savus amatus ( policists, ugunsdzēsējs, frizieris, universitātes 
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pasniedzējs u.c.). Bērni dodas ekskursijās uz vecāku darbavietām (Jelgavas Valsts policiju, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, LLU VMF mazo dzīvnieku patversmi, Rīgas 

lidostu, Jelgavas pili u.c.). 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.  

 

Secinājumi: 

 bērniem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas;  

 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;  

 rotaļnodarbībās iekļaut profesiju tēmas; 

 pilnveidot bērnu zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt sadarbību ar 

vecākiem šajā jomā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Pedagogi, plānojot mācību darbu, apzina un ņem vērā bērna spējas, intereses un 

talantus. Talantīgajiem bērniem rotaļnodarbībās piedāvā uzdevumus ar paaugstinātu 

grūtības pakāpi.  

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.  

Mācību gada sākumā un beigās grupu skolotājas izvērtē bērnu prasmes un iemaņas, ņemot 

vērā bērnu attīstības kartes rādītājus. Saskatot grūtības, bērniem tiek rekomendētas 

konsultācijas pie atbalsta personāla speciālistiem: skolotāja logopēda, izglītības psihologa, 

speciālās izglītības skolotāja. Atbalsta personāls rekomendē pedagogiem un vecākiem 

papildus pasākumus, lai attīstītu bērna talantus, prasmes un iemaņas. Skolotāji ņem vērā 

katra bērna individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju nodarbībās. Ja bērns ir 

kavējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja plāno individuālu darbu, lai palīdzētu viņam 

iekļauties mācību un rotaļu vidē. Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās 

piedalās bērna vecāki, administrācija, grupas skolotājs un atbalsta personāls. 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. 
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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.  

 

Secinājumi: 

 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. 

 

Vērtējums - ļoti labi  

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 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 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. 

2017./2018.m.g. speciālās izglītības grupā mācās 12 bērni, vispārizglītojošajās grupās ir 

iekļauti 11 bērni ar speciālām vajadzībām, kuri piedalās visos iestādes rīkotajos pasākumos, 

apmeklē dažādas interešu izglītības nodarbības – dzied, dejo. 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. 

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. Visa gada garumā tiek pārraudzīta attīstības un mācību sasniegumu 
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dinamika katram bērnam (skat. individuālie izglītības plāni). Vecāki tiek iesaistīti 

individuālā plāna izstrādes un īstenošanas procesā.  

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. 

 

Secinājumi: 

 Iestādē ir pedagogi ar atbilstošu izglītību, kuri nodrošina speciālās izglītības 

kvalitāti; 

 izstrādāti un tiek realizēti individuālie izglītības plāni; 

 notiek individuālās konsultācijas vecākiem. 

 

Turpmākā attīstība:  

 turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību; 

 turpināt sadarbību ar grupu skolotājiem, bērnu vecākiem.  

 

Vērtējums - labi  

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

Sadarbība ar bērnu vecākiem tiek organizēta izmantojot dažādas sadarbības formas – 

individuālās, kolektīvās, uzskatāmi-informatīvās:  

- individuālās sadarbības forma - pārrunas, pedagoģiskās sarunas, individuālās 

konsultācijas; 

- kolektīvās sadarbības forma – vecāku sapulces, iestādes prezentācijas, 

konsultācijas, vecāku iesaistīšana svētku sagatavošanā, konkursi, kopējie svētki, 

pasākumi, atklātās nodarbības bērnu vecākiem, ekskursijas;  

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

informatīvie stendi vecākiem, anketēšana, plakāti, afišas, fotogrāfijas. 

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

skolotāji trīs reizes mācību gadā organizē grupu vecāku sapulces, kurās tiek apspriesti 

dažādi aktuāli jautājumi par mācību procesa norisēm, iestādes plānotajiem pasākumiem, kā 

arī vecāki saņem pateicības par iestādē atbalstītajiem pasākumiem. Šajās 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). Iestāde regulāri informē 

vecākus par mācību, audzināšanas un socializācijas darbu, par iestādē paredzamajiem 

pasākumiem, par visām iestādes darba režīma izmaiņām. Vecāki līdzdarbojas mācību un 

audzināšanas procesā ikdienā. Iestāde vecākiem organizē atvērto durvju dienas (“Ķiparu 

akadēmija”), kur vecāki var piedalīties un vērot rotaļnodarbības. Vecāki var individuāli 

tikties ar iestādes pedagogiem, noskaidrojot sev interesējošos jautājumus par apgūstamo 

mācību saturu un bērnu sasniegumiem. Grupu informācijas mapēs pedagogi ievieto 

izglītojošus materiālus, kas palīdz vecākiem labāk izprast savus bērnus. 

Iestāde plāno un organizē dažādus pasākumus bērniem ar vecāku līdzdalību: Tēvu diena, 

Karjeras nedēļa, Lāčplēša dienas Lāpu gājiens, Ziemassvētku pasākumi, Mazo dziedātāju 
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koncerts “Skanīgie Ķipari”, “Mātes diena”, Pilsētas svētku gājiens, “Kukaiņu balle”, 

“Izlaidums”, grupu tematiskās pēcpusdienas, radošās darbnīcas, ekskursijas un izstādes. 

Iestādes pedagogi pirms katras ekskursijas vecākus rakstiski informē par ekskursijas norisi, 

laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka 

iepazinušies ar šo informāciju. Vecāku 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. 

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. Pēc vecāku ierosinājuma tika 

noorganizēts un veiksmīgi darbojas robotikas pulciņš “AgirVision Robotu Skola”, kā arī 

vecāku priekšlikumi atkarībā no to satura tiek izskatīti pedagogu sanāksmēs. Pēc vecāku 

aptaujas rezultātiem var secināt, ka lielākai daļai vecāku apmierina vecāku sapulču un citu 

pasākumu kvalitāte (skat. pielikumu Nr.2). Ja rodas sarežģījumi ar bērna fizisko vai/un 

intelektuālo attīstību, vecākiem tiek piedāvātas individuālas pārrunas ar iestādes 

speciālistiem (izglītības psihologu, speciālās izglītības skolotāju, skolotāju logopēdu, 

medicīnas māsu). 

Iestādes sapulcēs tiek organizētas izglītojošas lekcijas par dažādām aktuālajām tēmām, 

kuras apmeklē gan pedagogi, gan vecāki, kā, piemēram, lekcija par sagatavošanu skolai un 

adaptācijas periodu (Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psihologs Aiga 

Jankevica). 

Iestādē ir izveidota Iestādes vecāku 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.  

 

Secinājumi: 

 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; 

 vecāki darbojas Iestādes padomē. 

 

Turpmākā attīstība: 

 rosināt bērnu vecākus aktīvāk iesaistīties Iestādes padomes darbā; 

 izmantot dažādas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un audzināšanas 

procesā. 

 

Vērtējums - labi 
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3.5. Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

 

 Iestādē ir daudzveidīgas tradīcijas, kurus apmeklē bērnu vecāki un vecvecāki. 

Sekmīgi piedaloties dažādos pasākumos bērni, viņu vecāki un pedagogi veido pozitīvu 

iestādes tēlu. 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 diena, 

Skolotāju diena, Ziemassvētki, 8. marta svētki, Latvijas Lielā talka, Baltā galdauta svētki 

par godu 4. maija – LR neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, Līgo svētki, 

darbinieku apsveikšana apaļajās dzīves jubilejās). Darbinieki atbalsta iestādes vietējos 

organizētos seminārus (“Eiritmija – kustību māksla”, “Sajūtu pasaulē”- speciālās izglītības 

skolotāja I. Ozoliņa, “Dinamiskās pauzes”- vadītājas vietniece izglītības jomā J.Tomasa, 

“Veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumi nodarbības pedagogiem” - izglītības 

psihologs S.Shmeleva), praktisko darbu darbnīcas – (pirmsskolas skolotāja I.Kokle). 

Iestāde regulāri piedalās Jelgavas pilsētas svētku gājienā, tērpjoties, vienotā apģērbā, un 

nesot PII karogu. 

Problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, pēc 

nepieciešamības iesaistot bērnu vecākus un skolotājus, speciālās izglītības skolotāju, 

izglītības psihologu. Skolotāji kopā ar bērniem ikdienas pārrunā piedzīvoto, māca bērniem 

uzturēt savstarpēju cieņu un līdzjūtību vienam pret otru, kā arī sniedz atbalstu 

konfliktsituāciju risināšanā. Konfliktsituācijas kolektīvā tiek risinātas individuālo pārrunu 

ceļā ar grupas kolektīvu.  

Administrācijai un atbalsta personālam ir apmeklētāju pieņemšanas grafiks, taču 

nepieciešamības gadījumā darbinieki ir atvērti sarunām jebkurā laikā, iepriekš par to 

vienojoties. Iestādes personālam ir labiekārtotas darbavietas, kabineti. Tiek veiktas 

darbinieku aptaujas, ņemti vērā ieteikumi darba vides uzlabošanai (skat. pielikumu Nr.3 un 

4). 

Iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības, Darba kārtības noteikumi, kā arī 

“Ētikas kodekss”, ar kuriem tiek iepazīstināts katrs darbinieks, stājoties darbā, un atkārtoti 

vienu reizi gadā. Bērnu vecāki tiek iesaistīti iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšanā, 

grupu kolektīvos veic izvērtēšanu, situāciju analizēšanu kopā ar grupas vecākiem, 

pilnveidojot iespējas veikt preventīvus pasākumus audzināšanas jomā. Vecāki izsaka savus 

priekšlikumus iestādes vecāku padomes un grupu sanāksmēs, ko iestāde iekļauj iekšējās 

kārtības noteikumos, bērnu drošības noteikumos. Vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti, 

bērnam iestājoties izglītības iestādē, un katra mācību gada septembrī atkārtoti. Noteikumi 

tiek ievēroti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Sadarbība starp personālu, bērniem un vecākiem balstās uz profesionālām un ētiskām 

vērtībām.  

Iestādē un grupās iekārtoti patriotiskie stendi ar Jelgavas pilsētas un Latvijas valsts 

simboliem. Skolotāji un administrācijas darbinieki ar savu priekšzīmi bērniem māca valsts 

svētkos izmantot simboliku (sarkanbaltsarkanās lentītes, karodziņus, lietišķa stila svētku 

apģērbu), tiek svinēti 18. novembrī Latvijas valsts svētki, atzīmēti 11. novembra svētki 

(Lāčplēša dienas lāpu gājiens). 
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Secinājumi:  

 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. 

 

Vērtējums – labi 

 

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). Telpu apgaismojums ir atbilstošs 

normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri 

higiēnisko normu prasībām. Pirmsskolas izglītības iestādes telpās tiek realizētas arī interešu 

izglītības nodarbības. Bērni kopā ar grupas skolotājām un auklīti rūpējas par grupas 

estētisko noformējumu atbilstoši gadalaikiem un aktualitātēm iestādē. Grupas un personāla 

kabineti ir nodrošināti ar daudzveidīgu materiālo bāzi - izziņas literatūra, daiļliteratūra, 

didaktiskās spēles, rotaļlietas, smilšu lampas, smilšu rāmji, gaismas molberti, tāfeles, 

zīmēšanas molberti utt.  

Izglītības iestāde savā darbībā veic visus iestādes darbu kontrolējošo institūciju pārbaužu 

laikā konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus. 

 

Atzinumi iestādes darbības turpināšanai 

                  tabula Nr.5 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Pulkveža Brieža ielā 23.a., 

Jelgava, LV- 3007  

Pārtikas un veterinārais 

dienests (pārbaudes protokols 

Nr.54-18-10157) 

17.01.2018. 

Pulkveža Brieža ielā 23.a., 

Jelgava, LV- 3007  

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests (pārbaudes 

19.01.2018. 



34 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

akts Nr.22/11.1-3.1/12) 
Pulkveža Brieža ielā 23.a., 

Jelgava, LV- 3007  

Veselības inspekcija (kontroles 

akts Nr.00177718) 
28.03.2018. 

 

Iestādē ir ēdināšanas bloks, kas aprīkots ar visu nepieciešamo, lai bērni vienmēr saņemtu 

pilnvērtīgu, veselīgu tikko gatavotu un siltu uzturu.  

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

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

Rotaļlaukumi pakāpeniski tiek noklāti ar mākslīgo zālāju. Pie iestādes ir plašs stāvlaukums 

transportam. 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. 

 

Secinājumi:  

 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, 

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. 

 

Vērtējums - labi  

 

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, ir nepieciešamie kabineti speciālistiem, metodiskais kabinets, zāle, peldbaseins, 

sāls istaba, Dabas vides estētikas studija, atpūtas telpa darbiniekiem, virtuves bloks, veļas 

telpa, kas ir aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām. Iekārtota tērpu noliktava pasākumu 

vajadzībām.  

Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas, materiāltehniskie resursi, licencēto izglītības 

programmu realizēšanai. Telpu platība un iekārtojums atbilst tehnisko un sanitāro 

normatīvo aktu prasībām, bērnu skaitam, vecumam un augumiem. Bērnu aktivitātēm un 

radošo darbu izstādēm tiek izmantots korpusu savienojošs gaitenis. kā arī interaktīvā tāfele. 

Ārpus izglītības iestādes bērniem notiek izzinošas, izglītojošas ekskursijas un pastaigas, kā, 

piemēram, mācību centrs “Password”, Svētes maizes ceptuve, Mini Zoo, Rīgas lidosta, 

Ziemassvētku kauju muzejs, bērnu bibliotēka “Zinītis”, centrs “Dardedze” Tiek organizētas 
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drošības mācību nodarbības kā gājējiem, ievērojot satiksmes noteikumus (Zemgales 

reģiona Valsts policiju). 

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 atskaņotāji, 

fotoaparātu, video kameru, smilšu lampas, smilšu rāmji, gaismas molberti, gaismas galds. 

Zālē pieejams mūzikas centrs, skaņu iekārta, sintezators, klavieres un skārienjūtīgā tāfele. 

Korpusu savienojošajā gaitenī pieejama interaktīvā tāfele, televizors ar interneta 

pieslēgumu. Iestādē ir pārnēsājami tehniskie komplekti - portatīvie datori, dokumentu 

kameras un projektors. Šīs iekārtas pedagogi arvien biežāk izmanto integrēto 

rotaļnodarbību organizēšanai.  

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. 

Izglītības iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā 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.  

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

izzinošā literatūra, peldbaseina, sporta un mūzikas inventārs), kas katru gadu tiek 

papildināta. Didaktiskās spēles tiek gan pirktas, gan arī pašu gatavotas. Izstrādātos  

didaktiskos materiālus, uzskates līdzekļus pedagogi pieredzē dalās ar kolēģiem. Sadarbībā 

ar vecākiem tiek pilnveidota materiālā bāze ar dabas materiāliem (akmentiņi, kociņi, 

pupiņas, koku lapas, kastaņi, zīles utt.).  

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. 

 

Secinājumi: 

 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; 
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 regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītības procesa 

vajadzībām. 

 
Vērtējums – ļoti labi 

 

3.6.2. Personālresursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipari” 2017.gada 1.septembrī strādā 30 pedagogi, no 

kuriem 18 ar augstāko pedagoģisko izglītību, 7 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību, 5 pedagogi ar maģistra grādu. 11 pedagogiem piešķirta 3.profesionālās kvalitātes 

pakāpe (skat.-VIIS dati). 

 
Pedagogu sadalījums pēc izglītības      

diagramma Nr.7 

18
7

5

augstākā
pedagoģiskā

iegūst augstāko
pedagoģisko
izglītību

maģistra grāds

 
    

Iestādē katrā grupā strādā 2 pedagogi, katrs uz 0,85 likmēm un aukle. Pirmsskolas izglītības 

skolotāji strādā 34 darba stundas nedēļā, no kurām 30.6 stundas darbam ar bērniem un 3.4 

stundas citu pienākumu veikšanai (gatavo materiālus, savstarpēji sadarbojoties plāno darbu, 

u.c.).  

Iestādē strādā atbalsta personāls (skolotājs logopēds – 1.05 likmes, izglītības psihologs – 

0,7 likmes, speciālās izglītības skolotājs - 0.7 likmes), medicīnas māsa -1 likme, fizikālās 

terapijas māsa – 0.75 likme, 1 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, pirmsskolas 

izglītības sporta skolotāja, sporta (peldēšanas) trenere. Kopā Iestādē strādā 20 tehniskie 

darbinieki. Izglītības iestādē strādā pedagoģiskie darbinieki vecumā no 29 līdz 60 gadiem. 

Pensionētu pedagogu nav.  

 
Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām  

                                                 diagramma Nr.8 
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4

10

10

5

1
līdz 29 gadiem

30-39 gadi

40-49

50-59 gadi

60 gadi un vairāk

 
Ir izveidota datu bāze par katra skolotāja tālākizglītību. Vadītājas vietniece izglītības jomā 

to pārrauga, laikus informējot skolotājus par nepieciešamajiem un piedāvātajiem kursiem. 

Iestādes darbinieku pienākumi, tiesības ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata 

aprakstos. Lai pilnveidotu pedagoģiskā darba kvalitāti un plānotu izglītības iestādes 

attīstību, katru nedēļu tiek organizētas pedagogu un vadības tikšanās. Pedagogiem ir dota 

iespēja jebkurā laikā izteikt priekšlikumus, vajadzības sava un iestādes darba sekmīgai 

uzlabošanai. 

Pedagogi iestādē piedalās izzinošu un izglītojošu pasākumu vadīšanā, gatavo uzskates, 

izdales līdzekļus, didaktiskos materiālus, dalās savā pieredzē atklātajās rotaļnodarbībās.  

2017./ 2018. mācību gada laikā sākām sekot projektam “Kompetenču pieeja mācību saturā 

“Skola 2030”. 

Pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas 

popularizējot un ieviešot darbā. Skolotāji, pēc kursu, semināru, konferenču un metodisko 

apvienību apmeklējumiem dalās pieredzē ar kolēģiem skolotāju sanāksmēs.  

        tabula Nr.6 

Nr. 

p.k. 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

Stundu 

skaits 

 

Pedagogu skaits 

 

Derīgs 

1.  Smilšu lampas 2 st. 25 23.08.2020. 

2.  Profesionālā izdegšana un stress 

pedagoga darbā 

16 st. 2 15.09.2020. 

3.  Kā būt elastīgam saskarsmē 2 st. 3 28.09.2020. 

4.  Antimobinga programma darbā 

ar maziem bērniem “Lielā dzīves 

skola” 

16 st 1 28.09.2020. 

5.  Aktuāli jautājumi logopēdijā 6 st. 1 29.09.2020. 

6.  Vispusīgā fiziskā sagatavotība. 

Uzturs sportistiem 

8 st. 1 14.09.2020. 

7.  Mūsdienīga pedagoģiskā procesa 

organizācija pirmsskolā 

12 st. 1 10.10.2020. 

8.  Bērnu pozitīvās disciplinēšanas 

metodes, vardarbības riski un 

sadarbība ar bērnu vecākiem 

pirmsskolā 

30 st. 2 19.10.2020. 

9.  “Kāds dārzs ir bērnudārzs” 10 st. 2 10.10.2020. 
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(konference) 
10.  Veselības ābece 8 st. 1 16.10.2020. 

11.  Inovāciju diena pedagogiem 

“Dziļā mācīšanās – kas tas ir un 

kā tas notiek” 

4 st. 1 23.10.2020. 

12.  21.gadsimta prasmes izglītībā 8 st. 2 26.10.2020. 

13.  Krāsaino un silto smilšu stāsti. 8 st. 2 26.10.2020. 

14.  Pirmsskolas izglītības skolotājs 

kā bērna radošuma rosinātājs: 

vispusīgie aspekti 

12 st. 1 02.11.2020. 

15.  Bērna disciplinēšana pirmsskolā, 

jeb kā sekmīgi sadarboties ar 

bērnu. 

24 st. 1 09.11.2020. 

16.  Labā prakse autisma jomā 2017. 16 st. 1 10.11.2020. 

17.  Metodiskais atbalsts sporta 

nodarbību organizēšanā 

pirmsskolas izglītības iestādēs 

12 1 25.11.2020 

18.  Aktuāli jautājumi logoēdijā 6 st. 1 01.12.2020. 

19.  Aktuālie cilvēkdrošības 

jautājumi un to īstenošana 

36 st. 4 05.12.2020. 

20.  MS Word pedagoga darbā 16 st. 1 06.12.2020. 

21.  Uztura paradumu veicināšna 

pirmsskolas vecuma bērniem 

6 st. 2 07.12.2020. 

22.  Kompetences kā mācīšanās 

rezultāts 

6 st. 1 28.12.2020. 

23.  Pirmsskolas izglītība iestādes 

pašnovētējums un profesionālās 

darbības novērtēšana 

12 st 2 31.01.2021. 

24.  21.gadsimta prasmes izglītībā 8 st. 2 15.02.2021. 

25.  Pedagogu profesionālo 

kompetenču pilnveide darbā ar 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. Iekļaujošās 

izglītības veicināšana valstī 

6 st. 2 22.02.2021. 

26.  Apļošanas tehnika. Metodiskie 

aspekti. Pielietojuma jomas. 

6.st. 1 10.03.2021. 

27.     

28.  Montesori audzināšanas metodes 

pielietojums pamatprasmju 

apgūšanā pirmsskolas vecuma 

bērniem 

16 st. 1 13.03.2021. 

29.  Atbalsta pasākumi 

izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām iekļaujošā vidē 

8 st. 1 23.03.2021. 

30.  Spēka darbnīcas pedagogiem 3 st. 4 15.03.2021. 

31.  MS Word pedagoga darbā 16 st. 1 28.03.2021. 

32.  Seržam Ginteram 90 gadi – 16 st. 1 08.04.2021. 
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psihoterapija, vakar, šodien, rīt 

(Rīgas Geštalta institūta 

17.konference) 
33.  Dabas vides estētikas procesu 

dimensijas 

8 st. 1 26.04.2021. 

34.  Darbs ar alkohola atkarībām 

personām 

4 st. 1 15.05.2021. 

35.  Pirmās palīdzība un rīcība akūtās 

situācijās 

12 st. 19 14.02.2023. 

36.  Par profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas apguvi 

bērnu tiesību aizsardzības jomā 

40 st. 1 02.03.2023. 

Profesionālās kompetences pilnveides kursus “Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem” un 

“Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā” apmeklējuši visi pedagogi. 

 Tehniskie darbinieki   apmeklējuši “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem”, 

“Pirmā palīdzība un rīcība akūtās situācijās”, “Bērnu tiesību aizsardzība” kursus. 

Katru gadu tāmē paredzēti līdzekļi tālākizglītībai. Mācību gada sākumā tiek apzinātas 

pedagogu tālākizglītības vajadzības. Pedagogi ir labi informēti par tālākizglītības iespējām 

un resursiem. Iestāde apmaksā obligāto veselības pārbaudi. Iestādes darbinieku pienākumi, 

tiesības ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos. 

 

Secinājumi: 

 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. 

  

Vērtējums: labi 

 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 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. 
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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 sēdēs. Katra mācību gada darba plānu 

veido, ņemot vērā sasniegtā analīzi un pamatojoties uz Iestādes attīstības plānā izvirzītajām 

prioritātēm. 

Secinājumi: 

 notiek Iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana; 

 divreiz gadā pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu. 

  

Turpmākā attīstība:  

 pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu, vairāk iesaistīt arī 

tehnisko personālu. 

  

Vērtējums: labi 

 

3.7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

      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.  

 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 sev uzticētos 

pienākumus un tiesības, kuri noteikti amatu aprakstos. Iestādes vadības struktūra un 

atbildības jomas ir zināmas iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem.  

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

informācija ir atrodama grupu vecāku stendos. Iestādes vadības komanda ir ieinteresēta 

Iestādes darbā, atvērta ierosinājumiem un priekšlikumiem darba uzlabošanai. Gaitenī ir 

novietota, visiem pieejama, “Jūsu ierosinājumi” pastkastīte. Vadība analizē priekšlikumus 

un, iespēju robežās, tos īsteno. Visiem ir pieejama informācija par Iestādes darbu: regulāras 

informatīvās sanāksmes pedagogiem (divas reizes mēnesī), tehniskajiem darbiniekiem 

(vienu reizi mēnesī), vai pēc nepieciešamības, informācijas stendi Metodiskajā kabinetā un 

darbinieku atpūtas telpā, mutiska informācija individuālajās sarunās. Bērnu mācību 

sasniegumu un uzvedības analīze tiek veikta pedagoģiskās padomes sēdēs. Visi pedagogi 
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zina, kā mācību procesā var iesaistīt atbalsta personālu. Visi darbinieki, bērni un viņu 

vecāki zina, ka viņi var saņemt šo speciālistu konsultācijas. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar bērnu vecākiem, kuri iesaistās Iestādes attīstības 

plānošanā un svarīgu uzdevumu risināšanā. Iestādes padomē no katras grupas izvēlēti ne 

vairāk kā trīs pārstāvji, un no katras vecumgrupas viens pedagogs. Tā veicinot Iestādes 

vadības, bērnu vecāku un pedagogu sadarbību, viedokļu apmaiņu. 

 Vadītājas izstrādātajos darbinieku Amata aprakstos ir norādīts ievērot Latvijas 

Republikas Satversmi, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Izglītības likumu, Vispārējās 

izglītības likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, izglītības iestādes “Ķipari” 

nolikumu, Darba kārtības noteikumus, Iekšējās kārtības noteikumus un ētikas normas. 

Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem, to 

izmaiņām. 

Iestādē pedagogu darbs tiek vērtēts divas reizes gadā, kur katrs aizpilda 

pašvērtējumu. Pedagogi atskaitās par sava darba rezultātiem vienu reizi gadā Pedagoģiskajā 

sēdē, mācību gadu noslēdzot. Katru gadu pedagoģiskie darbinieki savu darbu prezentē un 

tiek vērtēti atklātajās nodarbībās. Pedagogs atklāto nodarbību vada vienu reizi gadā, kuru 

vēro gan vadība, gan citi pedagogi.  

Pieņemtie lēmumi, to izpildes termiņi un atbildīgās personas, tiek ierakstīti 

Pedagoģiskās padomes, darbinieku informatīvo sanāksmju, Padomes sēžu protokolos. 

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. 

Iestādē darbinieki tiek motivēti rīkojot saliedēšanas pasākumus, izsniegti pateicības 

raksti un dāvanas.  

 

Secinājumi: 

 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. 

  

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

  

 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari” sadarbība ar:  

  dibinātāju -Jelgavas pilsētas domi – un pašvaldības iestādi “Jelgavas izglītības 

pārvalde” sadarbība budžeta jautājumu risināšanā, saimniecisko darbu plānošanā, 

Iestādes drošības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā.  

 Piedalāmies Jelgavas pilsētas svētku gājienā, 11novembra “Lāčplēša dienas” lāpu 

gājienā, “Eņģeļu egles” iedegšanā; 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība”; 

  Iekļaujošās izglītības atbalsta centru (IIAC); 
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 slimības profilakses un kontroles centrs (prakse.lv). Izglītojošs pasākums 

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

izglītojamajiem par personīgo higiēnu; 

  Jelgavas bērnu bibliotēku “Zinītis”; 

  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu - Programmas “FasTracKids” apgūšana 6 

gadīgiem bērniem; 

 tika organizēta 5-6 gadīgo grupu vecāku kopsapulce, pieaicinot 5. vidusskolas 

direktora vietnieci - informācija, atbildes uz vecāku interesējošiem jautājumiem; 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Jelgavas sociālo lietu pārvaldi", seminārs 

“Atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām”; 

 atklātnīšu zīmējumu konkurss “Ziemas prieki”– Jelgavas sporta servisa centrs; 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi 

daiļlasītāju konkurss “Riti raiti valodiņa”; 

 piedalījāmies Kanclera nama zīmējumu konkursā “Ja es būtu burvis”; 

 piedalīšanās Sporta servisa centra sacensības “Lielā balva 2018”;  

 zīmējumu konkurss “Latvijas Republikas Valsts policijai 100”; 

 Latvijas Republikas Zemessardzes 52. kājnieku bataljonu;  

 centru “Dardedze”, Rīgā. 

 

Secinājumi: 

 veiksmīga sadarbība  

 

Turpmākā attīstība:  

 turpināt veiksmīgi sadarboties ar Iestādes dibinātāju un pašvaldības iestādi 

“Jelgavas izglītības pārvalde”, citām institūcijām; 

 paplašināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 

  

Vērtējums: labi 

 

4.Turpmākās attīstības vajadzību apkopojums 

         tabula Nr.7 

Iestādes 

darbības 

pamatjomas 

Turpmākās attīstības vajadzību apkopojums 

Mācību saturs  plānot rotaļdarbības svaigā gaisā, ietverot caurviju prasmes visas 

dienas garumā, gan pedagoga organizētā, gan bērnu brīvā 

rotaļāšanās; 

 organizēt pasākumus, bērnu patriotisma audzināšanā – valsts svētku 

svinēšanu, gadskārtu svētki; 

 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; 
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 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, 

kā arī talantīgajiem bērniem; 

 pilnveidot pedagogu prasmes mācību procesā iekļaut informācijas 

tehnoloģijas; 

 veicināt sadarbību ar vecākiem; 

 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 dažādas metodes un paņēmienus, 

attīstot bērnu patstāvību, radošumu, zinātkāri; 

 sadarbība ar sākumskolām, Tehnoloģiju vidusskolu un Jelgavas 5. 

vidusskolu.  

Atbalsts 

izglītojamiem 
 apmeklēt sāls istabas procedūras, lietot zāļu tējas, mežrozīšu sīrupu, 

c vitamīnus; 

 sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu iesaistīšanās programmā 

„Augļi un piens skolai”; 

 veicināt bērnu izpratni par atbildīgu attieksmi, sapratni, rīcībspēju 

un cilvēkdrošības pārrunās ar skolotājiem un vecākiem Iestādes 

rīkotajās aktivitātēs; 

 izglītot bērnus un darbiniekus, par drošību un darba aizsardzību; 

 pilnveidot bērnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanas 

nepieciešamību visās sadzīves situācijās; 

 turpināt iesaistīt bērnus un viņu vecākus Iestādes organizētajos 

pasākumos; 

  papildināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām;  

 rotaļnodarbībās iekļaut profesiju tēmas; 

 pilnveidot bērnu zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt 

sadarbību ar vecākiem šajā jomā; 

 pilnveidot darbu ar talantīgiem bērniem; 

 turpināt darbu ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības 



44 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

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 

un personāla 

pārvaldība 

  izstrādāt tādu Iestādes pedagogu un darbinieku sadarbības modeli, 

kas nodrošinātu vienotu izpratni par Iestādes vīziju un misiju. 

 

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. 
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Pielikumi 
         pielikums Nr. 1 
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pielikums Nr. 2 
 

ANKETA VECĀKIEM 
(205 ANKETAS, APKOPOTAS 193) 

 

1. Mācīšana un mācīšanās 
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0011

47

133

Vai  Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā iestādē?

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

 
Komentāri: Bērns ļoti labi runā valsts valodā (ģim. runā krievu val.), deklamē dzejoļus, viss liecina, ka ar bērnu darbojas. 

 

10 18

43

131

Vai  iestādes vide un skolotāji rada Jūsu bērnam interesi par 
mācību procesu  un vēlmi mācīties?

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

 
Komentāri: Nepatika FasTracKids nodarbības 

 

1%0%2%

25%

139

Vai Jūsu bērnam ir iespēja iestādē interesanti un jēgpilni 

pavadīt laiku un apgūt jaunas prasmes?

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Dalēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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2. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 
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02 11

47

137

Vai izglītības iestādē tiek nodrošinātas Jūsu bērna mācīšanās 

vajadzības?

Nē

Vairāk nē, nekā jā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā

 
 

 
 

10
27

40

125

Vai Jūs zināt, kāds atbalsta personāls ir pieejams izglītības 
iestādē ?

Nē

Vairāk nē, nekājā

Daļēji

Vairāk jā, nekā nē

Jā
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Komentāri: 

 Nepatīk ekskursijas un pārgājieni ārpus iestādes, jo bērni ir par mazu. 

 Pozitīvi, ka bērni tiek vesti ekskursijās un bieži notiek koncerti, teātra izrādes 

 

 
 

Komentāri: 

 Neapmeklējam, jo ir pārāk lielas cenas, citos dārziņos ir zemākas. 

 Dejošanas nodarbības vajadzētu plānot tā, lai sasvīdušus bērnus nevestu ārā. 

 Šogad esam vēl par mazu, lai iesaistītos pulciņos. 
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Komentāri: Sanāksmēs plaši tiek pastāstīts par bērnu sasniegumiem un panākumiem. 
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Komentāri: Piecos stipri par agru, darba dēļ, grūti tikt no Rīgas, varētu organizēt plkst. 17.30, vai 18.00 

 

 

 
3. IESTĀDES VIDE 

 

 
 

Komentāri: 

 Problēmas ar vārtiņu aizvēršanu, vecāki bieži neuzliek pārlikni. 

 Vēlētos vārtiņiem koda atslēgu 
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Komentāri: 

 Dažreiz pārāk karsti, zālē trūkst gaisa, kad notiek pasākumi. 

 Varētu būt lielākas telpas papildnodarbībām, zāle, sporta zāle 
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Ko vēl Jūs gribētu pateikt par sava bērna izglītības iestādi un  tās darbiniekiem? 

Kopumā viss apmierina. Gribētu, lai būtu pieejams logopēds. 

Paldies visam “Ķiparu” kolektīvam par ieguldīto darbu vides mikroklimata un mācību procesa organizēšanā. Ļoti 

pozitīvi vērtēju baseina, smilšu telpas, sāls istabas izmantošanu. Bērns bija apmierināts, ar dārziņu un nevienu brīdi 

negāja uz dārziņu ar spriedzi un tāpēc, ka jāguļ. 

Paldies par izturību un pacietību! 

Jaukas skolotājas, jo sajūtu patiesas rūpes par savu bērnu. 

Paldies par jauko un pretimnākošo attieksmi. Tā turpināt un jaunas iespējas vēl bērniem piedāvāt! 

Vēlētos iestādē atsaucīgu atbalsta personālu, kompetentus skolotājus. 

Kompetentu medicīnas māsu. 

Pulciņus katra vecuma grupiņām. 

Esam priecīgi, ka ejam “Ķiparos” 

Brīnišķīgas skolotājas, nepiespiesta, draudzīga atmosfēra 

Aizrādīt arī vecākiem no vadības puses, lai nevestu slimus bērnus uz izglītības iestādi, lai neaplipina citus. 

Vajadzētu uzlabot ēdināšanu, bērniem ar speciālo ēdienkarti. 

Vēlētos, lai auklīte vairāk iesaistītos darbā ar bērniem. 

Ļoti atsaucīgas personāls. Taču skolotāji pietrūkst, jo grupās ir daudz bērnu. 

Gribētos, lai bērnudārzs varētu parasto dekoratīvo krūmu vietā labāk sastādīt augļu kokus un ogu krūmus. 

Nepieciešams rīkot bērnu pastaigas pa pilsētu (iepazīt Jelgavu) –braukt  ekskursijās. Rīkot piknikus ārpus 

bērnudārza. 

Esam ļoti apmierināti par mūsu grupiņas skolotājām un auklīti, vienmēr atsaucīgas un izpalīdzīgs kolektīvs, ceram 

kad mūsu vecākās grupās arī tā paveiksies.  

Priecē komunikācija ar skolotājām, iespēja runāt par saskarsmes jautājumiem, idejas bērnu attīstības iespējām. 

Prasītos vairāk koku, lai ir ēna, īsta zāle, pārāk sterili reizēm liekas 
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pielikums Nr. 3 

 
ANKETA PEDAGOGIEM  

(28 anketas, apkopotas 28) 

 

MĀCĪBU SATURS 
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1. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
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3. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 
Komentāri: Nepieciešams logopēds 

 

 

 

 

4. IESTĀDES VIDE 
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Kuras, pēc Jūsu domām, ir vissvarīgākās Jūsu iestādes tradīcijas? 

Latviešu tautas tradīciju ievērošana, Teātra mēnesis, 1.septembris “Zinību diena”, Apaļo jubileju svinēšanu, 

Pieredzes braucieni. 

 

5. IESTĀDES RESURSI 

 

 
 

 
 

Komentāri: Mazas telpas, daudz bērnu. 
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Komentāri: Izmantoju bieži darbu izpildei. 

 

 
Komentāri: nav savas nojumes. 
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6. IESTĀDES DRBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 
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Komentāri: Iestādes medmāsa nav ieinteresēta sava darba pienākumu veikšanā un uzlabošanā, darba lakā 

bieži nav ne  sazvanāma, ne atrodama, kad tas ir nepieciešams. Bieži aizbildinās par izlādētu telefonu 

vai aizmiršanu, vai vēl kaut ko citu. 

  

 

 

pielikums Nr. 4 
 

 

 

ANKETA IZGLĪTĪBAS  IESTĀDES PERSONĀLAM  

(23 ANKETAS, APKOPOTAS 18) 

 

1. IESTĀDES VIDE 
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Komentāri: Medmāsai trūkst kompetences un ētikas normu izpratnes. 

 

 
 

 

Kuras, pēc Jūsu domām, ir vissvarīgākās iestādes tradīcijas? 

 Ik pa laiciņam kāds kolektīva kopīgs pasākums 

 Apaļās jubilejas 

 

 

2. IESTĀDES RESURSI 
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3. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 
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