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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.

g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  V-3999 16.02.2011. 143 142 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511  V- 4000 16.02.2011. 2 2 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611 

 

 V_3357 29.07.2020. 1 1 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

18 kadru mainība nav vērojama,  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2  Izglītības iestādes atbalsta 

personāls: logopēds, speciālais 

pedagogs. Nepieciešamības 

gadījumā ir pieejams  IIAC un 

attīstības centrs „Valdeka”   
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1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

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

iestādes vadītājam) 

Iestādes vadītāja – Nodrošināt kvalitatīvu, vērtībās balstītu, attīstību veicinošu, pieejamu 

izglītības vidi pašvadītam mācīšanās darbam pirmsskolā, ikdienas pedagoģiskajā procesā 

integrējot Eko skolas tēmas, tādejādi veicinot sadarbību ar ģimenēm. 

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

iestāde, kurā ar formālās un neformālās izglītības metodēm tiek  sekmēts bērnos mācīties prieks, 

attīstīts radošums, pašiniciatīva un veselīgs dzīvesveids.    

Misija – Radīt pozitīvu, rosinošu, bērniem  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: Iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  cieņa un sadarbība - ik katrs  cilvēks ir unikāls un 

vērtīgs.  

Darbības pamatmērķis – Īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu 

vispusīgai izglītojamā personības attīstībai, sekmēt vērtībās balstītu ieradumu veidošanos. 

 

Iestādes galvenie  pedagoģiskie uzdevumi (prioritātes )  2021. / 2022. m. g.: 

1.Veidot izglītojamo ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot izglītojamo interesi par veselīga, fiziski 

aktīva dzīvesveida nozīmi, dabas un apkārtnes izzināšanu un pētniecību. 

Plānotais rezultāts: 

- Aktīva  darbība Eko skolas programmā un saņemt sesto „zaļo” karogu, 

-  Ikdienā mērķtiecīgi tiek izmantota apkārtne un daba, kā mācību vide. ( 137 bērniem (atbilstoši savām 

spējām)  ir zināšanas un izveidojies viedoklis, lai paustu savu attieksmi par parādībām, notikumiem, 

kas norisinās dabā). 

-  Apgūta Eko tēma „Bioloģiskā daudzveidība”. 

2. Īstenot pilnveidoto mācīšanas un mācīšanās pieeju, nodrošinot mācīšanos iedziļinoties, akcentējot 

izglītojamā iniciatīvu, izvēli, jaunradi un integrēt izglītojamo caurviju prasmju attīstību mācību satura 

apguvē visas dienas garumā.  

Plānotais rezultāts: 

-  grupu pedagogi plānojot ņem vērā katra izglītojamo intereses, vajadzības  un spējas, 

-  mācību process notiek visas dienas garumā, (  30% novērotas nodarbības)  

-  mācīšanās āra vidē, pakāpeniski ieviešos brīvdabas pedagoģijas elementus (137  bērni, kuri 

mērķtiecīgi atrodas ikdienā ārā un mācās dabā), 

https://nevis.ikvd.gov.lv/UI/TargetEdit.aspx?id=8090
https://nevis.ikvd.gov.lv/UI/TargetEdit.aspx?id=8090
https://nevis.ikvd.gov.lv/UI/TargetEdit.aspx?id=8090
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-  personāla profesionālā pilnveide ( prof. pilnveides plāns), 

- organizēta pieredzes apmaiņa (2 reizes māc. gadā), atbalsta pasākumi ( regulāri pēc vajadzības) 

un savstarpējā mācīšanās skolotāju un skolotāju palīgu profesionālajai pilnveidei. 

3.Nodrošināt attīstību veicinošu izglītības vidi izglītojamo  pašvadītam mācīšanās  procesam. 

Plānotais rezultāts: 

- veikts vides monitorings - vide ir droša, pieejama, mērķtiecīgi iekārtota un nodrošina izvirzīto 

sasniedzamo rezultātu,  

- jēgpilna mācību centru papildināšana ik mēnesi, 

-  īstenota pedagogu radoša sadarbība mācību materiālu izveidē 2 reizes mācību gada laikā. 

 

4.Turpināt attīstīt izveidoto Dabas vides estētikas studiju, lai sniegtu izglītojamajiem pēc iespējas 

kvalitatīvāku  un daudzveidīgāku  atbalstu. 

Plānotais rezultāts: 

- regulāri pilnveidota un ikdienā izmantota  dabas vides estētikas  telpa; ( ik mēnesi sagatavoti, ievietoti 

un izmantoti materiāli), 

-  īstenotas dabas vides estētikas nodarbības, Montesori nodarbības (3 reizes nedēļā). 

 

5.Iestādes personāla mērķtiecīga sadarbība katra izglītojamā individuālās izaugsmes nodrošināšanai un 

personības veidošanai (komandas darbs plānojot un  īstenojot mācību satura apguvi). 

Plānotais rezultāts: 

-  Grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība  nodrošinot 

kompetenču pieeju mācību satura apguvi ( 2  ātklātās nodarbības māc. gada laikā). 

-  Nodrošināts pedagogu komandas darbs ar savstarpējo mācīšanos. Iestādē ir kopīgas vērtības par 

mācīšanos visiem. (6 profesionālas pedagogu  diskusijas), iestādē ir 1 mācīšanās konsultants – 

tālākizglītotājs. 

 

 

Pedagoģiskajā procesā īstenojamā audzināšanas  darba uzdevumi: 

 Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (laipnība, līdzcietība, 

savaldība, sadarbība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselībai un videi draudzīga 

dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

Plānotais rezultāts: 

- Izglītojamie izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas situācijā. 

- Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē. (  darba plāns, noformējums, uzskate) 

 

 Pilnveidot iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

Plānotais rezultāts:  

- 3 sapulces; 

- 2 kopīgas izstādes, 

- 2 radošās darbnīcas, 

- 8  pasākumi, Eko aktivitātes; 

- 2 sportiskās aktivitātes ģimenēm; 

- 1 atvērto durvju diena; 

- 2 individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Radīt pozitīvu, rīcību  rosinošu, izglītojamiem draudzīgu fiziski 

un emocionāli drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, kas 

nodrošinātu valsts pirmsskolas  izglītības vadlīnijās  noteikto mērķu sasniegšanu.   
2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo -    Aktīva, radoša, zinātkāra  personība ar izpratni 

par videi draudzīgu dzīvesveidu. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa un sadarbība - ik katrs cilvēks ir 

unikāls un vērtīgs.  

 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

 

2.4.1. Veidot izglītojamo ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot izglītojamo interesi par 

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

Plānotais rezultāts: ( sasniegts)  

-  turpināt darboties Eko skolas programmā un saņemt „zaļo” karogu,( saņemts 5. karogs), 

-  Ikdienā tiek izmantota apkārtne un daba, kā mācību vide. (1  katrs pedagogs novadījis  vienu 

atklāto ārā nodarbību), 

-  Apgūt  tēmu „Enerģija”. (Eko skolu atskaite) 

 

2.4.2. Turpināt īstenot un pilnveidot mācīšanas pieejas maiņu, nodrošinot mācīšanos 

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

prasmju attīstību mācību satura apguvē visas dienas garumā. Šogad īpaši akcentējot tādās 

caurvijas kā: kritiskās domāšana un problēmrisināšana; pilsoniskā līdzdalība.  

Plānotais rezultāts:   ( sasniegts)  

- grupu pedagogi plānojot ņem vērā  katra izglītojamo intereses, vajadzības  un spējas, (vērojumu 

apraksti), 

- mācību process notiek visas dienas garumā, (procesa vērošana, dokumentēšana, 

- notiek āra nodarbības  un digitālo tehnoloģiju izmantošana vismaz 1x nedēļā, mācību procesa 

dažādošanai, 

- organizēta pieredzes apmaiņa un atbalsta pasākumi skolotāju un skolotāju palīgu tālākizglītībai 

(kursu apliecības, darbinieku aptaujas rezultāti). 

 

2.4.3. Pilnveidot  attīstību veicinošu izglītības vidi pašvadītam mācīšanās  procesam 

Plānotais rezultāts: (  daļēji sasniegts) 

-  vide ir droša, pieejama, mērķtiecīgi iekārtota un nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu , 

(pilnveidota tikai grupu  fiziskā vide) 

-  „Aktīvais Eko centrs” izveide ( izveidoti 6 centri) 

- sekmēta izglītojamo personības un attīstības apzināšanās, ievērotas viņu vajadzības, intereses, 

spējas, pieredze, attīstītas domāšanas prasmes, radošums un pašizpausme. 

 

2.4.4. Attīstīt izveidoto Dabas vides estētikas studiju, lai sniegtu izglītojamajiem pēc iespējas 

kvalitatīvāku  un daudzveidīgāku  atbalstu. 

Plānotais rezultāts: ( daļēji sasniegts)  
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- iekārtota un regulāri pilnveidota dabas vides estētikas  telpa (Covid -19 ierobežojumu dēļ maz 

izmantota); 

- īstenotas dabas vides estētikas nodarbības, Montesori nodarbības. (Covid -19 ierobežojumu dēļ 

maz īstenotas). 

 

2.4.5. Iestādes personāla mērķtiecīga sadarbība katra izglītojamā individuālai izaugsmes 

nodrošināšanai un personības veidošanai ( komandas darbs plānojot un  īstenojot mācību 

satura apguvi). 

Plānotais rezultāts: ( sasniegts) 

- grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot 

kompetenču pieeju mācību satura apguvei( novadīta 1 atklātā nodarbība),  

- pilnveidots pedagogu komandas darbs ar  savstarpējo mācīšanos (diskusijas, radošo darbu 

seminārs, pieredzes demonstrēšana). 

 

2.4.6. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt 

atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. (IKT joma, speciālā pedagoģija). 

Plānotais rezultāts (  sasniegts) 

- pedagogi rosināti izglītojamo apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, 

- pilnveidotas pedagogu digitālās prasmes izmantot informācijas tehnoloģijas mācību procesa 

dažādošanai un lietošanai ( e- klase, Zoom, IT kursi), 

- kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība, ( saskaņā ar prof. pilnveides plānu). 

 

Audzināšanas darba uzdevumi: 

 Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (laipnība, līdzcietība, 

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

pielietošanu ikdienā. 

Plānotais rezultāts: 

- iestādē ir definētas vērtības, kuras tiek aktualizētas un spoguļotas ikdienas grupu aktivitātēs, 

atbilstoši bērnu vecumposmam, 

- veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām. 

- organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki, 

( darba plāns, scenāriji). 

- veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē (vizuālais noformējums) 

 

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

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

pilnveidot un nostiprināt pašapkalpošanās prasmes ievērojot vecumposmu pēctecību).  

Plānotais rezultāts: 

- individuālā pieeja izglītojamajiem ( individuālie plāni, vērojumi); 

- izglītojamo novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām (izstrādāta un pielietota vērtēšanas 

kārtība); 

- nodarbības plānotas atbilstoši izglītojamo interesēm un vajadzībām ( veikta tematiskā 

plānošana). 

 

 Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

Plānotais rezultāts:  
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-  2 sapulces; 

- 1 kopīga izstāde, 

- 1 radošā darbnīca, 

- 5 pasākumi, Eko aktivitātes, 

- 1 sportiskā aktivitātes ģimenēm, 

-  2reizes māc gadā individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā 

sasniegumiem. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādei ir noteikta vadības organizatoriskā 

struktūra, to vada vadītāja, kura plāno, 

organizē, motivē, kontrolē un iedvesmo  visu 

Iestādes darbinieku darbu. 

 Ir nepieciešams atbalsts iestādes 

administrācijas komandas sadarbības un 

darba efektivitātes stiprināšanai. 

 

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. Iestādē ir kopīgas vērtības 

par mācīšanos visiem. 

 

 Iestādē tiek veikts mērķtiecīgs, 

sistemātisks, demokrātisks, izglītības 

kvalitāti izvērtējošs pašnovērtējums, un 

prioritāšu noteikšana. 

 Ir nepieciešams veicināt pedagogu, vecāku 

un darbinieku līdzdalību un līdzatbildību 

Iestādes pašnovērtējuma ziņojuma 

sagatavošanā. 

Ik gadu iepazīstoties ar darbinieku 

pašvērtējumu tiek veiktas individuāls 

sarunas ar katru darbinieku par 

sasniegtajiem rezultātiem, stiprajām, 

vājajām pusēm un tālākizglītības 

vajadzībām, lai nodrošinātu efektīvu 

personāla pārvaldību iestādē. 

Ir nepieciešams pilnveidot darbinieku 

pašvērtējuma procesu. 

Izglītības Iestādei ir skaidra sava darba 

attīstības plānošana, izvirzīti sasniedzamie 

mērķi, uzdevumi un saprotami sasniedzamie 

rezultāti. Izstrādāts un ar dibinātāju 

saskaņots  attīstības plāns 3 gadiem un tiek 

izvirzīti  galvenie pedagoģiskā darba 

uzdevumi katram mācību gadam. 

 Ir nepieciešams pilnveidot iepriekšējā gadā 

daļēji sasniegtos rezultātus. 
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Iestādē ir kvalificēts, daudzpusīgs, radošs, 

pozitīvs,  ar darbu apmierināts profesionāļu 

kolektīvs. Nav vērojama bieža kadru 

mainība. 

 Ir nepieciešams papildināt iestādes 

darbinieku profesionalitāti  IT un speciālās 

izglītības  jomās un nodrošināt darbinieku 

labizjūtu iestādē ikdienā. 

Iestāde racionāli izmanto piešķirtos  finanšu 

un materiāltehniskos  resursus. 

  Ir nepieciešams turpināt sadarbību ar  

dibinātāju  par nepieciešamo finanšu un 

materiālo resursu nepieciešamību, iestādes  

izvirzīto attīstības prioritāšu īstenošanai. 

Jāmeklē iespējas  finanšu piesaistei no citiem 

avotiem. 

Mērķtiecīgi un sistemātiski  popularizē Eko 

virziena aktivitātes, zināšanas un prasmes, 

veicinot aktīvu, veselīgu un videi draudzīgu 

dzīvesveidu.  

 Ir nepieciešamas veidot  apkārtējā sabiedrībā 

vienotu izpratni un iesaistīt apkārtējo 

sabiedrību, dalīties ar pieredzi un 

sasniegumiem Eko jomā. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādei ir noteikta vadības organizatoriskā 

struktūra, to vada vadītāja, kura mērķtiecīgi 

pielieto demokrātisku, elastīgu, cieņpilnu 

vadības stilu, saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo regulējumu, ievērojot valsts un 

pašvaldības izglītības attīstības aktualitātes. 

 

 Iestādē ir nodrošināts tās darbības 

tiesiskums. Ir korekti izstrādāta visa 

nepieciešamā normatīvo aktu prasībām 

atbilstošā dokumentācija saskaņā ar Arhīvā 

apstiprināto lietu nomenklatūru.  

 

Iestādes vadība ir zinoša tiesiskuma 

jautājumos, pārzina normatīvos aktu 

prasības un to ievēro ikdienas darbā. 

 Ir nepieciešams sistemātiski turpināt 

pilnveidot zināšanas. 

Vērojama laba sadarbība ar Iestādes 

vecākiem un Iestādes padomi. Vecāku 

ierosinājumi un ieteikumi tiek ņemti vērā 

izvirzot iestādes prioritātes nakamajam 

periodam. 

 Ir nepieciešams iesaistīt un pilnveidot 

konstruktīvu sadarbību ar iestādes padomi, 

rosināt vecākus līdzdarboties Eko jomā. 

Izglītības Iestādē vadība mērķtiecīgi virza 

kolektīvu uz vienotām vērtībām un 

pārliecību, veicina iestādes kultūru caur 

darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, 

nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu, 

atalgojumu, profesionālās izaugsmes 

iespējām, savstarpējo mācīšanos, 

saliedējošiem pasākumiem visiem 
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darbiniekiem un individuāliem 

apbalvojumiem. 

 

VIIS datu sistēma tiek korekti  ievadīti dati  

Vadītāja  praksē  pielieto  vadības un 

līderības stratēģijas, Vides izglītības 

integrēšana ikdienas darba procesā. 

Ir nepieciešams attīstīt zināšanas par 

organizāciju vadību, sekot aktualitātēm un 

jaunākajiem pētījumiem. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vērojama laba sadarbība ar dibinātāju, IP, 

vecākiem  un kopienu  

 

Iestāde tiek pozicionēta, kā mācīšanās 

organizācija.  

 Ir nepieciešams veidot vienotu izpratni par 

mācīšanos un nodrošināt mācīšanos 

sadarbojoties visiem pedagogiem ( iekšējā, 

ārējā mācīšanās) 

Iestādē tiek nodrošināta gan izglītojam gan 

darbinieku psiholoģiskā labklājība.  

 

 

vadība iniciē mērķtiecīgu pedagogu 

profesionālo sadarbību, zināšanu pārnesi, 

mācīšanos grupās  

 ir jāveicina  pedagogu pašvērtējuma celšanās 

un jāmazina bailes publiski paust viedokli  

Aktīva līdzdalība vides izglītības aktivitātēs, 

praktiskās 

Iespēja izplatīt savas zināšanas arī citām 

sabiedrības daļām ( Eko virziena 

popularizēšana sabiedrībai) 

 Ir nepieciešams iesaistīt un veidot apkārtējās  

sabiedrības priekšstatus par ilgtspējīgu 

ieradumu  veidošanu un domāšanas veida 

maiņu, apkārtējās vides saudzēšanu un 

veselīga dzīvesveida veicināšanu. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē ir stabila profesionāļu komanda, 

kuru vieno kopīgs izglītības iestādes 

attīstības redzējums. Iestādē ir viss 

pedagoģiskais un atbalsta personāls 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. 

 

Nav vērojama bieža kadru mainība un nav 

ilgstošu vakanču. 

  

Pedagoģiskajam personālam ir MK 

noteikumiem atbilstoša izglītība un 

personāls regulāri pilnveido savas 

zināšanas un prasmes. 

 

 Iestādes personālam ir izstrādāts un 

saskaņots profesionālās pilnveides plāns. 

Plānot profesionālo pilnveidi 

30 pedagogu mācību gada laikā ir  

mērķtiecīgi pilnveidojuši savu 

  Ir nepieciešams veidot vienotu izpratni par 

iestādi, kā mācīšanās organizāciju un 
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profesionālo meistarību piedaloties 

profesionālās pilnveides kursos. 

savlaicīgi plānot un atbalstīt pedagogu 

profesionālo pilnveidi 

 

 

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

                   Nav  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

             Nav  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

  Īstenota jēgpilna mijiedarbība pedagogu un bērnu savstarpējās attiecībās, radot bērnu 

pozitīvu pārdzīvojumu; 

 Pašizziņas, radošuma, brīvas izvēles, uzticēšanās, atbalsta un individualitātes veicināšana, 

īstenojot bērnu pašrealizācijas procesu, 

 Sadarbība pilsoniskai līdzdalībai- audzināšanā iesaistās visas ieinteresētās puses: pedagogi, 

iestādes darbinieki, bērni, vecāki, valsts un pašvaldības institūcijas, sabiedrība. 

 

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

 

 Pedagogam izdodas redzēt grupu kopumā, izvērtēt un reflektēt par to, bet jāstrādā pie katra 

viena izglītojamā ieraudzīšanas un viņa individuālo  kompetenču attīstīšanas. 

 Mācību un audzināšanas darbā caurvijot vides izglītības mērķus un uzdevumus tika 

veicinātas izglītojamo personiskās attieksmes veidošanās pret apkārtējo vidi, veselīgu 

dzīvesveidu un  videi draudzīgu ieradumu veidošanu. 

 Sakarā ar Covid -19 pandēmiju, neizdevās īstenot pilnvērtīgi Dabas vides estētikas un 

Montesori nodarbības. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

Vadoties pēc principa - kurš gan cits, ja ne paši, mēs cenšamies VEICINĀT kopējo vides 

apziņas attīstību. Mēs esam Ekoskola jau kopš 2015. gada, tāpēc PII „Lācītis” var lepoties ar to, 

ka jau sešu gadu garumā īstenojot EKO skolas programmu vistiešākā veidā tiek veicināta šī 

izpratne par vidi, ikdienā to saistot ar daudziem mācību priekšmetiem, veidojot mūsu 

izglītojamajos attieksmi, vērtības un interesi par vidi, pie kam visā izglītošanās procesā iekļaujot 

ne tikai PII dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību.  

Piekto gadu pie mūsu Iestādes plīvo Zaļais karogs, kas ir Eko skolu programmas simbols un  

atpazīstamākais elements. 

Visas šī mācību gada aktivitātes un pasākumi tika organizēti ar mērķi svarīgos aspektos ielikt 

pamatus ilgtspējīgu ieradumu un domāšanas veida maiņai, kas ir pamats secīgai pārejai uz 

ilgtspējīgu nākotni
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