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1 Vispārējs izglītības iestādes raksturojums  
 

 Vēsturiski Jelgavas pirmsskolas izglītības Iestāde „Lācītis” ( turpmāk tekstā - Iestāde) 

dibināta, kā Jelgavas pilsētas 12. bērnudārzs izveidots ar Jelgavas pilsētas DDP Izpildu komitejas 

lēmumu Nr. 242, 30. 09. 1966. Ar 1999.gadu 28.decembri Domes lēmumu Nr. 301 pārdēvēts par 

pirmsskolas izglītības iestādi „Lācītis”. Pirmsskolas izglītības Iestāde atrodas pilsētvidē, 

dzīvojamo māju ieskauta un ap to ir vairākas ielas, no kurām viena ir pilsētas centrālā iela. Iestādi 

izvēlas ģimenes, kurām tā ir tuvu dzīvesvietai, kuras vēlas ieguldīt savu bērnu nākotnē, vecāki, 

kas lūkojas pēc izglītības kvalitātes, individuālas pieejas, un emocionāli drošas, stabilas un videi 

draudzīgas pirmsskolas. Kopš 2015. gada Iestāde darbojas Vides izglītības fonda Ekoskolu 

programmā un ir ieguvusi Ekoskolas statusu un saņēmusi arī augstāko novērtējumu - Zaļo karogu. 

Iestādei attīstoties, izmaiņas personālsastāvā notiek mērķtiecīgi un pamatoti. Izglītojamo sastāvs 

ir daudznacionāls. Pirmsskolu apmeklē latviešu, krievu, ukraiņu, lietuviešu un baltkrievu tautību 

bērni. Iestādi apmeklē izglītojamie no 1,5 līdz 7 gadiem. 2018./19. mācību gadā izglītojamo skaits 

ir 132. 

 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādē ( 3 gadu griezumā) 

 

Nr.  Grupas 

nosaukums  

Bērnu skaits 

2016./17.mg.  

Bērnu skaits  

2017./18. mg.  

Bērnu skaits 

2018./19.mg.  

1. Gliemezīši  22 18 19 

2. Ezīši  22 23 20 

3. Bitītes  25 25 23 

4. Taurenīši  26 26 24 

5. Mārītes  26 26 24 

6. Putnēni  24 25 22 

 

 Kopā:  145 143/141 132 

   Tabula nr.1 „Izglītojamo skaits Iestādē”  

 Mācību valoda: latviešu 

Grupu skaits: 6 - „Ezīši”, „Gliemezīši”, „Bitītes”, „Taurenīši”, „Mārītes”, „Putnēni”, kuras 

apmeklē dažāda vecuma izglītojamie un tās ir atbilstošas pirmsskolas vecuma izglītojamo 

vajadzībām. Iestādē ir zāle mūzikas un sporta nodarbībām, labiekārtoti rotaļu laukumi un pastaigu 

teritorija, kurā tiek veidota āra „Zaļā klase”. Sešgadīgās grupas izglītojamajiem ir iespēja 

apmeklēt peldbaseinu un darboties mācību programmā „FasTracKids”, kā rezultātā izglītojamie 

kļūst daudz pašapzinīgāki, ieinteresētāki apkārtējās pasaules izzināšanā un sakarību izpratnē, kas 

būs stabils pamats tālākās izglītības apguvē. Iestādē par izglītojamo labsajūtu rūpējas 30 

darbinieki: 18 pedagoģiskais personāls (12 pirmsskolas pedagogi, vadītāja, vadītājas vietniece 

izglītības jomā, logopēde, speciālā pedagoģē, mūzikas un sporta pedagoģes), 1 tehniskais 

personāls (vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, apkopēja, veļas pārzine, 

sētnieks, tehniskais darbinieks, sekretāre) un 1 medicīnas darbinieks – medmāsa. 
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Pedagogu izglītības uz 2018. gada 1.septembri 

 Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība  

Maģistra grāds  Cita augstākā 

izglītība  

studē 

Administrācija  2 1   

Pirmsskolas 

izglītības skolotāji 

10   2 

Atbalsta 

personāls 

2 1   

Mūzikas skolotājs 

 

1    

Sporta skolotājs  1    

Tabula Nr. 2 „Pedagogu izglītība” 

 Izglītojamo ēdināšanu nodrošina IK „Kanto”, ēdiens tiek gatavots virtuvē uz vietas. Mūsu Iestāde ir 

Ekoskolu dalībniece un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi ievērot sezonalitātes principu, ēdiena kvalitāti, 

pēc iespējas vairāk vietējie produktu piegādātāji, kuru produkcija atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, 

nacionālās pārtikas shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Liels 

akcents tiek likts uz to, lai ēdienkartes ir izstrādātas atbilstoši sezonalitātei. Ēdienkartes tiek saskaņotas 

ar Iestādes vadītāju un medicīnas māsu un pēc nepieciešamības tiek koriģētas. Ēdinātājs nodrošina arī 

speciālu ēdienkarti, ja izglītojamam ir ar ārsta zīmi apstiprināta diagnoze, kuras dēļ nepieciešama uztura 

korekcija. Lai veselīgi papildinātu ikdienas uzturu, izglītojamajiem ir nodrošināta ES atbalsta 

programmas „Skolas auglis” un Skolas piens”. Pedagogi savā darbā izmanto dažādas metodes un darba 

paņēmienus, mācību procesu Iestādē organizē pēc integrētās programmas - rotaļnodarbību veidā, kuru 

īstenošanā izmanto pēc iespējas vairāk ekoloģiskus un videi draudzīgus materiālus. Ikdienas darbā liels 

uzsvars tiek likts vides izglītības elementu integrēšanai. 2018. / 2019. mācību gada Eko tēma ir 

„Veselīgs dzīvesveids”, kas palīdz izglītojamajiem un arī pieaugušajiem izprast sakarības starp viņu 

veselību, ēšanas paradumiem, kā arī globāliem izaicinājumiem, ar kuriem būs jāsaskaras nākotnes 

paaudzēm. Šogad pievēršam īpašu uzmanību, lai vispārīgajā pirmsskolas izglītības programmā 

ietvertajām nodarbībām, nodrošinātu dažādību, tās īstenojot, kā āra nodarbības, IT nodarbības. Mācību 

gada laikā ir ieviestas arī projektu nedēļas. 

 

Mācību gada laikā viena pedagoģe ir ieguvusi augstākās izglītības dokumentu, savukārt otra, kura 

studēja ir pārgājusi strādāt uz privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Administrācijas komandai ir 

piepulcējusies vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā ar maģistra grādu izglītības 

zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants. 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

30-34 gadi 35-39gadi 40-44gadi 45-49 gadi 50-54 gadi  60 gadi un 

vairāk 

2 5 1 3 5 2 

Tabula Nr. 3 ”Pedagogu sadalījums pēc vecuma” 
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Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas standartu, mācību priekšmetu saturu, 

mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts un nodarbību saraksts atbilstoši izglītības programmu stundu 

plānam. 

Iestādē darbojas maksas interešu izglītības pulciņi - atbilstoši savām interesēm izglītojamajiem ir 

iespēja apgūt tautiskās dejas pamatprincipus, attīstīt dziedāt prasmi un iegūt pirmās prasmes lietot angļu 

valodas sarunvalodu. Izņemot vokālo studiju, kas ir bezmaksas, par pārējiem interešu izglītības 

pulciņiem maksā vecāki. 

Pirmsskolas budžetu veido valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzekļi un ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem 

Pašnovērtējuma ziņojums iekļauj ikgadējās anketēšanas rezultātā apkopoto informāciju, kas iegūta 

aptaujājot vecākus, pedagogus un personālu. Sīkāk iegūtos viedokļus var aplūkot pielikumā Nr.3.  

Iestādes darba laiks 7.00-19.00. 

Kopš 2015. gada februāra izglītības Iestādes vadītāja ir Sandra Nāckalne. 
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2  Izglītības Iestādes darbības pamatmērķi 

Vīzija - Mūsdienīga – zaļā dzīvesveida filozofijā balstīta, konkurētspējīga pirmsskolas izglītības 

Iestāde, kurā ar formālās un neformālās izglītības metodēm tiek sekmēts izglītojamajos mācīties 

prieks, attīstīts radošums, pašiniciatīva un veselīgs dzīvesveids.  

Misija – Radīt pozitīvu, rosinošu, izglītojamiem draudzīgu fiziski un emocionāli drošu izglītības 

vidi, organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts  pirmsskolas  

izglītības vadlīnijās  noteikto mērķu sasniegšanu.                                        

Moto: „Dzīvot zaļi! „ 

Vērtības: Izglītojamais – radoša, harmoniska personība; Mēs esam profesionāļi; Tradīcijas – 

mūsu sadarbības pamats. 

Darbības pamatmērķis – Pakāpeniski plānot, un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un 

audzināšanas procesu vispusīgai izglītojamā personības attīstībai, mācību procesā iekļaujot 

EKO skolas tēmas. 

Iestādes galvenie pedagoģiskie uzdevumi ( darba virzieni) 2018. / 2019. m. g.: 

1. Turpināt veidot izglītojamo ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot izglītojamo interesi 

par veselīga, fiziski aktīva dzīvesveida nozīmi, dabas un apkārtnes izzināšanu. 

2.  Veidot pakāpeniska pāreju uz caurvijās balstītu mācību procesu, nodrošināt iespēju 

izglītojamajiem apgūt pašapkalpošanās prasmes (sadarbības caurvija), veidot iekļaujošu, 

pieejamu un attīstību veicinošu izglītības vidi pašvadītam mācīšanās procesam. 

3. Iestādes personāla, izglītojamo un vecāku mērķtiecīga sadarbība katra izglītojamā 

individuālai izaugsmes nodrošināšanai un personības veidošanai (komandas darbs 

plānojot un īstenojot mācību satura apguvi). 

Audzināšanas uzdevumi: 

1.  Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu( laipnība, līdzcietība, 

savaldība, sadarbība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga, atbildīga dzīvesveida 

izpratni un pielietošanu ikdienā. 

2. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām 

vērtībām. 

3. Pilnveidot izglītības Iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un 

paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. (IT joma). 

4. Sekmēt izglītojamā personības attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, 

pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi ( šogad 

īpaši pašapkalpošanās prasmes).  

5. Turpināt pilnveidot Iestādes pedagogu un izglītojamo vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 
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3 Izglītības Iestādes sasniegums un tā novērtējums ar kvalitātes 

līmeni atbilstošajos kritērijos. 
 

3.1 Mācību saturs - Iestādes īstenotās izglītības programmas  

 

Mācību process tiek īstenots valsts valodā, saskaņā ar licencētajām izglītības programmām, Ministru 

kabineta 31.07.2012. Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, normatīvo aktu 

prasībām, izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības Iestāde “ Lācītis ”2018./19. mācību gadā īsteno:  

 

N.

pk 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Programma

s kods 

Izglītoja

mo skaits 

Licenc

e Nr. 

Izdošanas datums 

1. Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 139 V-3999 16.02.2011. 

2. Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 2 V-4000 16.02.2011. 

 Tabula nr. 4 „Iestādes īstenotās izglītības programmas” 

Izglītojamie, kuriem pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem tiek piešķirta speciālā 

izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, tie tiek integrēti grupās ar 

izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Šajā mācību gadā mums ir 

1 šāds izglītojamais. 

Izglītības Iestādē programmu īstenošanai ir sastādīts dienas ritms un nodarbību plāns atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Mācību saturs tiek apgūts atbilstoši izglītojamo vecumam, viņu 

individuālajām spējām un vajadzībām. Vadītājas vietniece izglītības jomā pārrauga mācību procesu. 

Darbs tiek plānots sadarbojoties, vienojoties par tēmu un uzdevumiem vienam mēnesim, kā prioritāti 

izvirzot sasniedzamo rezultātu. Mācību līdzekļu un metožu izmantošana tiek plānota daudzveidīga un 

videi draudzīga. 

Vērtēšanai pedagogi izmanto uzslavu, pamudinājumu, rosina izglītojamos sniegt atgriezenisko saiti 

par paveikto, kā arī saskatīt savus sasniegumus. Mācību darba diferenciācija un individualizācija norit 

nepārtraukti, jo pirmsskolas vecumam ir raksturīgs izglītojamo daudzpakāpju attīstības līmenis. 

Audzināšanas darbs tiek veikts atbilstoši izglītības Iestādē noteiktajiem audzināšanas uzdevumiem, 

kā arī tiek īstenotas tēmas, kuras nosaka iekļaušanās Ekoskolu tīklā, ikdienas dzīves notikumi un 

pilsētas mēroga aktivitātes. Katra mācību gada sākumā un beigās tiek aizpildītas izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas kartes, tiek nodrošināta pakāpenība un ievērota pēctecība starp izglītojamo 

attīstības pakāpēm. 

 

 Par sasniegtajiem rezultātiem tiek informēti vecāki, divas reizes gadā aicinot uz individuālām 

sarunām ar pedagogiem. 

 Iestādē tiek īstenotas 3 interešu izglītības programmas: 

- Angļu valoda – izglītojamajiem vecumā no 5 līdz 7 gadiem; 

- Tautiskās dejas - izglītojamajiem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem; 

- Vokālā studija - izglītojamajiem vecumā no 4 līdz 7 gadiem 
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Turpmākā attīstība: Turpināt strādāt un veidot padziļinātu izpratni par „Kompetencēs 

balstīta mācību satura” ieviešanu nākamajā mācību gadā, veicot rotaļnodarbību vērošanu, 

analīzi un savstarpēju sadarbību turpmākai darba procesa pilnveidei. 

Vērtējums: labi 

 

3.2 Mācīšana un mācīšanās  

3.2.1     Mācīšanas kvalitāte 

 Mācību darbs izglītības Iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus 

katram mācību gadam, kas izriet no valsts un pilsētas noteiktajām prioritātēm, tiek aktualizētas 

valsts pirmsskolas vadlīnijas, lai grupu pedagogiem būtu skaidri saskatāma izglītojamo attīstības 

pakāpe un lai varētu prognozēt sasniedzamos rezultātus. 

2018./2019. mācību gada darbības pamatmērķis – Pakāpeniski plānot, un īstenot kompetenču 

pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai izglītojamā personības attīstībai, 

mācību procesā iekļaujot EKO skolas tēmas. Izglītības Iestādes gada darba plānā tiek strukturēti 

attēlots mācību un audzināšanas, darba procesā plānotie pasākumi izglītojamajiem un 

pedagogiem, sapulces, konkursi, projektu nedēļas, pasākumi vecākiem, Eko aktivitātes. Katru 

mācību gadu tiek izvēlēta un integrēta ikdienas mācību un audzināšanas dabā viena galvenā Eko 

tēma un strādāts arī ar pārējām Eko tēmām. Pedagogi mācību un audzināšanas darbu plāno un 

fiksē Iestādē izstrādātā apstiprinātā „Skolotāju dienasgrāmatā”, kas ir viens no veidiem, kā 

atspoguļot integrēto rotaļnodarbību saturu, individuālo darbu ar izglītojamajiem, sadarbību ar 

vecākiem, vides izglītības elementu integrēšanu ikdienas darbā, kā arī katras grupas individuālos 

sasniegumus un attīstību mācību gada garumā. Grupas pedagogi, savstarpēji vienojoties, ik 

mēnesi kopīgi plāno mācību saturu, izvēlas „Lielo ideju, ziņu bērnam”, vienojas par vērtībām un 

caurviju prasmēm, informē izglītojamos par apgūstamo tēmu un sasniedzamajiem rezultātiem, 

kopīgi tiek nosprausts virziens, abām pusēm izprotot mērķi, lai tiktu sasniegts vēlamais rezultāts. 

Mācību process vērsts uz sadarbību, tādejādi pedagogs un izglītojamais šādi organizētā mācību 

procesā ir sadarbības partneri, kur abi ieklausās viens otra viedoklī. Pedagogs rosina izglītojamo 

izrādīt iniciatīvu un kļūt par mācību procesa virzītāju visas dienas garumā. Darba procesā 

pedagogs balstās uz izglītojamo individuālajām vajadzībām, izaugsmes sistemātisku novērošanu 

un sasniegumu vērtēšanu. Ne vienmēr rotaļnodarbībās izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar 

izglītojamajiem, kuriem ir kādas mācīšanās grūtības vai valodas attīstības problēmas, lai to 

risinātu grupu pedagogi izstrādājuši individuālos attīstības plānus izglītojamiem, kuriem 

nepieciešams atbalsts, individuāls darbs, nepieciešamības gadījumā piesaistot logopēdu, speciālo 

pedagogu, psihologu, tādejādi meklējot labāko veidu un metodes pirmsskolas programmas 

īstenošanai, veidojot savstarpēju sadarbību, kas ir pozitīvas saskarsmes un informācijas apmaiņas 

pamatā.  

Ar šo mācību gadu pedagogi savā ikdienas darbā sāka ieviest brīvdabas pedagoģijas elementus - 

organizēja izglītojošas un pētnieciskas āra nodarbības, ekskursijas, Ekoskolas tematiskās akcijas, 

tādejādi nodrošinot mācīšanas procesa saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm. Šī mācību gada Eko tēma ir „Veselīgs dzīvesveids”, kas ir pagājušā mācību gada 

tēmas ”Pārtika” loģisks turpinājums, lai izglītojamie izprastu, kas ir veselīga pārtika un kas vispār 

ir veselīgs dzīvesveids no veselības un vides aizsardzības puses. Lai to veicinātu īstenojām 

pasākumus: Piektdienas – āra nodarbību dienas, projekts „Salāti uz mana šķīvja” ”Man ir tīri 

zobi” „Protu rūpēties par sevi”, „Tīra vide – vesels es”, „Sporto vesels!’ u.c. Ekoskolu Rīcības 

dienu nedēļas devīze šogad bija „Plastmasai – nē!, liekot uzsvaru uz to, cik neveselīgi plastmasas 

lietošana ietekmē mūsu veselību un vidi. Visas nedēļas garumā notika daudzveidīgas aktivitātes 

gan izglītojamajiem gan vecākiem gan darbiniekiem gan apkārtējai sabiedrībai. Rīcības dienu 

konkursā guvām arī atzinību, saņemot balvu- leļļu teātra biļetes Iestādes izglītojamajiem. Ikdienā 

izglītojamie tiek aicināti darboties radoši, atbilstoši savām spējām, mācoties izvērtēt savu un citu 

darbu. Izglītojamiem tiek nodrošināta viņu līdzdalība un sadarbība mācību procesā, kur ļoti 

svarīgs faktors ir vide un resursi, kuri nodrošina procesa virzību. Grupu vide tiek veidota atbilstoši 
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vecumposmam, tematikai un Ekoskolas tēmai. Mācību līdzekļus un ikdienas darbam 

nepieciešamos uzskates materiālus pedagogi veido paši paredzot iespēju izglītojamajiem 

pašizpausties un piedzīvot pašizziņas procesu. Mācīšanas metodes tiek izvēlētas un koriģētas 

atkarībā no konkrētu izglītojamo sasniegumiem, grupas attīstības īpatnībām, maksimāli tiek 

ievērotas katra izglītojamā iespējas un vajadzības, līdz ar to frontālās darba metodes tiek 

izmantotas nelielā mērā, vairāk tiek domāts, kā organizēt darbu apakšgrupās, pāros vai 

individuāli. Mācību sasniegumu dinamiku ietekmē gan izglītojamā sociālās prasmes, gan viņa 

spēja sadarboties, gan personīgās rakstura iezīmes, kā arī Iestādes apmeklējums. Izglītojamo 

nodarbību kavējumi tiek regulāri uzskaitīti. Iestādes personāls sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, 

risina jautājumus par izglītojamo veselību un Iestādes apmeklēšanu. Iestāde piedāvā iespēju 

izglītojamajiem darboties interešu izglītības programma „FasTrac Kids”, kurai ir vairāki moduļi: 

bioloģijas, dabaszinātņu, zemes zinātņu, astronomijas, kas sniedz pirmo pieredzi par dažādiem 

jautājumiem, ļauj mācīties rotaļājoties un eksperimentējot, līdz ar to rada saprotamākas daudzas 

ikdienas parādības. Projektā „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā” ietvaros 22 iestādes sešgadnieki apmeklēja peldēt 

apmācības nodarbības. Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā koordinē, un pārrauga mācību 

procesa atbilstību izglītības programmām, nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu, 

konsultējot un piedāvājot nepieciešamo informāciju un resursus mērķu sasniegšanai. Ik gadu tiek 

veikta mācību darba rezultātu analīze. Grupu pedagogiem mācīšanas procesa kvalitātes 

nodrošināšanai rotaļnodarbībās ir iespēja strādāt ar interaktīvo tāfeli, datoru un mūzikas 

atskaņošanas centriem, pašu gatavotiem materiāliem. Mācību procesā 3 reizes gadā, tiek veicināta 

starp priekšmetu saikne- notikušas mūzikas, sporta, logoritmikas nodarbības. Pēc Iestādes 

administrācijas domām, pedagogi labi pārzina rotaļnodarbību organizēšanas pamatnosacījumus, 

skaidrojums ir saprotams, piemērots mācāmai tēmai un izglītojamā vecumam. Izglītības Iestāde 

nodrošina visus izglītojamos ar mācību materiāliem. Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās 

liecina, ka mācīšanas process pirmsskolas izglītības Iestādē kļūst jēgpilns, pedagogi mācīšanas 

procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu. Tikšanās reizēs ar vecākiem ( 2 x gadā – 

individuālās sarunās), tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi. Ikdienā vecāki var iepazīties ar sava 

bērna veiktajiem darbiem gan grupas vecāku informatīvajā stendā gan izglītojamā darbu mapē, 

gan sarunās ar pedagogu, kad tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi, arī izglītojamā uzvedība. 

Izglītības Iestāde nodrošina prakses vietu pirmsskolas pedagoģijas studentiem, kuri mācību 

procesā ienes citādu skatījumu, novitātes un daži pat paliek strādāt patstāvīgā darbā Iestādē. 

Iestāde ir atvērta sadarbībai ar citām izglītības iestādēm, tāpēc apmeklējam un uzņemam kolēģus 

gan no mūsu pašu pilsētas gan no citām pilsētām, tas nodrošina pieredzes apmaiņu starp 

profesionāļiem un rosina radošumu pedagogos. Arī vecāki atzīst, ka Iestādes pedagogi rada 

izglītojamajiem interesi par mācību procesu un ir apmierināti ar kopējo mācību kvalitāti un 

pedagogu sniegto informāciju par izglītojamā sasniegumiem.  

  

Secinājumi:  

 

Mācību procesā un nodarbībās izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, 

informāciju tehnoloģijas.  

Pirmsskolas izglītības Iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu 

atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām un vajadzībām. 

Vecāki pārzina savu bērnu sasniegumus un spējas rotaļnodarbībās.  

Pedagogi prasmīgi veido dialogu, sadarbību ar izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt pakāpeniski ieviest mācīšanas pieejas maiņu, (Kompetenču pieejā), nodrošinot 

mācīšanos iedziļinoties, akcentējot izglītojamā iniciatīvu, izvēli, jaunradi un integrēt izglītojamo 

caurviju prasmju attīstību mācību satura apguvē. 

Pilnveidot individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir valodas attīstības, uzmanības, 

uzvedības traucējumi, un pievērst lielāku uzmanību darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem. 
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Veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu caur veselību veicinošām aktivitātēm un 

saudzīgu attieksmi pret vidi. 

Veicināt pedagogu un izglītojamo pētnieciskās darbības kompetenču attīstību.  

Turpināt pilnveidot iestādes vadības, pedagogu un atbalsta personāla sadarbību kompetencēs 

balstīta mācību satura ieviešanai. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

3.2.2 Mācīšanās kvalitāte  

 

Pedagogu organizētais mācību un audzināšanas darbs ir mērķtiecīgi virzīts uz ikviena izglītojamā 

jēgpilnu iesaistīšanos mācību procesā, attīstot zināšanas un prasmes, sasaistot tās ar iepriekš 

apgūto un tas notiek visas dienas garumā. Rotaļnodarbībās pedagogi integrē audzināšanas 

uzdevumus, kas izglītojamajiem attīsta šādas vērtības, kā atbildība, centība, drosme, godīgums, 

gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, līdzcietība, sirsnīgums, tolerance. Izglītojamie 

tiek rosināti darboties radoši, atbilstoši savām spējām, mācoties izvērtēt savu un citu darbu. 

Pedagogi izmanto daudzveidīgas aktīvās mācīšanās formas, kas atbilstoši veseluma pieejai attīsta 

visas izglītojamo attīstības jomas. (stādīt, ravēt, laistīt, novākt augus siltumnīcā, kastēs, 

rotaļlaukuma grābšana, putnu piebarošana ziemā, koku stādīšana). Sadarbībā ar vecākiem, 

padziļinot mācību tēmas, tiek veidotas izstādes gan grupās gan iestādes āra teritorijā. Pedagogi 

grupas vidi veido atbilstoši vecumposmam, tematikai un tā, lai veicinātu izglītojamo vispusīgu 

attīstību. Mācību centros izvietoti materiāli plašsaziņai un izglītojamo interešu pilnveidošanai. 

Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku ietekmē gan izglītojamā sociālās prasmes, 

gan viņa sadarbības prasmes, gan individuālās rakstura īpatnības, gan iestādes apmeklējuma 

biežums. Izglītojamā pašvērtēšanas prasmes attīstās ļoti pakāpeniski un tādēļ atbildoši vecumam 

tiek piedāvāti dažādi pašvērtēšanas veidi, piemēram, spiedodziņi, emociju uzlīmītes, emociju 

sienas kalendārs, vārdisks vērtējums, u.c.  

Veicot pedagogu anketēšanu redzams, ka gandrīz visi pedagogi uzskata, ka tiek nodrošinātas visu 

izglītojamo mācīšanās vajadzības. Iestāde regulāri sadarbojas ar izglītojamo vecākiem – vecāku 

sapulces tiek organizētas mācību gada sākumā, mācību gadu noslēdzot, izglītības Iestādi uzsākot 

apmeklēt un reizēm ārkārtas gadījumā. Pirmsskolas izglītības Iestādē “ Lācītis” vecāki Iestādes 

mācīšanās procesa kvalitāti novērtē kā labu. Vecāki atzīst, ka pirmsskolas izglītības Iestādē strādā 

kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu atbilstoši pirmsskolas izglītības 

vadlīniju saturam, pirmsskolas izglītības pedagogi mērķtiecīgi un jēgpilni organizē mācīšanās 

darbu, veido pozitīvu attieksmi pret izzināšanas procesu, darot. Pedagogi apgalvo,( anketēšanas 

rezultāti), ka Iestāde palīdz vecākiem sniegt atbalstu izglītojamajiem mācīšanās procesā.  

Secinājumi: 

 Mācīšanas un mācīšanās procesu organizē jēgpilni, atbilstoši izglītojamo vajadzībām, spējām un 

interesēm.  

Izglītojamā pašvērtēšanas prasmes attīstās ļoti pakāpeniski, līdz ar to jāturpina izstrādāt un 

piedāvāt daudzveidīgus pašvērtēšanas veidus. 

Izglītot 5-6 gadīgo izglītojamo vecākus par izglītojamo regulāru Iestādes apmeklējumu 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt iekārtot pašvadītas darbības motivējošu grupas vidi. 

Turpina veicināt izglītojamo apzināšanos par savas līdzdarbības mācību procesā nozīmību. 

Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās un vairāk darboties ar talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu, pārbaudes un 

vērtēšanas formas un metodes.  

Strādāt pie informācijas tehnoloģiju biežākas izmantošanas ikdienas darbā.  

Vērtējums: labi 
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3.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolā galvenais izglītojamā darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir 

izglītojamā patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē 

izglītojamā attīstību kopumā, palīdzot izglītojamajam atklāties, attīstīties, izvēlēties noturīgas 

intereses un sociālās vajadzības. 

 Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

Izglītojamajam ir svarīgi saņemt regulāru novērtējumu par paveikto, jo pakāpeniski nostiprinās 

viņa pašvērtējums, attīstās paškontrole un motivācija. 

 Pedagogu galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu organizēt 

interesantu, jēgpilnu, atbilstošu izglītojamā spējām, vajadzībām un interesēm, līdz ar to 

izglītojamo sasniegumus vērtē mācību procesā un ārpus nodarbību laikā, novērojot, klausoties, 

jautājot un analizējot izglītojamo darbus. Vērtējot izglītojamo sasniegumus, pedagogs nosaka ne 

tikai izglītojamā sasniegumu atbilstību noteiktā līmeņa pakāpei, bet arī individuālo attīstības 

dinamiku, kas palīdz turpmākai darba plānošanai un katra izglītojamā tālākās attīstības 

sekmēšanai. Laika gaitā novērojumi atklāj vispārējas likumsakarības izglītojamo uzvedībā, 

rīcībā, attieksmē un arī parāda prasmju līmeni un attīstības progresu. Izglītības Iestādē ir 

izstrādātas izglītojamo attīstības kartes, kurās zināšanas un prasmes tiek parādītas, ievērojot 

izglītojamo vecumposma īpatnības un individuālās spējas divas reizes gadā. Pedagogi sniedz 

izglītojamajiem atbalstu mācību procesā, izskaidro vērtējumu - kas veicies ļoti labi, kas vēl 

jāuzlabo, saistībā ar izvirzīto sasniedzamo rezultātu un uzdevumiem, kā arī motivē turpmākajam 

mācību darbam ar iedrošinājumu, uzslavu un pamudinājumu. Vecāku sapulcēs un individuālajās 

sarunās vecākus informē par izglītojamā sasniegumiem, sniedz ieteikumus vecākiem, kam būtu 

jāpievērš uzmanība, lai izglītojamais attīstītu savas prasmes un rezultātā veiksmīgi apgūtu 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Iestādes 

vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā.  

Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves, par izglītojamā sasniegumiem (zināšanām, prasmēm 

un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem), Iestāde rakstiski informē viņa vecākus vai citus 

izglītojamā likumiskos pārstāvjus. Rakstiski tiek fiksēts izglītojamā apmeklējums un vērtējums 

sekojošās jomās: fiziskā attīstība, personības attīstība, saskarsmes un pašaprūpes prasmes, izziņas 

procesi, runas un valodas attīstība, matemātiskie priekšstati, lasīt un rakstīt prasme, 

tēlotājdarbība. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē, lai to izmantotu katra izglītojamā 

mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Mācību gada noslēguma 

pedagoģiskajā sēdē pedagogi dalās ar pieredzi par izglītojamo sasniegumiem un problēmām 

mācību gada laikā, tādejādi veicinot sevī vēlmi agrīni veikt izglītojamo spēju novērtēšanu, lai 

nodrošinātu nepieciešamo atbalstu turpmākai izglītojamo attīstībai. 

Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība un informācijas saņemšana par 

izglītojamā sasniegumiem. 

  

Secinājumi: 

Izvērtējot mācību gada darbu 3 pedagoģiskajās sēdēs, secinām, ka 2018./19. Mācību gads bijis 

radošs, izglītojamajiem un pedagogiem interesants, jo izmēģināts „Kompetenču pieejā „balstīts 

ikdienas darbs. 

Pirmsskolas izglītības Iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Pirmsskolas izglītības Iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu 

vērtēšanai.  

Izglītojamo vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par izglītojamo mācību 

sasniegumiem.  
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Turpmākā attīstība: 

 Saistībā ar kompetenču pieejas ieviešanu, akcentēt pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību 

izglītojamajos, motivējot patstāvīgi mācību procesā izvērtēt savas darbības rezultātus. 

Izvērtēt esošās un  papildināt satura apguves vērtēšanas pieejas. 

Analizēt katra izglītojamā izaugsmi un prasmju attīstību ilgtermiņā. 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības Iestādi, lai sekmētu vecāku 

līdzatbildību, izpratni un ieinteresētību sava bērna turpmākā izaugsmē. 

Veicināt izglītojamo agrīnu spēju novērtēšanu un nodrošināt nepieciešamo atbalstu turpmākai 

attīstībai. 

Nākamajā mācību gadā turpināt sniegt pedagogiem atbalstu izpratnei par katra sasniedzamā 

rezultāta snieguma līmeņu aprakstu, tā nozīmi katra izglītojamā individuālās izaugsmes 

sekmēšanā.  

Vērtējums: labi 
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3.3 Izglītojamo sasniegumi 

 

3.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Iestādes pedagogi strādā pie tā, lai izglītojamo sasniegumi ikdienā tiktu pamanīti. 

Pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumus mācību un audzināšana jomā vērtē 

atbildoši pirmsskolas izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem, kurus nosaka pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas, ievērojot izglītojamā vecumu, individuālās spējas un attīstības līmeni. 

Ikdienas mācību procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti organizētās rotaļnodarbībās, kā arī 

ārpus nodarbību aktivitātēs. Pedagogi izmanto atgriezenisko saikni, uzslavē, uzmundrina, aicina 

izglītojamos runāt par to, kā šodien veicies, tā veicinot katra izglītojamā personisko atbildību par 

savu mācīšanos un motivējot tālākai izzinošai darbībai. 

Pirmsskolas izglītības Iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju „Skolotāja 

dienasgrāmatā” un izglītojamā attīstības kartē par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. 

Informāciju izanalizē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. Izglītojamo ikdienas 

rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku informatīvajos stendos, izglītojamo darbu 

mapītēs, ikdienā pārrunāt ar pedagogiem bērna paveikto, izanalizēt to un vienoties, ja 

nepieciešams par papildus atbalstu. Izglītojamo mācību sasniegumus pedagogi kopā ar 

administrāciju analizē mācību gada noslēguma pedagoģiskajās padomes sēdēs. Pēc pirmsskolas 

izglītības satura apguves par izglītojamā sasniegumiem: zināšanām, prasmēm un attieksmēm 

atbilstoši plānotajiem rezultātiem, Iestāde rakstiski informē izglītojamā vecākus.  

Mācību gada laikā izglītojamie piedalījās arī vairākos konkursos, piemēram, „Kanclers” rīkotajā 

zīmējumu konkursā, daiļlasītāju konkursā ”Riti, raiti valodiņa”, pirmsskolu sporta sacensībās 

„Lielā balva”. Ekoskolas akcijās. 

Apkopojot Iestādes grupu izglītojamo  attīstības kartēs apkopotos vērtējumus, var  secināt, ka 

kopumā Iestādē vērojama pozitīva izglītojamo sasniegumu attīstības dinamika. 

 Lielākā daļa vecāku atzīst, ka pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, 

rotaļnodarbības, izvirza noteiktas prasības, rosina izglītojamos mācīties atbilstoši viņu spējām, 

prasmēm un interesēm.  

Secinājumi: 

Pedagogi ar izglītojamajiem strādā gan individuāli gan diferencēti. 

Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas darbā, kas veicina 

vecāku līdzdalību un ieinteresētību par sava bērna izaugsmi. 

Izvērtējot kopējos grupu izglītojamo attīstības rādītājus, secināts, ka nākamajā mācību gadā 

lielāka uzmanība jāpievērš tādām caurviju prasmēm, kā pašvadīta mācīšanās un pilsoniskā 

līdzdalība. 

Tālākā attīstība: 

Turpināt virzīt katra izglītojamā attīstību no viena sasnieguma uz nākamo, saglabājot individuālu 

pieeju katram izglītojamajam, respektējot viņa spējas, intereses un vajadzības. ikdienas darbā. 

Atbilstoši izglītojamo attīstības rādītājiem un vajadzībām izstrādāt katram izglītojamajam 

individuālus uzdevumus. 

Veicināt pedagogu izpratni par izglītojamo sasniegumu vērtēšanas nozīmību ikdienas mācību 

procesā. 

Pilnveidot pedagogu izpratne par atgriezeniskās saites izmantošanu un iespējām, izglītojamā 

iesaistīšanu mācību procesā- pašam būt ieinteresētam, atbildīgam par savu mācīšanos. 

Vērtējums: labi 
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3.4 Atbalsts izglītojamiem 

 

3.4.1 Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

 

Iestājoties izglītības Iestādē, katram izglītojamajam ir ģimenes ārsta izsniegta „Bērna medicīnas 

karte”, kurā ir svarīgākā informācija par izglītojamā veselības stāvokli. Šo dokumentu uzraudzību 

un pārraudzību veic Iestādes medicīnas māsa. Izglītības Iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo 

psiholoģiskās, fiziskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota 

izglītojamo atbalstam.  

Pirmsskolas izglītības Iestādē „Lācītis” darbojas atbalsta personāls – logopēde, speciālais 

pedagogs, psihologs ( sadarbībā ar IIAC), un medmāsa, kuri sniedz vispusīgu palīdzību un 

atbalstu izglītojamajiem un viņu vecākiem psiholoģiskā un sociālpsiholoģiskā jomā. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta izglītojamo adaptācijai un saskarsmes jautājumiem. Adaptācijas 

jautājumi tiek pārrunāti pedagogu sanāksmēs un meklēti pēc iespējas labāki risinājumi šī procesa 

uzlabošanai. Medmāsa regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati un nodrošina sanitāri 

higiēnisko normu ievērošanu Iestādē, kā arī veic ēdināšanas pakalpojuma  kvalitātes monitoringu. 

Medmāsa veic arī izglītojošo darbu ar izglītojamiem par zobu, roku higiēnu, par stājas profilaksi. 

Gada laikā vairākas reizes tiek veikta pedikulozes un ādas slimību pārbaude. Papildus katrā grupā 

ir pieejama medicīniskā aptieciņa. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā 

telefoniski tiek informēti izglītojamā vecāki, kā arī analizēti notikuma apstākļi un izdarīti 

secinājumi, izvestas pārrunas ar nelaimes gadījumā iesaistītajām pusēm. Izglītojamo veselības 

uzskaites dati ir pieejami pie Iestādes medicīnas māsas, kura veic visus nepieciešamos pasākumus 

izglītojamo drošībai un veselības aprūpei. Izglītojamie tiek informēti, kā rīkoties traumas vai 

pēkšņas slimības gadījumā, kā arī rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās uz ūdens, ledus, 

ugunsgrēkā u.c. ( instrukcijas). Vērojama laba sadarbība starp medicīnas māsu, vecākiem, un 

grupu skolotājām. Logopēde izvērtē un noskaidro, kādi runas traucējumi ir izglītojamajiem un 

ieplāno individuālo darbu ar katru izglītojamo vai pāros, kam ir līdzīgas problēmas, lai sniegtu 

atbalstu izglītojamajiem. Logopēdei ir savs kabinets, iespēju robežās aprīkots ar nepieciešamo 

inventāru. Atbalsta personāls regulāri apzina un strādā ar izglītojamo mācīšanās traucējumiem. 

Pedagogi respektē katra izglītojamā individuālās vajadzības, veido un pielāgo mācību procesu tā, 

lai katrs izglītojamais sajustos piederīgs, lai ikvienam būtu iespēja veikt uzdevumus atbilstoši 

savām spējām. Atbalsta personāls strādā savstarpēji sadarbojoties, informē un meklē risinājumus 

par aktuālām problēmsituācijām, palīdz pedagogiem un vecākiem izprast katra izglītojamā 

individualitāti, personības veidošanos, speciālās vajadzības, nodrošina individuālo konsultāciju 

pieejamību un kvalitāti. Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi ar 

kuriem ir iepazīstināti gan izglītojamiegan vecāki gan personāls. Tā kā, Iestāde ir aktīva Ekoskolu 

programmas dalībniece, tad ikdienā pedagogi ļoti lielu uzmanību pievērš teorētiskam un 

praktiskam darbam stāstot, rādot izglītojamiem par veselīgu dzīvesveidu, pēta un degustē 

veselīgus, vietējos produktus, noskaidro un informē izglītojamos par kaitīgām un neveselīgām 

vielām pārtikā un to ietekmi uz veselību. Apkopojot anketēšanas rezultātus, var secināt, ka vecāki 

zina, kāds atbalsta personāls pieejams Iestādē.  

Secinājumi: 

Emocionālu un psiholoģisku atbalstu izglītojamie var saņemt no ikviena Iestādes darbinieka. 

Mācību procesā tiek attīstītas visas prasmes un iemaņas personības veidošanā. 

Iestādē tiek organizēti pasākumi, kuros iesaistīti visi izglītojamie. 

 

Tālākā attīstība:  

Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi pret vidi un veselīgu un drošu 

dzīvesveidu. 

Turpināt pilnveidot pedagoģiskās kompetences audzināšanas darbā. 

 Vērtējums: labi 
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3.4.2 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Drošības pasākumu ievērošanai Iestādē ir pievērsta īpaša uzmanība.  

Saskaņā ar darba aizsardzības vispārējiem principiem Iestādē izveidota darba aizsardzības 

sistēma par ko atbild vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā. Regulāri tiek veiktas  

nodarbināto instruktāžas, darbinieki tiek nodrošināti ar darba aizsardzības līdzekļiem, veikta 

darba vides pārbaude, lai novērstu darba vides riska ietekmi u.c. Iestādē visiem zināmās un 

redzamās vietās ir izvietota informācija par evakuāciju, rezerves izejām, kā sazināties ar 

operatīvajiem dienestiem ( stendos). Darbinieki tiek iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem 

un instruktāžām, savukārt izglītojamie tēmu ietvaros ar Drošības noteikumiem. Ik gadu iestādē 

notiek mācības, kā rīkoties ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka gadījumā. Pirmsskolas 

izglītības Iestādē ir ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Iestādē ir pieejami 

ugunsdzēšamie aparāti, tie izvietoti atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 prasībām, to 

atbilstība ekspluatācijas noteikumiem katru gadu tiek pārbaudīta. Katru gadu darbiniekiem tiek 

nodrošināta apmācība drošības jautājumos, kas ietvēra evakuāciju un ugunsgrēka dzēšanu. 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpo SIA “Rears”. Iestādē ir 

noteikta kārtība grupu ekskursiju organizēšanā un ārpus Iestādes pasākumu apmeklēšanai. 

Pedagogi ir tie, kas palīdz risināt izglītojamo problēmas, ja tādas rodas ikdienā un vecāki droši 

var uzticēties Iestādes darbiniekiem. Ikdienā Iestādē tiek nodrošināta fiziska izglītojamo drošība 

– teritorija ir nožogota, ieejas durvis aprīkotas ar ieejas kodiem, vārtiem ir speciāls drošības 

rokturis un tiek sekots, lai kravas ieejas vārti būtu aizvērti, āra teritorijā tiek veikta 

videonovērošana, personāls regulāri tiek instruēts par izglītojamo drošības nodrošināšanu.  

Izglītojamo drošības nodrošināšanai, ir izstrādātas 12 drošības instrukcijas: 

1) par ceļu satiksmes drošību; 

2) par darba drošību, veicot praktiskos darbus; 

3) par drošību telpās un ārā; 

4) par ugunsdrošību; 

5) par elektrodrošību; 

6) par pirmās palīdzības sniegšanu; 

7) par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās; 

8) par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku; 

9) par drošību sporta sacensībās un fiziskās izglītības nodarbībās; 

10) par rīcību nestandarta situācijās; 

11) par drošību uz ūdens un ledus; 

12) par personas higiēnu un darba higiēnu. 

Par to, ka pedagogs veicis izglītojamo iepazīstināšanu ar instruktāžām, tiek veikts ieraksts 

Drošības noteikumu reģistra lapā. Mūsu Iestādes darbinieki un vecāki uzskata, ka izglītojamie 

Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši.  

Vecāki atzīst, ka Iestādes darbinieki rūpējas par izglītojamo drošību Iestādē un ārpus Iestādes 

pasākumos. Reizi gadā Iestādē viesojas Valsts policijas pārstāvji, kuri stāsta izglītojamajiem par 

drošību un demonstrē policijas ekipējumu. Šajā mācību gadā notika koncertuzvedums par drošību 

„Drošības ābece”, un tika demonstrēta valsts  policijas prezentācija par drošību ziemā. Iestādē 

Regulāri tiek sekots līdzi Iestādes sanitāri - higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. Kontroles 

dienesti pārbaudēs ir atzinuši, ka tas atbilst MK 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “ 

Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 

programmas” un MK 2013.gada 19.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu” prasībām. Iestāde rūpējas par veselīgu brokastu, pusdienu un launaga piedāvājumu 

visiem izglītojamiem ( ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji nodrošina „ Zaļo” iepirkumu). 

Iestādes un tās teritorijas apsardzi nodrošina SIA “Mega Sargs”.  

 

Secinājumi: 
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Izglītojamie un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. Iestādē izstrādātas drošības 

instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti izglītojamie un darbinieki.  

Iestādē ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un vienreiz gadā, sadarbībā ar  

VUGD darbiniekiem notiek evakuācijas mācības. 

Pirmsskolas izglītības Iestādē ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas 

un noteikumi.  

Noteikta kārtība, kā ar instrukcijām tiek iepazīstināti izglītojamie un Iestādes darbinieki. 

Instrukcijas tiek ievērotas praksē.  

Iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošināta veselīga ēdināšana.  

Iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas ievērošanai  

nepieciešamajiem materiāliem.  

 

Tālākā attīstība: 

 

Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā.  

Jāturpina ikdienā rūpēties par izglītojamo drošību rotaļnodarbību, āra pastaigu laikā un 

izglītojamo savstarpējas sadarbības laikā. 

Iestādē nepieciešams ierīkot drošības pogas durvju iekšpusē, lai izslēgtu iespēju izglītojamajam 

vienam izkļūt no iestādes. 

Vērtējums: ļoti labi 

3.4.3 Atbalsts personības veidošanā 

 

Audzināšanas darbs izglītības Iestādē norit ciešā sasaistē ar plānoto mācību darbu 

rotaļnodarbībās, pasākumos, ekskursijās sadarbojoties grupas personālam, mūzikas skolotājai, un 

vecākiem, saskaņā ar izvirzītiem audzināšanas darba uzdevumiem, kuri iekļauti darba plānā kopā 

ar mācību darbā plānotām aktivitātēm un Eko aktivitātēm 2018./19.māc. gadam. Plāns ir 

pietiekami elastīgs un laika gaitā tiek papildināts vai arī no kaut kā atsakāmies. Dažādu tēmu 

ietvaros pedagogi plāno mācību ekskursijas, lai veicinātu izglītojamo pieredzi. 

Ikdienā, cenšamies izglītojamajos nostiprināt pozitīvu attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai 

skaitā pret sevi, savu veselību, audzināt izglītojamos kā savas pilsētas un valsts patriotus. Iestādē 

tiek veidotas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un saglabātas. Izglītības Iestāde iesaistās dažādos 

pašu un ārpus organizētajos sporta pasākumos, konkursos un Eko pasākumos, tādejādi 

pilnveidojot izglītojamo uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes apmeklējot pasākumus 

sabiedriskās vietās gan valstī, pilsētā, gan Iestādē. Jau otro gadu Iestādes izglītojamajiem ir 

iespēja parādīt savas spējas un zināšanas piedaloties sadraudzības pasākumos Jelgavas 2. 

pamatskolā - “Sporta svētki” un “Putnu dienas”. Lai veicinātu izglītojamajos vispusīgu 

personības attīstību tiek piedāvāta iespēja apgūt angļu valodu, dejot, zīmēt un dziedāt. Mācību 

gada vidū un beigās izglītojamie apgūtās prasmes demonstrē koncertā „Dejo liels un mazs”. 

Par rotaļnodarbībām un interešu izglītības nodarbībām, kādas notiek Iestādē vecāki var iepazīties 

pirmajā vecāku sapulcē un vēlāk grupās pie informācijas stenda. 

Tradicionāli ir izglītojamo patriotisma, valstiskās piederības apziņas audzināšanas pasākumi: ‘ 

„Daudz laimes, Latvija!”, „ Gaismas gājiens „Vilksim košu zelta jostu...” ,”Baltā galdauta 

svētki”, kā arī koncerti, izrādes, radošās darbnīcas pedagogiem, vecākiem kopā ar 

izglītojamajiem.  

Iestādē organizējam pasākumus, kas veicina un popularizē veselīgu dzīvesveidu un veido izpratni 

par veselīgu dzīvesveidu, iesaistot izglītojamos veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Ikdienas 

mācību nodarbībās tiek integrētas tēmas par veselīgu dzīvesveidu, īstenotas āra nodarbības, 

organizēti sporta pasākumi, veidotas sadarbības ar dažādiem speciālistiem- higiēnists, medicīnas 

māsa, kā arī ārpus izglītības iestādes vecākās grupas ( 6. g.) izglītojamie varēja apmeklēt 

peldēšanas nodarbības kaimiņu pirmsskolas izglītības iestādē„ Kāpēcīši”. Šajā mācību gadā 
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Iestāde piedalījās Zaļās jostas bateriju vākšanas (37.kg.) un makulatūras vākšanas konkursā 

(1200.kg.). 

Vecāki pauž viedokli, ka izglītojamajam tiek dota iespēja piedalīties dažādos Iestādes 

organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs. Vecāki apgalvo, ka Iestādes organizētie pasākumi 

ir interesanti un kvalitatīvi. Ikdienā un svētkos atbilstoši ir noformētas Iestādes telpas un 

pasākumu zāle. Visu grupu izglītojamie labprāt iesaistās Iestādes rīkotajās aktivitātēs. Iestādes 

pasākumus apmeklē vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas un citi izglītojamo radinieki.  

Kā īpaša tradīcija Iestādē jau vairākus gadus notiek labdarības akcijas, šajā mācību gadā: „Eņģeļu 

egle”, „Par ķepām un astēm”. Izglītojamo vecāki tiek iesaistīti un aicināti piedalīties dažādos 

pasākumos- izstādēs, radošās darbnīcās, sporta spēlēs, lai veicinātu ģimeņu kopā būšanas prieku. 

Reizēm pirmsskolas izglītības Iestādes organizētie pasākumi tiek atspoguļoti pilsētas avīzē 

„Jelgavas vēstnesis” un portālā  www.jelgavniekiem.lv. 

Secinājumi: 

Izglītības Iestāde piedāvā plašu pasākumu, aktivitāšu un projektu klāstu, kas vērsti uz izglītojamo 

personības pilnveidi. 

Izglītojamie ar prieku, aizrautību un interesi piedalās Iestādes muzikālajos, sporta pasākumos un 

Eko aktivitātēs. 

 

Tālākā attīstība: 

Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Iestādē un ārpus tās organizētajos pasākumos, kā arī  

turpināt iesaistīt vecākus Iestādes aktivitātēs.  

Pilnveidot interešu izglītības pieejamību un dažādību. 

Veicināt interesi un iesaistīšanos Eko pasākumos un aktivitātēs, veicinot izglītojamo izpratni par 

veselīgu dzīvesveidu un pozitīvu, saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. 

Turpināt iesaistīt izglītojamo vecākus Iestādes aktivitātēs. 

Vērtējums: labi 

3.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā 

Pirmsskolas vecumposmam ir būtiska nozīme dzīves prasmju veidošanā, kas veido stabilu 

pamatu izglītojamo veiksmīgai karjerai nākotnē. Izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas 

dažādas metodes: rotaļnodarbības, mācību ekskursijas, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, filmiņu 

skatīšanās. Ikdienā izglītojamie iepazīst arī Iestādes pieaugušo profesijas: pavāra, medmāsas, 

logopēdes, skolotāja palīga, sētnieka u.c. Arī caur rotaļnodarbībām tiek apgūti ar karjeras izvēli 

saistītie temati - sniegta informācija par dažādām profesijām, un to nepieciešamību. Šajā mācību 

gadā īpaša iespēja bija iepazīties ar keramiķa profesiju un stikla pūtējiem. Lielu uzsvaru liekam 

uz Eko aktivitātēm, lai izglītojamie iepazītos arī ar ikdienā mazāk redzamām profesijām, 

piemēram, apmeklē lauku sētu, kur iepazinās ar maiznieka profesiju. Grupās pedagogi piedāvā 

aktivitātes, salātu gatavošanā, sulu spiešanā, cepumu, pīrāgu cepšanā, arī iespējā izaudzēt savus 

zaļumus un tad sagriezt salātos un pašiem apēst, tādejādi sniedzot izglītojamajiem daudzpusīgas 

zināšanas, kā arī veidojot pozitīvu attieksmi pret veselīgu uzturu, atbildīgu ēšanu, vides 

saudzēšanu un veselīga dzīvesveida nozīmi kopumā. Karjeras izglītības darbu Iestādē koordinē 

grupu pedagogi sadarbībā ar vecākiem un vadītājas vietnieci izglītības jomā. Lai popularizētu 

dažādas profesijas, grupu pedagogi uz nodarbībām aicina izglītojamo vecākus pastāstīt par savām 

darba gaitām, kā ietvaros veido nedēļas projektu “Es būšu…”. Katru gadu tiek rīkotas mācību 

ekskursijas uz dažādu profesiju pārstāvju darbavietām. Iestādes metodiskajā kabinetā ikviens 

pedagogs var saņemt metodisko literatūru, materiālus izglītojamo rosināšanai par profesijām, 

piemērotu izglītojamo vecumam. 

Secinājumi: 

Iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai iepazīstinātu izglītojamos ar profesiju dažādībā. 

 

Tālākā attīstība: 
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Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt sadarbību ar 

vecākiem šajā jomā. 

Turpināt organizēt izglītojamajiem mācību ekskursijas profesiju izzināšanai. 

Paplašināt materiālu klāstu par profesijām metodiskajā kabinetā, papildināt ar digitāliem 

materiāliem. 

Turpināt sadarbību ar vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Vērtējums: ļoti labi  

3.4.5 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, zināšanu un talantu 

izkopšanu, izglītības Iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu nodarbībās pakāpeniski apgūt  

nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas gaitu 

uzsākšanai (darbs grupās, pāros, individuāli). 

Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir kādas grūtības mācīšanās procesā vai valodas 

attīstības problēmas, kā arī apzina talantīgo izglītojamo vajadzības. Iestādi apmeklē daudzi 

mazākumtautību izglītojamie, tāpēc bieži viņiem nepieciešams pastiprināts atbalsts latviešu 

valodas apguvē, lai sekmīgi apgūtu mācību programmu. Pedagogi ņem vērā izglītojamo 

individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju rotaļnodarbībās. Ir izstrādāti individuālie 

attīstības plāni, lai īstenotu diferencētu darbu un pēc iespējas vairāk palīdzētu izglītojamajiem, 

kuriem ir vērojamas kādas problēmas. Ar izglītojamajiem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi 

Iestādē veiksmīgi strādā logopēde, kurai ir izveidojies ļoti labs kontakts un sadarbība ar 

izglītojamo vecākiem un grupu pedagogiem. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju par pedagoga 

novērotajām izglītojamā attīstības vajadzībām, un nepieciešamības gadījumā informāciju par 

iespējām saņemt atbalstu. Iestādei ir sadarbība ar pilsētas IIA, kur atbalstu nepieciešamības 

gadījumā var saņemt gan izglītojamie, gan izglītojamo vecāki, gan pedagogi, kā arī ir iespēja 

apmeklēt, logopēdu un citus atbalsta speciālistus ārpus Iestādes un ja nepieciešams iziet 

pedagoģiski medicīnisko komisiju. Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās 

piedalās izglītojamā vecāki, administrācija, grupas skolotājs un atbalsta personāls. Iestādē strādā 

speciālā pedagoģe, kura palīdz pedagogiem laicīgi saskatīt un izprast izglītojamo attīstības 

problēmas, meklē iespējamās metodes, kā tās mazināt un veido sadarbību ar vecākiem, nodrošinot 

kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem. Vecākiem ir iespēja tikties ar logopēdi un speciālo 

pedagoģi individuālajās sarunās. Izglītojamajiem, kuriem ir īpašas spējas vai dotības, pedagogs 

piedāvā papildus uzdevumus aktivitāšu centros, tādejādi, nostiprinot zināšanas par uzdevumu 

daudzveidību tēmas dziļākai apguvei. Pedagogi, atbalsta personāls, iestādes vadība risina ikviena 

izglītojamā problēmas un cenšas nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu mācību darba diferenciācijai 

Secinājumi: 

Iestāde atbalsta izglītojamo vajadzības un pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem ir 

valodas, uzmanības un uzvedības grūtības, kā arī vērojami emocionālie traucējumi, un iespēju 

robežās cenšas apzināt talantīgo bērnu vajadzības.  

Iestādē veiksmīgi strādā atbalsta personāls - logopēde, speciālā pedagoģe, izveidojies komandas 

darbs ar grupu skolotājām un vecākiem. 

Liels darbs tiek ieguldīts sadarbībā ar izglītojamo vecākiem - speciālistu konsultācijas, 

individuālas sarunas, morāls atbalsts. 

 

Tālākā attīstība: 

Turpināt logopēdes un speciālās pedagoģes sadarbību ar grupas pedagogiem un vecākiem. 

Pirmsskolas izglītības Iestādē meklēt iespējas veidot labāku sadarbību ar psihologu un pēc 

nepieciešamības piesaistīt neirologu atsevišķiem vērojumiem un konsultācijām. 

Vērtējums: labi 
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3.4.6 Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

 

 Iestādē realizē vienu speciālās izglītības programmu izglītojamajiem  ar valodas traucējumiem. 

Izglītības programmas kods 0101 5511; Licences Nr. V - 4000, izdošanas datums – 16.02.1011. 

Izglītojamo skaits programmā 2018./2019. gadā bija-1. Iestādē darbojas atbalsta personāls: 

vadītājas vietniece izglītības jomā, grupas pedagogi, logopēde, speciālā pedagoģe, medicīnas 

māsa  un pēc nepieciešamības piesaistam psihologu no IIAC.  Ikdienā galvenokārt tiek sniegts 

atbalsts izglītojamajiem ar viegliem valodas attīstības traucējumiem- izstrādāti individuālie plāni 

valodas defektu korekcijai. Grupas pedagogi sadarbībā ar atbalsta personālu 7 izglītojamajiem ir 

izstrādājuši individuālos plānus izglītojamo izaugsmes veicināšanai. Izglītojamo attīstības un 

ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek lietotas motivējošas uzslavas, pozitīvs novērtējums, 

pamudinājums, rotaļas, krāsaini attēli, muzikāli audioieraksti, pozitīvas emocijas u.c. Mācību 

procesu logopēde organizē atbilstoši izglītojamā vecumam un valodas traucējumiem, kā arī katra 

bērna individuālajām spējām. Logopēde sagatavo rakstiskus atzinumus par izglītojamā runas un 

rakstu valodas attīstību. 2018./2019.mācību gadā logopēda nodarbības apmeklēja 33 izglītojamie. 

Katram logopātam ir sastādīts valodas un runas raksturojums, un divas reizes gadā logopēde 

piefiksē izglītojamā valodas runas izaugsmes dinamiku. Skaņu izrunas traucējumi tika novērsti 

18 izglītojamajiem, daļēji novērsti skaņu izrunas traucējumi 15 izglītojamajiem, kam jāturpina 

apmeklēt logopēdu. Četriem izglītojamajiem ir ieteikts konsultēties un papildus apmeklēt 

logopēdu ārpus izglītības Iestādes. Ja izglītojamajam ir nepieciešama logopēda, speciālā 

pedagoga vai psihologa palīdzība, Iestāde informē vecākus. Ja vecāks piekrīt, tad ar izglītojamo  

strādā atbalsta personāls. Pēc grupas pedagogu lūguma izglītības psihologs vēro un strādā ar visu 

sešu grupu izglītojamo kolektīviem, bet ar   9 izglītojamajiem strādāja biežāk, no kuriem 3 bija 

nozīmētas arī individuālas konsultācijas ārpus Iestādes. Pēc iespējām ( speciālā pedagoģe Iestādē 

strādā uz 0.134 slodzi) izglītojamajiem tika nodrošinātas individuālas nodarbības pie speciālā 

pedagoga, kā arī vecākiem nodrošināta iespēja saņemt individuālas konsultācijas pie speciālā 

pedagoga. 5 izglītojamo vecāki saņēmuši ieteikumus no speciālās pedagoģes izglītojamo 

uzvedības problēmu korekcijai. 

Secinājumi: 

Logopēde:  

Veikta izglītojamo valodas attīstības dinamikas izpēte. 

Pilnveidotas izglītojamo runas un rakstu valodas attīstības iemaņas. 

Konsultēti vecāki un pedagogi  izglītojamo runas traucējumu gadījumos. 

Sagatavoti rakstiski atzinumi par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību, ja  

izglītojamais tiek nosūtīts uz pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju (sadarbībā ar 

psiholoģi un speciālo pedagoģi). 

Apmeklēti kursi, semināri logopēdijā, Montesori pedagoģijā, iegūtās zināšanas pielietotas darbā. 

Speciālā pedagoģe:  

Veikta izglītojamo attīstības un uzvedības izpēte ikdienas mācību procesā. 

Piedāvātas un īstenotas  individuāls konsultācijas vecākiem; 

Sniegts atbalsts pedagogiem ikdienas mācību un audzināšanas darbā. 

Pilnveidota profesionālā pieredze kursos un semināros. 

 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt strādāt ar izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, sniedzot nepieciešamo 

atbalstu. 

Turpināt sadarbību ar grupu skolotājiem, izglītojamo vecākiem. 

Jāpilnveido iestādes sadarbība ar psihologu un jārod iespēja piesaistīt neirologu uz atsevišķām 

konsultācijām pēc nepieciešamības. 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.4.7 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Iestādē pedagogi nodrošina regulāru ikdienas saskarsmi ar izglītojamo vecākiem, lai veidotu 

veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, izglītības Iestāde izmanto dažādas sadarbības 

formas informācijas sniegšanai - Iestādes Eko padomes sapulces, grupu vecāku sapulces, 

individuālās sarunas, e - pastu, telefoniski, informācijas stendus un kopīgus pasākumos. 

Izglītojamo vecāki ir informēti par Iestādes darbību – Iestādes iekšējiem kārtības noteikumiem, 

izglītojamo dienas ritmu, mācību saturu, saistošiem noteikumiem, par izglītojamo ēdināšanas 

maksu, izglītojamo drošību, kārtību, kā izglītojamie tiek nodoti Iestādē un kā Iestāde nodod bērnu 

vecākiem, par kārtību, organizējot pastaigas iestādes teritorijā un ārpus tās un instrukcijām 

izglītojamajiem. Katru gadu vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar šo 

informāciju. Tā atrodas vecāku kastītē grupas garderobes telpā un ir pieejama. Vecāki ir regulāri 

informēti par mācību darbu Iestādē – ikdienas sarunas ar pedagogiem par izglītojamo 

sasniegumiem un problēmām dienas gaitā, kā arī vecāku sapulcēs, kas ir labi sagatavotas un 

lielākoties vecākiem pieņemamā laikā. Tiek lietotas vecāku sapulču apmeklējuma reģistrācijas 

lapas. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties pie grupu skolotājām 

un Iestādes vadības komandas. Vecāku priekšlikumi atkarībā no to satura tiek izskatīti Eko 

padomes sapulcēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs un tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko darbu. 

Iestāde cenšas organizēt vecākiem izglītojošus pasākumus, bet diemžēl vecāku atsaucība ir vāja 

tieši uz izglītojošu ( lekcijas) pasākumu apmeklēšanu. Vecāki tiek aicināti piedalīties svētku 

koncertos, svētku pasākumos, iespēju robežās piedalīties izglītojamo ekskursijās, sporta 

sacensībās, pilsētas svētku gājienā un dažādās Eko virziena aktivitātēs, kurus apmeklē kuplā 

skaitā. Iestādē darbojas izglītības Iestādes Eko padome. Padomes sastāvā ir grupu vecāku 

pārstāvji, administrācija, divi pedagogi, izglītojamie un pašvaldības pārstāvis. Padomes 

priekšsēdētājs ir izvēlēts no vecāku vidus, un tajās galvenokārt pārrunājam Iestādes  mērķus, 

darbības virzienus, attīstību un arī problēmas. 
Reizi gadā vecākiem tiek organizētas atklātās rotaļnodarbības, lai klātienē vērotu grupas ikdienas 

mācību un audzināšanas darbu. Aicinām vecākus aktīvi piedalīties Eko aktivitātēs, tā rosinot 

ieviest veselīgas un videi draudzīgas izmaiņas gan iestādes, gan arī ģimeņu ikdienā. Tā, 

piemēram, vecāki ļoti labprāt atbalstīja Eko padomes ideju svētku reizēs uz Iestādi cienastam nest 

tikai pašgatavotus vai mazāk rūpnieciski apstrādātus našķus, kur netiek pievienota palmu eļļa un 

dažādas krāsvielas. Par Iestādes tradīciju kļuvuši vairāki pasākumi kopā ar vecākiem- Zinību 

dienas pasākums ”Atkal visi kopā”, Tēvu diena, Latvijas dzimšanas dienas gājiens “Vilksim košu 

zelta jostu”, ‘Lielā talka”, „Māmiņdiena”, ” Izlaidums”, ‘Dārza svētki” u.c. Visi bijām kopā mūsu 

pirmā Zaļā karoga pacelšanas svētkos. Ziemassvētku gaidīšanas laikā iestādes darbinieki un 

vecāki piedalījās Jelgavas Izglītības pārvaldes un Sarkanā Krusta nodaļas organizētajā labdarības 

akcijā “Eņģeļu egle”, ziedoja pārtikas produktus trūcīgajiem pilsētniekiem un dzīvnieku 

patversmei. Pēc vecāku ierosinājuma tika īstenota Miķeļdiena, aktīvi piedalījās paši vecāki un 

visi kopā veidojām „Miķeli” Iestādes āra teritorijā. Šādi organizēti kopīgi pasākumi pedagogiem, 

izglītojamajiem un vecākiem veicina piederības apziņu un lepnumu par Iestādi kopumā. Lai 

sekmīgāk uzsāktu 2019./20. mācību gadu jau šajā mācību gadā Iestāde lēnām sāka ieviest un 

īstenot jauno mācību saturu ”Kompetenču pieeja mācību saturā”. Grupu pedagogi daudz runāja 

ar vecākiem par jauninājumiem izglītojamo ikdienas norisēs, informāciju nodeva arī caur grupu 

vecāku stendu, kā arī informēja vecākus grupas sapulcēs, aicinot vecākus būt ieinteresētiem par 

šo jauno mācību formu. 

Secinājumi: 

Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas un tā ir regulāra. 

Vecāki labprāt iesaistās Iestādes piedāvātajās aktivitātēs it īpaši Eko aktivitātēs. 

Ne vienmēr vecāki ir pietiekami aktīvi, lai apmeklētu Iestādes piedāvātos izglītojošos pasākumos. 

 

 Turpmākā attīstība: 

Turpināt iesākto sadarbību ar izglītojamo ģimenēm. 
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Turpināt ieinteresēt vecākus par Iestādes piedāvātajiem informatīvajiem un izglītojošajiem 

pasākumiem vecākiem. 

Turpināt savlaicīgi sagatavoties vecāku sapulcēm, lai sniegtu svarīgu un jēgpilnu informāciju par 

Iestādes darba procesiem. 

Turpināt sniegt jaunāko informāciju, iepazīstinot vecākus ar jauno mācību programmu 

„Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

Vērtējums: labi 
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3.5 Pirmsskolas izglītības iestādes vide 

3.5.1 Mikroklimats 

 

Pirmsskolas izglītības Iestāde ir sena un pastāv kopš 1966.gada, ar gadiem tā mainās, attīstās, 

veido, kopj savas tradīcijas, vērtības un darbojas ar moto ”Dzīvot zaļi”. 

Kopš 2015, gada Iestādei ir nomainījusies vadītāja, un laika gaitā ir nomainījies administrācijas 

sastāvs, - vadītājas vietniece izglītības jomā un šajā mācību gada noslēgumā - vadītājas vietniece 

administratīvi saimnieciskajā darbā. Iestādē strādā 30 darbinieki, mācās 132 dažādu nacionalitāšu 

izglītojamie un ierodas viņu vecāki. Iestādei ir savs logo, vimpelis, himna, Eko kodekss un „lāča 

„tērps, kurus izmanto gan Iestādes svētkos, gan prezentējot Iestādi uz ārpusi, tēla atpazīstamībai. 

Pirmsskolas izglītības Iestāde “Lācītis” otro gadu ir ieguvusi Vides izglītības fonda Ekoskolu 

„Zaļo „ karogu. Iestādes tēls tiek popularizēts arī iesaistoties dažādos pilsētas pasākumos, 

pieredzes apmaiņas semināros uzņemot viesus no citām iestādēm un kļūstot par pirmo Eko 

pirmsskolu pilsētā. Personāla attiecības balstās uz savstarpējas cieņas un sadarbības principiem, 

kas ir pamatā tam, ka ir izveidojušās saliedētas, radošas un strādāt gribošas grupu komandas. 

Kolektīvs, savstarpēji sadarbojoties, strādā, lai radītu un veidotu, pozitīvu, radošu Iestādes 

mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan pedagogiem, gan izglītojamajiem, gan pārējam 

personālam. Personāls ievēro Darba kārtības noteikumus, kā arī profesionālās ētikas kodeksa 

pamatprincipus. Tiek strādāts arī pie ētikas kodeksa izveides. 

Iestādē ir labvēlīga atmosfēra, atšķirīgs – Eko novirziens un vecāki labprāt izvēlas mūsu Iestādes 

pakalpojumus. „Lācītī ” ir daudzveidīgas tradīcijas un interesanti pasākumi gan izglītojamajiem, 

gan vecākiem, gan vecvecākiem. Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem 

mācību gada sākumā ir iepazīstināti visi izglītojamie un viņu vecāki. Tie sekmē kārtības un 

uzvedības normu ievērošanu. Ikviens darbinieks jūtas piederīgs izglītības Iestādei, 

nepieciešamības gadījumā tiek sniegts koleģiāls atbalsts, palīdzība no Iestādes vadītājas un 

administrācijas. Tieši labvēlīga gaisotne Iestādē ir pamats izglītojamo un personāla labsajūtai 

ikdienā. 

Problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot 

izglītojamo vecākus un pedagogus, reizēm IP pārstāvjus. Iestāde pievērš uzmanību izglītojamo 

uzvedībai, novērš fiziskos un morālos pāri darījumus. 

Personāls cenšas būt vienlīdz atsaucīgs un taisnīgs pret visiem izglītojamajiem un cenšas 

ieaudzināt toleranci, cieņu pret ikvienu. Regulāri tiek sekots, lai izglītojamie regulāri apmeklē 

Iestādi. Kavējumi tiek uzskaitīti grupu žurnālā, par ilgstošākiem kavējumiem vecāki raksta 

iesniegumu Iestādes vadītājai.  

Regulāri tiek veicināta pedagogu sadarbība – organizētas atklātās nodarbības divas reizes gadā, 

tiek organizētas Iestādes pedagogu izstrādāto metodisko materiālu izstādes - demonstrējumi, kas 

attīsta pedagogu radošumu un nodrošina pieredzes apmaiņas iespējas. Lai pārrunātu aktualitātes 

un plānotu turpmāko darbu katru nedēļu tiekamies sanāksmēs. Pozitīva mikroklimata 

veicināšanai Iestādes darbiniekiem tiek dota iespēja piedalīties kopīgās aktivitātēs: ekskursijās, 

jubileju svinēšanā, vingrošanā, talkā, koncertu apmeklēšanā. Šogad piedalījāmies Baltijas jūras 

Tīrradē – sakopām jūras piekrastes teritoriju. Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās 

atbalsta pedagogu, Iestādes darbinieku un vecāku ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un 

vajadzības, novērtē sasniegto. Tāpat katram darbiniekam, izglītojamajam vai viņa vecākam ir 

iespējas izteikt savu viedokli, pamatot savas domas un attieksmi. Iestāde ir mājīga un 

izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, kopīgiem projektiem, kopīgiem 

svētkiem, koncertiem. Bieži vien telpas tiek noformētas ar izglītojamo, pedagogu un vecāku 

darbiem, kas veido pozitīvu attieksmi pret citu veikumu un Iestādi. Attieksmē pret apmeklētājiem 

izglītības Iestādes personāls ir laipns un korekts, ikvienu apmeklētāju iestādē sagaida un fiksē 

apmeklēšanas iemeslu. Ar katru jauno darbinieku tiek pārrunātas Iestādes vērtības – profesionālā 

ētika, humānisma principi iestādē. 
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Pie Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” ieejas durvīm plīvo 

valsts, pilsētas un Ekoskolu „Zaļais” karogi. Redzamā vietā izvietoti pilsētas simbols- Alnītis, kā 

arī pilsētas mēra un valsts prezidenta fotoattēli. 

 

 

Secinājumi: 

Iestādē ir labvēlīgs un pozitīvs mikroklimats. 

Iestāde ir mājīga un izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, kopīgiem 

projektiem, kopīgiem svētkiem, koncertiem un Eko aktivitātēm. 

Tiek veicināta savstarpēja sadarbība, cieņpilnas attiecības darbinieku, izglītojamo un vecāku 

starpā. 

Vadība rūpējas par kolektīva saliedēšanu, tiek rīkoti dažādi pasākumi darbinieku motivēšanai. 

 

Turpmākā attīstība: 

Pirmsskolas izglītības Iestādē turpināt veidot tikpat veiksmīgu izglītojamo, vecāku, pedagogu un 

darbinieku sadarbību. 

Motivēt pedagogus un darbiniekus pozitīvam mikroklimatam Iestādē.  

Vērtējums: ļoti labi  

 

3.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Pirmsskolas izglītības Iestādē “ Lācītis ” atrodas Jelgavā, Māras ielā -2. Tai ir viena ēka, kurā 

izvietotas 6 grupas. Teritorijas zemes platība ir 5827 m² kas ir fiziskās personas īpašums, ar kuru 

slēdzam zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Izglītības Iestādes telpu platība ir 944,5 m². 

Ēdināšanas pakalpojumus Iestādei jau daudzus gadus pēc kārtas izturot iepirkuma konkursu 

nodrošina IK „Kanto”, kas atbalsta iestādes „Zaļo” dzīvesveidu un piedāvā pārtikā izmantot 

vietējo zemnieku audzētos produktus, kā arī ievēro ēdienkartēs sezonalitātes principu un sava 

pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā ir atsaucīgi un elastīgi. Ēdinātājs nodrošina arī 

pakalpojumu izglītojamajiem ar dažādām alerģijām un pārtikas nepanesību, piedāvājot īpaši 

izstrādātas un pielāgotas ēdienkartes. IK „Kanto” ir iesaistījies skolu programmā „Piens un augļi 

skolai”, līdz ar to izglītojamajiem ir pieejami vietējie, sezonālie augļi un piens, kas veicina 

veselīga dzīvesveida principa ievērošanu.  

Telpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības darbības procesu norisei, tās ir funkcionālas, estētiski 

noformētas, tās atbilst ugunsdrošības un darba aizsardzības prasībām un vienmēr ir tīras un 

kārtīgas. Telpu iekārtojums ir mājīgs un atbilstoši noformēts, krāsojums ir gaišās, saulainās 

krāsās, kas veicina izglītojamo labsajūtu.  

         Iestādē lepojamies, ka izglītojamie saudzē vidi, nebojā inventāru un estētisko noformējumu. 

Iestādes koplietošanas telpās visas dienas garumā veic sauso un mitro uzkopšanu. Sanitārajām 

normām atbilst visi sanitārie mezgli, tur vienmēr ir ziepes, tualetes papīrs, roku dvieļi. 

Apgaismojums telpās atbilst prasībām. Regulāri tiek apsekotas grupu telpas un nepieciešamības 

gadījumā tiek novērstas nepilnības. Telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas, telpu inventārs tiek 

mazgāts un dezinficēts atbilstoši mazgāšanas- dezinficēšanas plānam un izglītojamo dienas 

režīmam. Uzkopšanas darbu atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām, pēc MK noteikumiem 

Nr.890, Iestādē veic skolotāju palīgi un apkopēja. Izglītības iestādē mūzikas un sporta nodarbībām 

pieejama zāle - kuras platība ir 72,9 m². Iestādi plānveidīgi apmeklē VUGD un Veselības 

inspekcijas pārstāvji, lai novērtētu Iestādes atbilstību normatīvajiem aktiem. Līdz šim pārkāpumi 

nav konstatēti. 
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Izglītošanas programmas 

īstenošanas vietas adrese. 

Atzinums Izsniegšanas datums 

 

Māras iela 2. Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta. 

 

2019.gada 24. aprīlis. 

Pārbaudes akts Nr. 

22/11.1-3.1/119 

Māras iela 2. Atzinums no Veselības inspekcijas. 2019.gada 12.marts. 

Pārbaudes akts Nr.00115119 

Tabula Nr. 5 „Atzinumi” 

Katrai grupai abās ēkas pusēs ir savs rotaļu laukums ar rotaļu konstrukcijām kustību aktivitātēm, 

smilšukastēm un atpūtas vietām – 6 dārza mājiņām, un zālājs  sporta aktivitātēm.. Āra teritorijā 

ir uzstādītas 12 laternas, lai izglītojamie varētu veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā 

periodā. Teritorijā iekārtota velosipēdu novietne. Iestādei piebraucamie ceļi ir labā kārtībā. Ārpus 

iestādes teritorijas ir izbūvēti divi automašīnu stāvlaukumi. 

Katru gadu budžeta līdzekļu ietvarā tiek veikts Iestādes ēkas iekštelpu kosmētiskais remonts. Šajā 

mācību gadā plānota virtuves un katlu mājas telpu pārbūve. Grupu mācību vidi turpinām 

papildināt ar pedagogu pašu veidotiem mācību materiāliem izglītojamo sajūtu attīstīšanai, 

regulāri apzinām un papildinām grupu materiālo bāzi- iegādājoties dažādas attīstošās spēles, 

grāmatas un citus materiālus. Pedagogu grupu komandas strādā pie atbalstošas vides iekārtošanas, 

lai nodrošinātu izglītojamā ierosinātu un pedagoga organizētu sadarbību- kompetenču pieejas 

ieviešanu. Izglītojamie kopā ar grupas pedagogiem un skolotāja palīgu rūpējas par grupas 

estētisko noformējumu atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm Iestādē. Katrā Iestādes stāvā ir 

izvietots evakuācijas plāns, norādes par evakuācijas izejām. Šajā mācību gadā turpinājām 

papildināt āra klasi – taps sajūtu taka, kā arī pie ieejas vārtiem tapa jauns teritorijas vizuālais 

noformējums. 

Ik gadu Iestādes āra teritoriju apzaļumojam ar dažādiem, krāšņiem puķu stādījumiem, tādejādi 

bagātinot Iestādes vizuālo tēlu un formējot izglītojamo estētisko gaumi. Arī grupās tika iekārtoti 

dabas pētnieciskie centri – izglītojamie kopā ar skolotājām pavasarī sēja, stādīja, vēroja, 

eksperimentēja, secināja. Lai ainaviski uzlabotu iestādes teritoriju, izglītojamie kopā ar 

pedagogiem iestādīja augļu koku un lapu koku.  

Iestādes āra teritorija tiek lēni, bet mērķtiecīgi uzlabota un veidota, tā, lai tā būtu estētiski 

pievilcīga un bērniem droša, bet tajā trūkst fizisku aktivitāšu veicinošu un attīstošu ierīču. Āra 

teritorija atļauj iespēju izveidot sporta laukumu, kam nepieciešami līdzekļi. Izglītības iestādes 

vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība, tiek šķiroti atkritumi – pārtika, papīrs, stikls, ir izveidota 

organisko atkritumu kaudze. Nodarbībās izglītojamajiem tiek mācīts, kā pareizi izmantot un kā 

pārstrādāt dažādus materiālus. Āra teritorijā izvietots stends, kurā izglītojamie uzskatāmi var 

aplūkot, cik gados vidē sadalās dažādi ikdienas atkritumi, tādejādi aicinot ikdienā rīkoties 

atbildīgi un videi draudzīgi. Āra „zaļajā” klasē ir uzstādīta kukaiņu māja un izveidots pētījumu 

lauciņš, kurā pētīt un mācīties saudzēt dzīvo dabu. Teritorijā iekārtotajā siltumnīcā un audzēšanas 

kastēs izglītojamie gūst praktisku priekšstatu par augu augšanai nepieciešamiem apstākļiem un 

iemaņas par augu kopšanu. 

Lai Iestādes teritorijā izglītojamajiem un personālam būtu drošība un lai izvairītos no 

nepatīkamiem starpgadījumiem, teritorija ir nožogota un pie ēkas ārējām sienām uzstādītas 10 

videonovērošanas kameras. Izejas vārtiņiem uzstādīts bērnu drošības rokturis. 

 

 

 

 



Jelgavas PII „Lācītis” Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019. 25 

Secinājumi: 

Labvēlīga vide Iestādē.  

Ar katru gadu Iestādes fiziskā vide tiek lēnām uzlabota, bet vēl nepieciešami ļoti būtiski 

uzlabojumi. 

 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt veidot daudzfunkcionālu un elastīgu mācību vidi. 

Nepieciešama Iestādes iekštelpu un teritorijas straujāka labiekārtošana.  

Jāizveido āra sporta laukums un jāuzlabo grupu laukumi. 

Jāmaina segums āra teritorijā (bīstamas bērnu drošībai un veselībai) 

Jāturpina sētas atjaunošanas darbi (otro pusi). 

Vērtējums: vāji  
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3.6 Pirmsskolas izglītības iestādes resursi 

3.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

 PII ‘Lācītis” finanšu izlietojumu rūpīgi plāno Iestādes vadītāja, vadītājas vietniece administratīvi 

saimnieciskajā darbā sadarbojoties ar Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes grāmatvedi un 

ekonomistiem. Piešķirtās finanses ir pietiekamas ēkas uzturēšanai, darbībai, bet nepietiekamas 

attīstībai. Iestādei katru gadu tiek piešķirts pašvaldības un valsts finansējums mācību līdzekļiem, 

materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Pirmsskolas izglītības Iestādei ir visi resursi mācību 

procesa nodrošinājumam un saimnieciskajām vajadzībām. Iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti: 

logopēdei, grupu telpas, metodiskais kabinets, sporta un pasākumu zāle, medicīnas kabinets, 

virtuves bloks, veļas telpa un telpa tehniskajiem darbiniekiem. Iestādes zālē ir interaktīvā tāfele 

un multimēdijs, darbiniekiem ir pieejami divi datori ar interneta pieslēgumu un printeri, 

kopējamais aparāts, laminējamais aparāts, grupu telpās ir mūzikas atskaņošanas centri, 

sintezators. Ikdienas darba procesa nodrošināšanai katram administrācijas darbiniekam ir dators 

ar printeri. Tālākai attīstībai būtu neieciešami portatīvie datori visās sešās grupās. 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, un zina to lietošanas kārtību. 

Visas iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Ik gadu tiek pārskatīta 

telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu vajadzībām, kā arī katru gadu tiek papildināta grupu 

materiālā bāze, sporta un mūzikas nodarbībām paredzētais inventārs. Izglītības Iestādē ir 

metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi izmanto mācību procesa īstenošanai. 

Katru gadu tiek slēgti sadarbības līgumi ar interešu izglītības pedagogiem ( tautiskās dejas, angļu 

valoda). 

 

Secinājumi: 

Ir izremontētas visas 6 grupu telpas; 

Uzlabots vizuālais noformējums Iestādē; 

Iestādes telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. 

Visā iestādē ir pieejams interneta pieslēgums 

Iestādes materiāltehniskie resursi un telpas atbilst programmu realizēšanai un tiek racionāli 

izmantotas. 

 

Tālākā attīstība: 

Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko bāzi; 

Iestādes modernizācijas nolūkā aprīkot grupas un logopēda, speciālā pedagoga telpas ar datoriem. 

Turpināt pārējo Iestādes telpu remontu ( kāpnes, zāle, kabineti, virtuves bloks, apkures telpa, āra 

teritorija). 

Vērtējums: labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jelgavas PII „Lācītis” Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019. 27 

3.6.2 Personālresursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “ Lācītis” ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības 

programmu īstenošanai un Iestādes tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. Iestādes 

darbinieku pienākumi un tiesības un atbildība ir noteiktas, ar darbinieku saskaņotos amata 

aprakstos. Iestādē strādā 18 pedagoģiskie darbinieki. Iestādes vadību nodrošina vadītāja, vadītājas 

vietniece izglītības jomā un vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā  ( katrai 1 

likme – pašvaldības finansējums). Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos 

noteiktajām prasībām. Augstākā pedagoģiskā izglītība uz mācību gada beigām ir visiem 

pedagogiem. Liela uzmanība tiek pievērsta personāla tālākizglītībai. Pedagogi ir pilnveidojuši 

savas zināšanas bērnu vecumposmu attīstībā, bērnu tiesību aizsardzībā, pirmās palīdzības 

sniegšanā u.c. kursos, semināros: “Gadskārtu svētki bērnu kultūrizpausmes veicināšanai 

pirmsskolā”, ‘Kompetenču pieeja mācību saturā”,’ Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz 

izglītību mūsdienīgai lietpratībai”, Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem 

ar garīgās veselības attīstības traucējumiem), ”Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati 

ActivInspire vidē” , piedalījušies konferencēs-  „Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”, 

”Lietpratība pamatizglītībā”, „Montesori pedagoģija”, „Dabas vides estētikas pamati”. Visi 

pedagogi ir apguvuši zināšanas IT izmantošanā un regulāri tās pilnveido. Katra mācību gada 

beigās tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības, lai savlaicīgi plānotu tālāko attīstību. 

Pedagogi ir labi informēti par tālākizglītības iespējām un resursiem. No 16 pedagoģiskajiem 

darbiniekiem, kas strādā Iestādē: pamatdarbā ir visi pedagogi, amatu likmes no 0,45 -1. Šobrīd 

kvalitātes pakāpe ir 6 pedagogiem. Iestādē maģistra grāds ir iestādes vadītājai un vadītājas 

vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā. Iestādē strādā atbalsta personāls (logopēds –0.7, 

medicīnas māsa – likme, no maija -0,5 likme). Pirmsskolas izglītības Iestādē “ Lācītis” strādā 

pedagoģiskie darbinieki vecumā no 30 līdz pat pāri 62 gadiem. Pirmsskolas izglītības Iestādes 

vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā pārzina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci, stiprās un vājās puses, kā arī plāno profesionālo pilnveidi. Pedagogi, pēc kursu 

apmeklējumiem dalās pieredzē ar kolēģiem pedagogu iknedēļas sanāksmēs. Katru gadu tāmē 

paredzēti līdzekļi tālākizglītībai. Iestādes darbinieki atzīst, ka Iestādes vadība nodrošina iespēju 

piedalīties dažādos ar specialitāti vajadzīgos kursos, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos. 

Iestādes vadība ik gadu piedāvā pedagogiem un iestādes darbiniekiem paviesoties kādā Latvijas 

pirmsskolā, šajā mācību gadā bijām Rīgas PPII „Varavīksne”, PII „Vārpiņa” savukārt, paši 

uzņēmām viesus un dalījāmies pieredzē par  Eko virziena iekļaušanu mācību procesā- pie mums 

viesojās pedagogi no PII “ Pasaciņa ”. Ik gadu Iestāde izvirza kādu pedagogu pilsētas 

apbalvojumam, šajā mācību gadā apbalvojumu par “Jelgavas pilsētas domes Pateicības raksts par 

mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā” saņēma ilggadējā mūzikas pedagoģe Mārīte Zommere 

ar ko lepojamies. 

Secinājumi: 

Iestādē ir kvalificēts, daudzpusīgs un radošs, pozitīvs, profesionāls kolektīvs 

Pedagoģiskais personāls ieinteresēts tālākizglītībai.  

Turpmākā attīstība:  

Stiprināt pedagogu pārliecību, ticību saviem spēkiem un motivēt profesionāli pilnveidoties. 

Veicināt pedagogu komandas darbu- savstarpējo mācīšanos, organizēt Iestādes pedagogu darba 

seminārus, sanāksmes, kurās pedagogiem būtu iespēja dalīties savā pieredzē un uzklausīt citu 

pieredzi. 

Motivēt pedagogus pieteikties kvalitātes pakāpēm. 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.7 Pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

3.7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Vīzijas, misijas, mērķu un prioritāšu noteikšana sasaucas ar valsts izglītības prioritātēm, Jelgavas 

pilsētas ilgtermiņa attīstības rīcībpolitiku un Jelgavas Izglītības pārvaldes izvirzītajiem 

galvenajiem darba virzieniem, Iestādes darba plānošana un attīstība pamatojas uz Izglītības 

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

2014.–2020. gadam. 

Izglītības Iestāde savu darbu plāno un izvērtē, pamatojoties uz izvirzīto misiju, vīziju, iestādes 

vērtībām un darbības pamatmērķi- Pakāpeniski organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu 

mācību un audzināšanas procesu vispusīgai izglītojamā  personības attīstībai. 

Izglītības Iestādē ir izstrādāti darba plāni mācību un audzināšanas darbam un administratīvi 

saimnieciskajam darbam, kārtējam mācību gadam, kas tiek pilnveidoti un aktualizēti, ņemot vērā 

plānos sasniegtos rezultātus un ikdienas situāciju maiņu. Tie ietver pedagoģiskā, audzināšanas un 

administratīvi saimnieciskā darbu plānojumu, ņemot vērā iepriekšējā mācību gadā sasniegto 

rezultātu analīzi un aktuālās vajadzības. Iestādes darbinieki ir informēti par darba plānu un 

izvirzītām prioritātēm mācību gadam. Mācību gada laikā vadītāja kopā ar administrāciju saplāno 

pedagogu sanāksmes un pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību 

sasniegumu izvērtēšana un Iestādes darba izvērtēšana. Izglītības Iestāde darba izvērtēšana notiek 

katra mācību gada beigās, veicot pedagogu, darbinieku, vecāku anketēšanu un pašnovērtējuma 

ziņojuma sagatavošanu. Ik gadu vadītāja iepazīstoties ar darbinieku pašvērtējumu veic 

individuāls sarunas ar katru darbinieku par sasniegtajiem rezultātiem, stiprajām, vājajām pusēm 

un tālākizglītības vajadzībām. Darbinieki saņem prēmijas pašvaldības piešķirtā finansējuma 

ietvaros. Par labu darbu, konstruktīvām iniciatīvām, radošumu un jaunām idejām darbinieki 

saņem no vadības uzslavas un pateicības. 

Izglītības Iestādei ir skaidra sava darba attīstības plānošana, izvirzot sasniedzamo mērķi un 

uzdevumus. Otro gadu Iestāde publicē savu pašnovērtējuma ziņojumu Jelgavas pilsētas Izglītības 

pārvaldes mājas lapā. 

Secinājumi: 

Notiek Iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana, kas balstīta uz 

iepriekšējā mācību gada pašvērtējuma analīzi un izvirzītajām prioritātēm. 

  

Tālākā attīstība: 

Turpināt pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu. 

Veicināt pedagogu līdzdalību un līdzatbildību Iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā.  

Vērtējums: Labi  

 

3.7.2 Izglītības Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Iestādei ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, to vada vadītāja, kura plāno, organizē, 

motivē un kontrolē visu Iestādes darbinieku darbu. Iestādē vadītājai ir 1 likme (no pašvaldības 

budžeta), vadītājas vietniece izglītības jomā atbild par pedagoģiskā procesa kvalitatīvu 

organizēšanu, norisi, rezultātu apkopošanu un analīzi, aktīvi iesaista Iestādi Ekoskolu kustībā, 

organizē dažādas izglītojošas aktivitātes. Savukārt Iestādes saimniecisko darbu vada vietniece 

administratīvi saimnieciskajā darbā. Par Iestādes dokumentāciju un arhīvu no šī gada maija atbild 

sekretāre ( 0,5 slodzes). Vadītāja savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi 

un sniedz darbiniekiem atbalstu. 
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Pirmsskolas izglītības Iestādē “ Lācītis” ir visa nepieciešamā normatīvo aktu prasībām atbilstošā 

dokumentācija saskaņā ar Arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru. Izglītības Iestādes“ Lācītis” 

nolikums apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr. 14/5, 2014. gada 25. septembrī un 

to ir plānots pārskatīt tuvākajā laikā. 

Visam Iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amata apraksti, kuros saskaņoti un noteikti viņu 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti. 

Katram pirmsskolas izglītības Iestādes darbiniekam ir pieejama precīza informācija par Iestādes 

vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 

Šajā mācību gadā ieviesām katra pusgada „mazās” pedagoģiskās sēdes, pēc kurām sekoja kopējā 

pedagoģiskā sēde, tajās tiek izskatīti izglītības Iestādei svarīgi jautājumi, pedagogi iesniedz grupu 

sasniegto rezultātu apkopojumu. Pedagoģiskās padomes sēdes tiek protokolētas. Informācijas 

apritei iestādē tiek izmantoti informatīvie stendi, informācija tiek nodota mutiski, izmantojot 

WhatsApp, nosūtīta uz pedagogu e pastu, kurš ir izveidots vienots visiem Iestādes pedagogiem. 

Lai darbinieki justos piederīgi Iestādei, tiek rīkoti kolektīva saliedēšanas pasākumi, kā arī 

piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, semināri, pieredzes apmaiņas iespējas. 

Pedagogi un darbinieki atzīst, ka vadītāja konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu 

izlemšanā, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Pedagogi atzīst, ka vadītāja 

deleģē funkcijas un panāk to izpildi. Vadītāja regulāri pārskata un izvērtē Iestādes darbinieku 

ierosinājumus darba uzlabošanai. Pedagogi un darbinieki atzīst, ka Iestādes vadība nodrošina 

informāciju par Iestādes darba virzienu, pieņemtajiem lēmumiem un Iestādes ikdienas darbu. 

Iestādes vadītāja savstarpēji sadarbojas Iestādes darba organizēšanā ar Iestādes darbiniekiem, 

izglītojamiem, vecākiem, sabiedrību, pašvaldību, IZM un citām saistošām institūcijām. Pedagogu 

darba slodzes tiek rūpīgi plānotas. Par izmaiņām slodzē pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Visi 

pedagogi priekšlikumus darba uzlabošanai var izteikt individuālajās sarunās, pedagoģiskās 

padomes sēdēs, darba sapulcēs un mācību gada noslēgumā pārrunājot pašvērtējumu. Pedagogi un 

darbinieki uzskata, ka var pārrunāt darba problēmas ar Iestādes vadītāju un ka viņu viedoklis tiek 

ņemts vērā. Vadītājai ir laba sadarbība ar Iestādes vecākiem un Iestādes Eko padomi. Pirmsskolas 

izglītības Iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, nodrošinot labus 

darba apstākļus, atbalstu, atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošus 

korporatīvos pasākumus visiem darbiniekiem un individuālus apbalvojumus. 

Secinājumi: 

Iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti, kas tiek aktualizēti pēc vajadzības. 

Iestādē vērojams labs mikroklimats. 

Tālākā attīstība: 

Turpināt uzturēt Iestādes labo un pozitīvo mikroklimatu.  

Vērtējums: ļoti labi  
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3.7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” regulāri sadarbojas ar Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldi, 

Jelgavas sociālo lietu pārvaldi, Iekļaujošas izglītības atbalsta centru, Zemgales reģionālo 

kompetenču attīstības centru, Bāriņtiesu, lai risinātu atsevišķu ģimeņu izglītojamo audzināšanas, 

drošības un aprūpes jautājumus un pēc nepieciešamības ar citām pilsētas institūcijām un iestādēm. 

Šo sadarbību pamatā ir arī atbalsta sniegšana pieaugušajam, kas var nodrošināta atbalstu 

izglītojamajam 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar Jelgavas bērnu bibliotēku „Zinītis”, Jelgavas bērnu un jauniešu 

centru „Junda”, kurās regulāri tiek izstādīti iestādes bērnu darbi par dažādām Eko tēmām, ar 

vairākām Jelgavas skolām, piemēram, ar 2. sākumskolu sadarbojamies Eko tēmu īstenošanā. Ik 

gadu tiek organizēta vecāku sapulce - tikšanās ar Jelgavas 3. sākumskolas, 4.sākumskolas un 

5.vidusskolas skolotājiem, lai iepazīstinātu 5-6 gad. izglītojamo vecākus ar skolu piedāvājumu 

nākamajam mācību gadam, lai palīdzētu izdarīt izvēli, kurā skolā pieteikt izglītojamo, kā arī 

sniegtu priekšstatu par bērnam nepieciešamajām prasmēm, lai sekmīgi uzsāktu skolas gaitas. 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis ” izglītojamie piedalās dažādās sporta aktivitātēs, kā, 

piemēram, pilsētas organizētajā pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu komandu sacensībās „Lielā 

balva”, un Latvijas tautas sporta asociācijas rīkotajā „Latvijas veselības nedēļā”. Kā būtisku 

sadarbību vērtējam iestādes iekļaušanos Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā, kas sniedz 

iestādei iespēju audzināt nākotnē apzinīgus, radošus, ekoloģiski domājošus, aktīvus pilsoņus. 

Pāris gadus Iestādei ir sadarbība ar Latvijas Universitāti, organizējot pedagoģijas studentu 

prakses. 

Secinājumi: 

Iestāde sadarbojas ar dažādām institūcijām un organizācijām. 

Tālākā attīstība: 

Turpināt veidot starpinstitucionālu sadarbību dažādos līmeņos. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4 Pašnovērtējuma kopsavilkums 
 

Jomas  Vērtējums 

3.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās programmas labi 

3.2. Mācīšana un mācīšanās Ļoti labi 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte labi 

3.2.2.Mācīšanās kvalitāte labi 

3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

3.3.Izglītojamo sasniegumi  

3.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Labi 

3.4.Atbalsts izglītojamajiem  

3.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

labi 

3.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana ( drošība un 

darba aizsardzība) 

Ļoti labi 

3.4.3.Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

3.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

3.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 

3.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām 

Ļoti labi 

3.4.7.Sadarbība ar izglītojamo ģimeni labi 

3.5.Iestādes vide  

3.5.1.Mikroklimats Ļoti labi 

3.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība vāji 

3.6.Izglītības iestādes resursi  

3.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 

3.6.2.Personālresursi Ļoti labi 

3.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

3.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un atbildības 

plānošana 

labi 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

3.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

Tabula Nr. 6 „Pašvērtējuma kopsavilkums” 
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5 Turpmākā attīstība 
Iestādes turpmākā attīstība balstīta uz iepriekšējā mācību gadu darba analīzi, aktualitātēm valstī 

un pašvaldībā. 

 

Pamatojums  Turpmākā attīstība balstīta uz pašvērtējumā 

gūtajiem secinājumiem 

Mācību saturs – iestādes īstenotās 

programmas 
 Turpināt strādāt un veidot padziļinātu 

izpratni par „Kompetencēs balstīta mācību 

satura” ieviešanu nākamajā mācību gadā, 

veicot rotaļnodarbību vērošanu, analīzi un 

savstarpēju sadarbību turpmākai darba 

procesa pilnveidei. 

Mācīšana un mācīšanās  

 Turpināt pakāpeniski ieviest mācīšanas 

pieejas maiņu, (Kompetenču pieejā), 

nodrošinot mācīšanos iedziļinoties, 

akcentējot izglītojamā iniciatīvu, izvēli, 

jaunradi un integrēt izglītojamo caurviju 

prasmju attīstību mācību satura apguvē. 

 Pilnveidot individuālo darbu ar 

izglītojamajiem, kuriem ir valodas 

attīstības, uzmanības, uzvedības traucējumi, 

un pievērst lielāku uzmanību darbam ar 

talantīgajiem izglītojamajiem. 

 Veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu 

dzīvesveidu caur veselību veicinošām 

aktivitātēm un saudzīgu attieksmi pret vidi. 

 Veicināt pedagogu un izglītojamo 

pētnieciskās darbības kompetenču attīstību.  

 Pilnveidot Iestādes vadības, pedagogu un 

atbalsta personāla sadarbību kompetencēs 

balstīta mācību satura ieviešanai. 

 Turpināt iekārtot pašvadītas darbības 

motivējošu grupas vidi. 

 Turpina veicināt izglītojamo apzināšanos 

par savas līdzdarbības mācību procesā 

nozīmību. 

 Plānot un izmantot mācīšanas formas un 

metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

grūtības mācībās un vairāk darboties ar 

talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību 

saturu, pārbaudes un vērtēšanas formas un 

metodes.  

 Strādāt pie informācijas tehnoloģiju 

biežākas izmantošanas ikdienas darbā 

 

Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 
 Saistībā ar kompetenču pieejas ieviešanu, 

akcentēt pašvadītas mācīšanās prasmju 

attīstību izglītojamajos, motivējot patstāvīgi 

mācību procesā izvērtēt savas darbības 

rezultātus. 

 Izvērtēt esošās un papildināt satura apguves 

vērtēšanas pieejas. 
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 Analizēt katra izglītojamā izaugsmi un 

prasmju attīstību ilgtermiņā. 

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp 

vecākiem un izglītības Iestādi, lai sekmētu 

vecāku līdzatbildību, izpratni un 

ieinteresētību sava bērna turpmākā 

izaugsmē. 

 Veicināt izglītojamo agrīnu spēju 

novērtēšanu un nodrošināt nepieciešamo 

atbalstu turpmākai attīstībai. 

 Nākamajā mācību gadā turpināt sniegt 

pedagogiem atbalstu izpratnei par katra 

sasniedzamā rezultāta snieguma līmeņu 

aprakstu, tā nozīmi katra izglītojamā 

individuālās izaugsmes sekmēšanā.  

 

Izglītojamo sasniegumi  Pirmsskolas izglītības Iestādē jāturpina 

paaugstināt izglītojamo sasniegumus 

ikdienas darbā. 

 Atbilstoši izglītojamo attīstības rādītājiem 

un vajadzībām izstrādāt katram 

izglītojamajam individuālus uzdevumus. 

 Jāveicina pedagogu izpratne par izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas nozīmību ikdienas 

mācību procesā. 

 Jāpilnveido pedagogu izpratne par 

atgriezeniskās saites izmantošanu un 

iespējām, izglītojamā iesaistīšanu mācību 

procesā- pašam būt ieinteresētam, 

atbildīgam par savu mācīšanos. 

 

Atbalsts izglītojamajiem  Turpināt virzīt katra izglītojamā attīstību no 

viena sasnieguma uz nākamo, saglabājot 

individuālu pieeju katram izglītojamajam, 

respektējot viņa spējas, intereses un 

vajadzības. ikdienas darbā. 

 Atbilstoši izglītojamo attīstības rādītājiem 

un vajadzībām izstrādāt katram 

izglītojamajam individuālus uzdevumus. 

 Veicināt pedagogu izpratni par izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas nozīmību ikdienas 

mācību procesā. 

 Pilnveidot pedagogu izpratne par 

atgriezeniskās saites izmantošanu un 

iespējām, izglītojamā iesaistīšanu mācību 

procesā- pašam būt ieinteresētam, 

atbildīgam par savu mācīšanos. 

Izglītības iestādes vide  Pirmsskolas izglītības Iestādē turpināt 

veidot tikpat veiksmīgu izglītojamo, 

vecāku, pedagogu un darbinieku sadarbību. 

 Motivēt pedagogus un darbiniekus 

pozitīvam mikroklimatam Iestādē.  
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 Turpināt veidot daudzfunkcionālu un 

elastīgu mācību vidi. 

 Nepieciešama Iestādes iekštelpu un 

teritorijas straujāka labiekārtošana.  

 Jāizveido āra sporta laukums un jāuzlabo 

grupu laukumi. 

  Jāmaina segums āra teritorijā  

( bīstamas bērnu drošībai un veselībai) 

 Jāturpina sētas atjaunošanas darbi 

 ( otro pusi). 

 Stiprināt pedagogu pārliecību, ticību saviem 

spēkiem un motivēt profesionāli 

pilnveidoties. 

 Veicināt pedagogu komandas darbu- 

savstarpējo mācīšanos, organizēt Iestādes 

pedagogu darba seminārus, sanāksmes, 

kurās pedagogiem būtu iespēja dalīties savā 

pieredzē un uzklausīt citu pieredzi. 

 Motivēt pedagogus pieteikties kvalitātes 

pakāpēm 

Izglītības iestādes resursi  Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un 

uzlabot materiāli tehnisko bāzi; 

 Iestādes modernizācijas nolūkā aprīkot 

grupas un logopēda, speciālā pedagoga telpas 

ar datoriem. 

 Turpināt pārējo Iestādes telpu remontu ( 

kāpnes, zāle, kabineti, virtuves bloks, 

apkures telpa, āra teritorija). 

 

Izglītības iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 Turpināt pilnveidot Iestādes darba 

plānošanu un pašvērtēšanas procesu. 

 Veicināt pedagogu līdzdalību un 

līdzatbildību Iestādes pašnovērtējuma 

ziņojuma sagatavošanā.  

 Turpināt uzturēt Iestādes labo un pozitīvo  

mikroklimatu.  

 Turpināt veidot starpinstitucionālu 

sadarbību dažādos līmeņos. 

 

Tabula Nr. 7 „Turpmākās attīstības vajadzības” 

 

6  Citi sasniegumi 
 

- Jau ceturto gadu mūsu Iestādes galvenais uzdevums, kā Ekoskolu dalībniekiem ir veicināt 

izglītojamo izpratni par vidi un caur mācību procesu veicināt pozitīvu personisko 

attieksmi, vērtības un interesi par vidi. 

- Otro gadu pie mūsu Iestādes plīvo Zaļais karogs, kas ir Eko skolu programmas simbols 

un  atpazīstamākais elements. 

- Šajā mācību gadā mūsu galvenā tēma bija „Veselīgs dzīvesveids”, kas ir iepriekšējā gada 

tēmas „Pārtika” loģisks turpinājums. Ar šīs tēmas iekļaušanu ikdienas mācību procesā 

aizsākām jaunas aktivitātes – piektdienas - āra nodarbību dienas, ikmēneša nedēļas 

projekts- „Salāti uz man šķīvja” 
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- Ekoskolu Rīcības dienās, kas noritēja ar devīzi „Plastmasai nē”, visas nedēļas garumā 

rīkojām dažādas aktivitātes gan iestādē gan ārpus tās. Par šīm aktivitātēm saņēmām balvu 

– ieejas biļetes uz izrādi „Jūlijonkuļa Ziemassvētki” Rīgas leļļu teātrī. 

- Ik gadu  piedalāmies Zaļās jostas bateriju vākšanas un makulatūras vākšanas konkursos 

par ko saņemam  pateicības rakstus, pārstrādātu papīru zīmēšanai  un dažādas balvas. 

- Tautas sporta asociācijas Latvijas veselības nedēļa ‘Rīta rosme „Lācītī”, dažādas 

motivējošas  balvas( atstarotāji, pildspalvas, zīmuļi). 

 

 

 

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja_________S. Nāckalne 

 

 

Saskaņots:  

Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja  G. Auza  

30.08.2019. 
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 Pielikums  Nr.1 

Iestādes vadības organizatoriskā struktūra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoģiskā padome Vadītāja

Vadītājas vietniece 
izglītības jomā

Pedagoģiskais 
personāls

Atbalsta 
personāls

Medmāsa

Skolotāja 
palīgs

Skolotāja 
palīgs

Skolotāja 
palīgs

Skolotāja 
palīgs

Skolotāja 
palīgs

Skolotāja 
palīgs

Vadītājas vietniece 
administratīvi 

saimnieiskajā darbā

Sētnieks

Apkopēja

Veļas pārzine

Tehniskais 
darbinieks

Iestādes EKO padome
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Pielikums    Nr.2   

 

 

 

 

                               

Interešu 

izglītības 

programmas 

nosaukums 

Licences Nr., 

Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

m.g. 

Licences 

derīguma 

termiņš 

Programmas 

īstenotājs 

„Tautiskās 

dejas” 

 

 8-18/3 2017.g. 

7.marts. 

53 07.03.2017.-

06.03.2020 

Rūta Seglicka 

Angļu valoda 000025/6 -01 

2016.26.10. 

33 2016.26.10.-

24.10.2019. 

Maija Lasmane 

Vokālā studija  iekļauta 

pedagoga 

slodzē  

23  Mārīte 

Zommere 

 

Tabula Nr.8 „Interešu izglītības pulciņi” 
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Pielikums Nr.3  

 

 

Pedagogu, darbinieku, vecāku anketēšanas rezultātu apkopojums. 

 

Aptaujā piedalījās 89 respondentu un tā bija anonīma. 

 

Vecāku domas (68 respondenti) 

Mācīšana un mācīšanās 

 

Atbalsts izglītojamajiem 

Nē Vairāk nē, 

nekā jā 

Daļēji Vairāk jā, nekā 

nē 

Jā Cita atbilde 

Vai izglītības Iestādē tiek nodrošināts Jūsu bērna mācīšanās vajadzības? 

0 0 1 12 55  

Vai skolotāji palīdz risināt problēmas, ja Jūsu bērnam tās rodas? 

0 0 4 21 43  

Vai Jūs zināt, kāds atbalsta personāls pieejams izglītības iestādē? 

5 6 9 23 38   

Vai iestādes pasākumi un aktivitātes atbilst Jūsu bērna interesēm? 

0  2 24 26  

Vai piedāvātie interešu izglītības pulciņi atbilst Jūsu bērna interesēm? 

 3 3 23 29  

Vai Jūs apmeklējat vecāku sapulces vai citus iestādes pasākumus vecākiem? 

 1 1 18 48  

Vai Jūs apmierina vecāku sapulču un citu pasākumu vecākiem kvalitāte? 

 0 5 25 38 2 neapmeklē 

vispār 

Vai skolotāju un vecāku tikšanās tiek organizētas Jums pieņemamā laikā? 

 2 13 17 36  

Vai Jūs zināt kārtību, kādā izteikt ierosinājumus Iestādes darba uzlabošanai? 

10 6 21 1 30  

 

 

Nē Vairāk nē, nekā 

jā 

Daļēji Vairāk jā, nekā 

nē 

Jā 

Vai Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā iestādē? 

0 0 2 14 52 

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

mācīties? 

0 0 2 2 45 

Vai Jūsu bērnam ir iespēja  Iestādē interesanti un jēgpilni pavadīt laiku un apgūt jaunas 

prasmes? 

0 0 1 14 53 

Vai Jūs bieži saņemat informāciju par sava bērna sasniegumiem? 

 5 8 21 34 
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Iestādes vide 

Nē Vairāk nē, 

nekā jā 

Daļēji Vairāk jā, 

nekā nē 

Jā Cita atbilde 

Vai izglītības Iestādē ir nodrošināta bērnu drošība? 

0 0 14 20 34  

Vai Jūs apmierina Iestādes telpas, to iekārtojums, tīrība un kārtība? 

0 0 5 15 48  

Vai Jūs apmierina Iestādes teritorijas drošība, sakoptība un kārtība? 

2 0 14 22 30  

Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu izglītības iestādē ( saskarsme, sadarbība, 

attieksme)? 

0 2 4 17 45  

Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu sava bērna grupā ( saskarsme, sadarbība, 

attieksme)? 

1 2 2 23 40  

 

Pedagogu domas ( 11 respondenti) 

Mācību saturs 

Nē Vairāk nē, nekā 

jā 

Daļēji Vairāk jā, nekā 

nē 

Jā 

Vai Jūsu izglītības Iestādē tiek nodrošinātas visu izglītojamo mācīšanās vajadzības ( 

izglītības programmas)? 

0 1 0 0 11 

Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu Iestādē (savstarpējā saskarsme, sadarbība 

attieksme)? 

0 0 0 0 11 

Vai administrācija Jums nodrošina atbalstu, nepieciešamo informāciju un resursus 

darbam? 

0 0 0 0 11 

 

Mācīšana un mācīšanās 

Vai Jums izdodas īstenot mācību darba diferenciāciju un individualizāciju? 

0 0 0 0 11 

Vai Jūs bieži izmantojat mācīšanos ārpus grupas telpas? 

0 0 9  2 

Vai Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai dažādotu mācību procesu ( prezentācijas, 

interaktīvo tāfeli)? 

0 1 8 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jelgavas PII „Lācītis” Pašnovērtējuma ziņojums 2018./2019. 40 

Atbalsts izglītojamajiem 

Nē Vairāk nē, nekā 

jā 

Daļēji Vairāk jā, nekā 

nē 

Jā 

Vai izglītojamiem ir pietiekams atbalsts no Iestādes atbalsta personāla (psihologa, 

logopēda, speciālā skolotāja)? 

0 0 0 3 8 

Vai Jūsu sadarbība ar Iestādes atbalsta personālu (psihologu, logopēdu, speciālās 

izglītības skolotāju) ir veiksmīga? 

0 0 0 4 7 

 

Iestādes vide 

Vai Jūs esat apmierināts/a, ka strādājat tieši šajā Iestādē? 

0 0 0 1 10 

Vai Jūsu Iestādē tiek īstenoti vienoti iekšējās kārtības noteikumi un atbalsts pozitīvai 

uzvedībai? 

0 0 0 2 9 

Kur, pēc Jūsu domām, ir vissvarīgākās Jūsu iestādes tradīcijas? 

Gaismas ceļš, Dārza svētki, Vecvecāku diena 

 

Iestādes resursi 

Nē Vairāk nē, nekā 

jā 

Daļēji Vairāk jā, nekā 

nē 

Jā 

Vai Jūsu Iestādes fiziskā vide un materiāltehniskais nodrošinājums atbilst mūsdienu 

izglītības prasībām? 

0 0 2 9 0 

Vai mācību telpas iekārtojums ir piemērots Jūsu vajadzībām? 

0 0 0 10 1 

Vai Jums ir pieejamas  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un cik lielā mērā 

Jūs tās izmantojiet? 

0 0 0 11 0 

Vai Iestādes un bērnu rotaļu laukumu iekārtojums ir piemērots bērnu vajadzībām? 

0 0 1 10 0 

Vai Jūs izmantojat iestādes vadības piedāvātos tālākizglītības kursus un citas 

profesionālās kompetences pilnveides iespējas? 

0 0 0 0 11 

Vai Jūs savā darbā pielietojat to, ko apgūstat profesionālās pilnveides aktivitātēs? 

0 0 0 0 11 

Vai Jūs pārrunājat labākās mācīšanas metodes un labās prakses piemērus ar saviem 

kolēģiem? 

0 0 3 1 7 

Vai Jūs piedalāties savstarpējā nodarbību vērošanā un analīzē? 

0 0 6 4 1 
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Iestādes organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums 

Nē Vairāk nē, nekā 

jā 

Daļēji Vairāk jā, nekā 

nē 

Jā 

Vai Jums šķiet mērķtiecīgas darbības, kas tiek veiktas iestādes darbības kvalitātes 

uzlabošanai 

0 0 0 2 9 

Vai Iestādes vadība veicina vispārcilvēcisko vērtību ētikas normu ievērošanu iestādē? 

0 0 0 1 10 

Vai Iestādes vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi? 

0 0 0 2 9 

Vai Iestādes vadība ir pieejama, ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi? 

0 0 0 2 9 

 

Izglītības iestādes personāla domas( 10 respondenti) 

Iestādes vide 

Nē  Vairāk nē, nekā 

jā 

Daļēji Vairā jā, nekā 

nē 

Jā 

Vai Jūs esat apmierināts, ka strādājat tieši šajā Iestādē? 

0 0 0  10 

Vai Jūs vērtējat pozitīvi mikroklimatu Iestādē (savstarpējā saskarsme, sadarbība, 

attieksme) 

0 1 1 8 0 

Vai Iestādē tiek īstenoti vienoti iekšējās kārtības noteikumi un atbalsts pozitīvai 

uzvedībai? 

0 0 0 0 10 

 

Iestādes resursi 

Vai telpu iekārtojums ir piemērots Jūsu vajadzībām? 

2 0 1 7 0 

Vai Jūs tiekat nodrošināti ar darbiem nepieciešamajiem materiāliem? 

0 0 0 10 0 
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Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Nē Vairāk nē, nekā 

jā 

Daļēji Vairāk jā, nekā 

nē 

Jā 

Vai darbības, kas tiek veiktas Iestādes darbības kvalitātes uzlabošanai, Jums šķiet 

mērķtiecīgas? 

0 0 0 0 10 

Vai Iestādes vadība veicina vispārcilvēcisko vērtību un ētikas normu  ievērošanu 

iestādē? 

0 0 0 0 10 

Vai Iestādes vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi? 

0 0 0  10 

Vai Iestādes vadība ir pieejama, ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi? 

0 0 0 0 10 

     

 

 


