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1. Vispārējs izglītības iestādes raksturojums  

 

Vīzija, Misija, Mērķis, Uzdevumi 

  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 - Veidot 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;                                        

Mērķis - Veidot  ekoloģisku, rosinošu, pozitīvu un bērniem  draudzīgu  fiziski un emocionāli 

drošu  izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu pirmsskolas  

izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; Attīstīt katra bērna  aktivitāti ( ētisko, estētisko, 

intelektuālo, fizisko), veidojot iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, veidojot bērna „Es 

„apziņu , kas balstīta uz savas rīcības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu uz savu spēju 

izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības, pašam pret sevi, ģimeni, citiem 

cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un 

kultūras savdabību, atbilstoši katra individuāli psiholoģiskajām īpašībām un konkrētai dzīves 

pieredzei. 

Iestādes galvenie uzdevumi ( darba virzieni)  2017. / 2018. m. g.: 

 

1)  Īstenot licencētajās pirmsskolas izglītības programmās noteiktos mērķus un uzdevumus, 

sekmēt katra izglītojamā individualitātes veidošanos; 

2) Turpināt īstenot un popularizēt Ekoskolas ideju ikdienas darbā, radīt vidi, kurā bērni 

ikdienā var mācīties, darboties un atpūsties pēc iespējas videi draudzīgāk,  veidojot bērna  

pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt bērna  izziņas darbības 

un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju praktisku  apguvi; 

3) Izvēlēties un pielietot vides izglītībā balstītas, daudzveidīgas mācību, audzināšanas darba 

metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku un katra 

spējām atbilstošu attīstību, savijot mācīšanas un mācīšanās procesu organiskā veselumā; 

4) Sniegt priekšstatu par atbildīgu pārtikas izvēli. Projekts „Ēdam atbildīgi” īstenošana. 
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5) Nostiprināt un attīstīt bērnu fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo aktivitāti, aizsargāt bērnu 

drošību; 

6) Veikt runas korekciju un valodas attīstību, bērniem ar valodas traucējumiem, īstenojot  

logopēda, pedagoga un vecāku savdabību; 

7) Radīt attīstošu vidi, atklāt un attīstīt bērnu talantus, veicināt viņu individuālo kreatīvo un 

inovatīvo spēju un prasmju attīstību, nodrošināt bērnus ar viņu intelektuālajam līmenim 

atbilstošiem mācību materiāliem un attīstošām spēlēm. 

8 )  Praktiski pielietojamu materiālu izstrāde bērnu sajūtu attīstīšanai ikdienas pedagoģiskajā 

procesā. 

9) Veidot bērnos vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, izmantojot sajūtas. 

10) Veikt aktīvu sadarbību ar  izglītojamo vecākiem un  izglītības iestādes vecāku padomi. 

11)  Racionāli izmantot iestādei  atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus, iesaistīties 

papildus finansējuma piesaistīšanai. 

Vēsture 

 

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. Iestādē ir sešas grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem. Iestādi izvēlas 

ģimenes, kuras vēlas ieguldīt savu bērnu nākotnē, vecāki, kas lūkojās pēc izglītības kvalitātes, 

individuālas pieejas un emocionāli drošas un stabilas vides, ko iestāde nodrošina.  Trešo gadu 

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.  

Pirmsskolas iestādē darbojas 6 grupas „Ezīši’, „Gliemezīši”, „Bitītes”, ‘Taurenīši”, ’Mārītes”, 

’Putnēni”, kuras apmeklē  no 141  līdz 145 bērniem. 
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Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādē ( 3 gadu griezumā) 

 

Nr.  Grupas 

nosaukums  

Bērnu skaits 

2015./16. mg. 

Bērnu skaits 

2016./17.mg.  

Bērnu skaits 

2017./18. mg.  

1. Gliemezīši  19 22 18 

2. Ezīši  21 22 23 

3. Bitītes  26 25 25 

4. Taurenīši  24 26 26 

5. Mārītes  24 26 26 

6. Putnēni  25 24 25 

 Kopā:  139/140 145 143/141 

   Tabula nr.1 Izglītojamo skaits iestādē  

Izglītojamo sastāvs ir daudznacionāls. Pirmsskolu apmeklē latviešu, krievu, ukraiņu, lietuviešu un 

baltkrievu tautību bērni.  

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

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

angļu valodas sarunvalodu, piedalīties zīmēšanas studijā, vai robotikā. Ansamblis ir bezmaksas. 

Pirmsskolas iestādē strādā 26 darbinieki, no tiem 16 pedagogi no kuriem 1 ar maģistra grādu, 12 ar 

augstāko izglītību, 4 pedagogi vēl mācās.  Tajā skaitā augstākā izglītība ir arī logopēdei, mūzikas un 

sporta skolotājiem. Iestādē ik dienas darbu nodrošina 11 tehniskie darbinieki.  

Pedagogi aktīvi apmeklē profesionālās pilnveides kursus, savā darbā izmanto dažādas metodes un 

darba paņēmienus, mācību procesu iestādē organizē pēc integrētās programmas-  rotaļnodarbību 

veidā, kuru īstenošanā izmanto ekoloģiskus un videi draudzīgus  materiālus. Ikdienas darbā liels 

uzsvars tiek likts vides izglītības elementu integrēšanai. 2017. / 2018. mācību gada tēma ir Pārtika, 

piedalāmies starptautiskā projektā „Ēdam atbildīgi”, kura mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstu jauniešiem 

un arī pieaugušajiem izprast sakarības starp viņu ēšanas paradumiem un globāliem izaicinājumiem, ar 

kuriem būs jāsaskaras nākotnes paaudzēm. Papildus Vispārīgajā pirmsskolas programmā ietvertajām 

nodarbībām, organizējam projektu nedēļas un atsevišķas integrētas nodarbības, tā dažādojot mācību 

procesu. 

Pirmsskolas budžetu veido Valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzekļi.  

 

Iestādē darbojas:  

-  Iestādes Eko vecāku  padome;  

- Pedagoģiskā padome;  

- Pedagogu arodbiedrība. 

  

Iestādes tradīcijas 
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Svētki:  

 1. septembris „Atkal visi kopā” 

 Tēvu diena; 

 „Gaismas gājiens”- 18. novembra svētki 

  Mārtiņdienas tirdziņš; 

 Ziemassvētki; 

 Vecvecāku pēcpusdiena; 

 Lieldienas 

  Māmiņdiena; 

 Izlaidums 

  „ Lācīša dārza svētki”  

  Pilsētas svētku gājiens  

 

     Tematiskie pasākumi: 

 

 Miķeļdiena – ražassvētki; 

 „Lācīša” dzimšanas diena; 

 Sportiskās sniega dienas;  

  Projektu nedēļa - „Dārziņš” uz palodzes; 

  Ekoskolu rīcības dienas; 

 Viesmākslinieku izrādes un koncerti bērniem (1 x mēnesī) 

  Tematiska pedagogu teātra izrāde bērniem  

 

Pasākumi ar vecākiem: 

 Izstādes: 

 „No rudens rūķa darbnīcas”; 

 „Mans dzejolītis”- ziedu izstāde; 

 Grupu Eko plakātu izstāde „Palmu eļļai nē”; 

 „Atkritumi?  - izmantojam vēlreiz! „ 

Konkursi: 

 „ Zaļās jostas” rīkotie  makulatūras un bateriju vākšanas konkursi; 

 „ Kanclera” zīmējumu konkurss; 
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 „ Riti raiti valodiņa”- dzejas konkurss; 

 „Lielā balva”- sporta sacensības. 

  „Rīta rosme”- Latvijas veselības nedēļa ietvaros. 

Pasākumi darbiniekiem: 

  Ikgadējā ekskursija; 

 Pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pirmskolas izglītības iestādēm; 

 Jubileju atzīmēšana; 

 Ziemassvētku svētīšana; 

 Skolotāju dienas svinīgais pasākums; 

  Iestādes „ Izcilības balva”. 

 Darbinieku kopsapulces. 

Iestādei ir 12 stundas darba laiks, no 7.00līdz 19.00.  

Izglītības iestādes atrašanās vieta  

Pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” atrodas Jelgavā, Māras ielā- -2. Iestādes teritorijai ir  

divi gājēju vārtiņi, lielie vārti paredzēti apkalpojošam transportam. Iestādes teritorijā ir 

uzstādītas videonovērošanas iekārtas. 
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2. Mācību saturs –Iestādes īstenotās mācību programmas 
 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “ Lācītis ”(turpmāk –Iestāde) īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu - (izglītības programmas kods 01 01 1111), speciālo 

pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (izglītības 

programmas kods (01 01 5511). 

Pirmsskolas izglītības programma darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2012. Nr.533  

„Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.  

 

Npk Izglītības programmas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Izglītojamo 

skaits 

Licence 

N. 

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. 2 „Iestādes īstenotās izglītības programmas” 

Izglītības programmas  īsteno latviešu valodā. 

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.  

Katra semestra beigās pedagogi izvērtē mācību plānu izpildes gaitu, programmu izpildes  

pašnovērtējumu veic mācību gada beigās. Iestādes darba izvērtēšanā, noslēdzot mācību gadu, 

izmanto pedagogu pašvērtējumu.  

Pieredzes apmaiņas braucienos pedagogiem  ir iespēja iepazīties ar citu pirmsskolu izglītības 

iestāžu pieredzi, kā arī dalīties ar savu pieredzi mācību materiālu izstrādē. 

Secinājumi: 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas 

standartu, tā nozīmi pirmsskolas izglītības programmas realizēšanā, regulāri plāno savu darbību.  

Pedagogi veic pašvērtējumu. 
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Turpmākā attīstība:  

Plānojot mācību saturu pedagogs paredz atbilstošas mācību metodes un pāreju uz kompetenču 

pieejā balstītu mācību satura īstenošanu.  

 

Vērtējums: labi 
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3. Mācīšana un mācīšanās 
 

3.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību darbs Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis ” 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 skaidri prognozēt 

sasniedzamos rezultātus. Kā arī katru gadu tiek izvēlēta un integrēta ikdienas mācību un 

audzināšanas dabā viena  galvenā Eko tēma un strādāts ar pārējām   Eko tēmām. Ir izstrādāts 

Iestādes tematiskais pasākumu plāns un Eko plāns 2017./2018. m. g. Ik gadu tiek veikta mācību 

darba rezultātu analīze. Grupās tiek nodrošināta labvēlīga vide. Maksimāli tiek ievērotas katra 

izglītojamā iespējas un vajadzības. Mācību procesā lielākā daļa pedagogu izmanto 

daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta 

specifikai un saturam, gada Eko tēmai ar apakštēmām. 

Mācīšanas metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētu izglītojamo sasniegumiem, 

grupas attīstības īpatnībām. Grupu pedagogiem mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai 

rotaļnodarbībās ir iespēja strādāt ar interaktīvo tāfeli, datoru un magnetofonu, pašgatavotiem  

materiāliem. Mācību procesā  3 reizes gadā, tiek  veicināta starppriekšmetu saikne- notikušas 

mūzikas, sporta, logoritmikas nodarbības, piemēram,  “To darbu tik daudz”, “Saulīti sveicinot”. 

 Ar šo mācību gadu pedagogi savā ikdienas darbā sāka praktizēt  brīvdabas pedagoģiju- 

organizēja  izglītojošas un pētnieciskas āra nodarbības, ekskursijas, Ekoskolas  tematiskās 

akcijas, tādejādi  nodrošinot  mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi. 

  Šī mācību gada tēma ir Pārtika, piedalījāmies starptautiskā projektā „Ēdam atbildīgi”, kura 

mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstu jauniešiem un arī pieaugušajiem izprast sakarības starp viņu 

ēšanas paradumiem un globāliem izaicinājumiem, ar kuriem būs jāsaskaras nākotnes paaudzēm. 

Papildus Vispārīgajā pirmsskolas programmā ietvertajām nodarbībām, organizējam projektu 

nedēļas tā dažādojot mācību procesu: Veselības nedēļa - sadarbībā ar Slimību profilakses un 

kontroles centru bērni apguva jautājumus par personīgās higiēnas ievērošanas nepieciešamību; 

Ekoskolu Rīcības dienu nedēļā- bērni, pieaugušie, apkārtējā sabiedrība tika iesaistīta aktivitātēs, 

kas aicināja domāt par to, ka pārtika, ko ēdam atstāj ietekmi ne tikai uz mums, mūsu veselību, 

bet arī uz apkārtējo pasauli- aicinājām visus Ēst atbildīgi. Par aktīvu dalību Rīcības dienās, 

saņēmām balvu no PURENN- eko tīrīšanas līdzekļu komplektu; Veicām pētījumu “Pārtikas 

atkritumi “Lācītī”- nedēļas garumā Iestādes Ekopadomes bērni un pedagogi svēra ēdiena 
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pārpalikumus un sprieda, kā rīkoties, lai to daudzumu pēc iespējas samazinātu; Projekta “Mans 

mīļākais našķis” laikā tika pētīti našķu iepakojumi, lai noskaidrotu, cik veselībai derīgu un cik 

kaitīgu vielu tie satur, tapa plakāti “Palmu eļļai- nē!” un “Cik cukura?”. 

Katras grupas pedagogs mācību gada laikā izstrādāja grupai nepieciešamos metodiskos 

materiālus izglītojamo sajūtu attīstīšanai, tā veidojot sajūtās balstītu izglītojamo priekšstatu par 

apkārtni. Pedagogi dalījās pieredzē, prezentējot savu veikumu kopumā četrās Iestādes 

metodisko materiālu skatēs. 

 Darba procesā pedagogi veic pedagoģiskos vērojumus un rezultātus atzīmē katra bērna 

individuālajā attīstības kartē.  

Izglītojamie zina un izprot rotaļnodarbību darbam izvirzītās prasības. 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. Individuālais, nodarbībās nepieciešamo 

lietu saraksts, tiek izsniegts katram izglītojamā vecākam mācību gada sākumā. 

 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, psihologu. Iestāde turpina 

dalību projektā “FasTracKids”- 6 gad. grupas izglītojamie reizi nedēļā apmeklēja nodarbības 

PII “Kāpēcīši”, kā rezultātā bērni kļuva daudz pašapzinīgāki, ieinteresētāki apkārtējās pasaules 

izzināšanā un sakarību izpratnē, kas būs stabils pamats tālākās izglītības apguvē. Pedagogi 

regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros. 

Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanas process pirmsskolas izglītības 

Iestādē kļūst jēgpilns, pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo 

rezultātu. Arī vecāki atzīst, ka iestādes pedagogi rada bērniem interesi par mācību procesu un ir 

apmierināti ar kopējo mācību kvalitāti un pedagogu sniegto informāciju par bērna 

sasniegumiem. 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 bērna darbu mapē, gan sarunās ar pedagogu tiek 

pārrunāti citi aktuāli jautājumi, arī bērna uzvedība. Vecāku priekšlikumus uzklausām grupu 

vecāku sapulcēs, kopsapulcēs un pirmsskolas izglītības Iestādes Eko padomes sēdēs. 
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Secinājumi: 

Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs. 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 bērnu individuālajām spējām un aktīvi tālākizglītojas. Vecāki pārzina savu bērnu 

sasniegumus un spējas katrā rotaļnodarbībā. Tiek organizētas tikšanās ar vecākiem.  

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

Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, uzvedības traucējumi, kā arī 

talantīgajiem bērniem. Izstrādāt un licenzēt speciālās izglītības programmu bērniem ar jauktas 

attīstības traucējumiem. Veicināt sadarbību ar vecākiem.  

Vērtējums:  labi  

 

3.2. Mācīšanās kvalitāte 

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

ieteicamā integrēto rotaļnodarbību saraksta un interešu izglītības nodarbību saraksta.  

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. Mācību procesā 

lielākā daļa pedagogu izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo 

vecumam, mācību nodarbības specifikai un saturam. Mācību priekšmetu apguvē veidojas 

pozitīva  pedagogu un izglītojamo sadarbība. Pedagogi atbalsta un attīsta izglītojamo ierosmes, 

ļauj kļūdīties un labot savas kļūdas, nekritizējot un nepazemojot izglītojamā pašcieņu. 

Rotaļnodarbību procesā pedagogi veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina 

izglītojamos izteikt savu viedokli, izvērtēt sasniegto, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu 

attieksmi pret nodarbību norisi. Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā, patīk darboties 

integrētajās rotaļnodarbībās, taču ir izglītojamie, kuriem nepieciešama papildus motivācija. 

Vērojumi hospitētajās rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka pirmsskolas 

izglītības pedagogi mērķtiecīgi un jēgpilni  organizē mācīšanās darbu, veido pozitīvu attieksmi  

uz izzināšanas procesu, darot. 

 Pedagogi apgalvo, ka Iestāde palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam mācīšanās procesā. 

Lielākā daļa vecāku atzīst, ka pedagogi mērķtiecīgi, jēgpilni  organizē ikdienas mācību darbu 
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rotaļnodarbībās, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, prasmēm un 

interesēm.  

Pirmsskolas izglītības iestāde lepojas ar pašgatavotu  rotaļmateriālu klāstu, kuru pedagogi 

sekmīgi izmanto izglītojamo mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā.  

Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra 

izglītojamā mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa 

organizēšanā. Ar apgūstamo mācību procesā, pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus mācību 

gada sākumā. Taču ne visi izglītojamo vecāki vienmēr izprot šīs prasības.  

Izglītojamo nodarbību kavējumi tiek regulāri uzskaitīti un izvērtēti. Līdz šim tīšu kavējumu nav 

bijis. Tomēr pastāv korelācija starp izglītojamo iestādes apmeklējumu un mācīšanās kvalitāti.  

Iestādes personālam sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, tiek risināti jautājumi par bērnu 

veselību un iestādes apmeklēšanu. 

Secinājumi: 

Izglītojamie un vecāki zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. 

Tomēr pastāv korelācija starp izglītojamo iestādes apmeklējumu un mācīšanās kvalitāti. 

Turpmākā attīstība: 

Izglītojamajiem veidot motivāciju organizētai rotaļdarbībai un sadarbības prasmēm.  

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

mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu, pārbaudes un vērtēšanas formas 

un metodes.  

Nepieciešams organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi, padziļināt izpratni par izglītojamo 

vecumposmu attīstības īpatnībām. 

Strādāt pie moderno tehnoloģiju izmantošanas integrēto rotaļnodarbību organizēšanā. 

Nodrošināt pāreju uz  kompetenču pieeju mācību saturā. 

 

Vērtējums: labi 
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3.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

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

patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību 

kopumā. 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

Pedagogu galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu organizēt 

interesantu, jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un interesēm.  

Izglītības programmas apguves laikā  Izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu 

veic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 533, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas 

pamatprincipus: izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos, un 

pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna 

likumiskos pārstāvjus. 

Vecāku sapulcēs un individuālajās sarunās vecākus informē par bērna sasniegumiem 

pirmsskolā,   sniedz ieteikumus vecākiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai bērns apgūtu 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā.  

Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves, par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

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

bērna likumtiesiskos pārstāvjus. Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek norādīts bērna 

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 izvērtē, lai izmantotu mācīšanas un mācīšanās  

procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu 

vērtēšanas kārtība un informācijas saņemšana par bērna sasniegumiem. Mācību gada noslēguma 

pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par izglītojamo sasniegumiem mācību gada laikā.  

 2017./18. mācību gada akcents bija sajūtas un to attīstīšana. Gada beigās apkopoti  Pasaules 

izzināšanas un saprašanas un Personiskās gatavības jomu rādītāji iestādes bērnu grupās (3-7 

gadi) kopumā dinamikā. 

Vērtējums  1- vēl nav novērots,  2- sākuma stadijā,  3- attīstās,  4- regulāri var novērot 
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Grupa 1.pusg. vērtējums 

% 

2.pusg. 

vērtējums% 

komentārs 

 2 3 4 2 3 4  

„Taurenīši”  52 48  50 50 pozitīva 

„Bitītes” 10 74 16 0 75 25 pozitīva 

„Putnēni” 5 66 29 1 40 59 pozitīva 

„Mārītes”  11 89  10 90 pozitīva 

Tabula Nr.3   „Pasaules izzināšana un saprašana” 

 

Vērtējums  1- vēl nav novērots,  2- sākuma stadijā,  3- attīstās,  4- regulāri var novērot 

Grupa 1.pusg. vērtējums 

% 

2.pusg. 

vērtējums% 

komentārs 

 2 3 4 2 3 4  

„Taurenīši”  24 76  24 76 neitrāla 

„Bitītes” 10 67 23 0 44 56 pozitīva 

„Putnēni” 2 41 57 1 23 76 pozitīva  

„Mārītes”  30 70  30 70 neitrāla 

Tabula Nr.4  „Personiskā  gatavība” 

  

 

Secinājumi: 

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 vecāki pārzina vērtēšanas kārtību. Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija 

par bērnu mācību sasniegumiem.  

Iestādē kopumā vērojama pozitīva attīstības dinamika pasaules izzināšanas un saprašanas jomā. 

Apkopojot personiskās gatavības jomas rādītājus (vadošie psihiskie procesi, kas nodrošina 

pozitīvu rezultātu- emocijas, domāšana, atmiņa; empātija, griba, motivācija) var secināt: 

 Iestādē vērojama neitrāla un pozitīva attīstības dinamika personiskās gatavības jomā. 

Ir sagatavoti individuāli aprakstoši vērtējumi par 23 bērnu sasniegumiem pirmsskolas izglītības 

pakāpes noslēgumā, kas raksturo bērna gatavību pamatizglītības apguves uzsākšanai. 
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Turpmākā attīstība: 

Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

un MK noteikumiem. 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.  

Nākošajā mācību gadā lielāka uzmanība jāpievērš sadarbības un līdzdalības, pašapkalpošanās 

prasmju attīstīšanai, lai uzlabotu personiskās gatavības jomas pozitīvu attīstības dinamiku visās 

grupās. 

Turpināt grupu mācību materiālās bāzes papildināšana ar atbilstošu sajūtu materiālu, kā arī 

jāturpina iekļaut mācību procesā rotaļuzdevumi bērnu sajūtu attīstīšanai - tie nodrošina pozitīvu 

rezultātu. 

Vērtējums: labi 

  



 17 

4. Izglītojamo sasniegumi 
 

4.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, 

kur galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. 

 Pedagogi izmanto atgriezenisko saikni, uzmundrina, aicina izglītojamos runāt par to, kā šodien 

veicies, tā veicinot katra izglītojamā personisko atbildību par savu mācīšanos. 

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam mācīšanās 

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

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

prasmēm un interesēm. Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo 

informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto 

tālākā mācību procesa organizēšanā. Izglītojamo ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var 

aplūkot vecāku informatīvajos stendos, pārrunāt ar pedagogiem bērna paveikto, izanalizēt to cik 

tas atbilst konkrētajam bērna vecumposmam, kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības līmeni.  

Izglītojamo mācību sasniegumus pedagogi kopā ar administrāciju analizē mācību gada 

noslēguma pedagoģiskajās padomes sēdēs. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna 

sasniegumiem: zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem, Iestāde 

rakstiski informē izglītojamā vecākus. 

Nr.

p.k

. 

Grupas 

nosaukums  

Bērnu 

vecums  

Bērnu 

skaits 

grupā 

PII 

apmeklējums

% 

1. „Gliemezīši” 1,5 18/19 91 

2. „Ezīši” 2 23 73,4 

3. „Bitītes” 3 25/26 62 

4. ‘Taurenīši” 4 26/24 65,8 

5. „ Mārītes” 6 25 77,7 

6. „Putnēni” 5 26/25 79,1 

Tabula Nr. 5 „Bērnu skaits un vidējais Iestādes apmeklējums”  

Apkopojot iestādes grupu bērnu attīstības vērtējumus secināts, ka kopumā Iestādē vērojama 

pozitīva attīstības dinamika. 

Secinājumi: 

 

Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas darbā. 

Ar izglītojamajiem strādā gan individuāli gan diferencēti.  
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Tālākā attīstība: 

Pirmsskolas izglītības iestādē jāturpina paaugstināt  bērnu sasniegumus ikdienas darbā. 

Jāpilnveido skolotāju izpratne par atgriezeniskās saites izmantošanu un iespējām, izglītojamā 

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

Izvērtējot kopējos grupu bērnu attīstības rādītājus, secināts, ka nākošajā mācību gadā lielāka 

uzmanība jāpievērš sadarbības un līdzdalības, pašapkalpošanās prasmju attīstīšanai, lai uzlabotu 

personiskās gatavības jomas pozitīvu attīstības dinamiku. 

 Vērtējums: labi 
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5. Atbalsts izglītojamiem 
 

5.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

 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, psihologs ( 

sadarbībā ar IIAC), un medmāsa, kura regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati un 

nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu iestādē, kā arī veic ēdināšanas kvalitātes 

monitoringu. Medmāsa veic arī izglītojošo darbu ar izglītojamiem par zobu 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. Izglītojamo veselības 

uzskaites dati ir pieejami pie Iestādes medicīnas darbinieka, kurš 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 audzēkni vai grupiņās, kam ir līdzīgas problēmas, lai 

sniegtu palīdzību izglītojamiem. Logopēdam ir savs kabinets un iespēju robežās aprīkots ar 

nepieciešamo inventāru. Pedagogi ir līdzās katru dienu, risina dažādus gan ar mācību procesu, 

gan ar uzvedību saistītus jautājumus, regulāri tiekas ar vecākiem, pārrunā un risina problēmas, 

sniedz atbalstu izglītojamiem un vecākiem.  

 Personības veidošanā: Izglītības iestādes uzdevums ir attīstīt izglītojamos kā vispusīgi attīstītas 

personības. Pedagogi strādā pēc Izglītības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un pirmsskolas 

programmas un veic ieguldījumu izglītojamo personības tapšanā pēc tajā izvirzītajiem 

uzdevumiem. Liela nozīme ir ne tikai fiziskai un emocionālajai attīstībai, bet arī pozitīvas 

attieksmes veidošanai pret valsti, sabiedrību un līdzcilvēkiem. Pirmsskolas pedagoģes rūpējas 

par pozitīvas vides veidošanu grupās. Ikdienā tiek attīstītas un pilnveidotas svarīgākās prasmes 

un iemaņas: atbildība, patriotisms, sociālās prasmes, saskarsmes kultūra, mācīšanās prasmes, 

kuras palīdz izvērtēt sevi un savu rīcību dažādās situācijās. Izglītības iestādē tiek rīkoti 

pasākumi, kuros tiek iesaistītas visas vecuma grupas. Kā lielākie tiek svinēti : Zinību diena, 
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Valsts svētki, Ziemassvētki, Vecvecāku diena, Lieldienas, Mātes diena un Izlaidums un 

„Lācīša” dārza svētki. Grupiņās tiek atzīmētas izglītojamo dzimšanas dienas. 

Tā kā, Iestāde ir aktīva Ekoskolu programmas dalībniece, tad ikdienā pedagogi ļoti lielu 

uzmanību pievērš teorētiskam un praktiskam darbam stāstot, rādot bērniem par veselīgu 

dzīvesveidu, pētot un degustējot veselīgus un vietējos produktus, noskaidrojot un informējot 

bērnus par  kaitīgām un neveselīgām  vielām  pārtikā u.c.   

 

Secinājumi: 

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 

 

 

5.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām tiek 

iepazīstināti izglītojamie, pedagogi un pirmsskolas izglītības iestādes tehniskais personāls. 

Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un Iestādes darbinieki zina kā rīkoties, visi ir iepazīstināti 

ar evakuācijas plānu. Pirmsskolas izglītības iestādē ir ierīkota automātiskā ugunsdrošības 

signalizācija. Iestādē ir noteikta kārtība grupu ekskursiju organizēšanā. Pedagogi ir tie, kas  

palīdz risināt bērnu problēmas, ja tādas rodas ikdienā un vecāki droši var uzticēties Iestādes 

darbiniekiem. 

Ikdienā Iestādē tiek nodrošināta izglītojamo drošība - ieejas durvis aprīkotas ar ieejas kodiem, 

tiek sekots, lai ieejas vārti būtu aizvērti, āra teritorija tiek novērota, personāls regulāri tiek 

instruēts par izglītojamo drošības nodrošināšanu. Iestādē ir atbildīgais darbinieks par darba 
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drošības noteikumu ievērošanu. Ir izstrādāti drošības noteikumi gan izglītojamajiem, gan 

darbiniekiem. Drošības instrukcijas izstrādātas, pamatojoties uz MK 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos”. Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti „Iestādes iekšējās kārtības 

noteikumi”, „Drošības noteikumi grupu telpās”, ”Ugunsdrošības noteikumi”, “Pirmās 

palīdzības sniegšanas noteikumi”, kā arī „Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un 

pastaigās, izglītības iestādes organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās”, 

“Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas” un “Kārtība kā tiek informēti skolotāji, 

Iestādes vadība un vecāki par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem Iestādē”. 

Instruktāžas par izglītojamo drošību veic grupu skolotāji divas reizes gadā - septembrī un 

janvārī, un arī pirms katra pasākuma Iestādē, kā arī pirms došanās pārgājienos vai ekskursijās. 

Par to, ka pedagogs veicis izglītojamo iepazīstināšanu ar konkrētiem noteikumiem, tiek veikts 

ieraksts Drošības noteikumu reģistra lapā. Iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas 

plāni ar norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās. Iestādē ir pieejami ugunsdzēšamie aparāti. 

To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem katru gadu augustā tiek pārbaudīta. Katru gadu 

darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības jautājumos. Mūsu Iestādes darbinieki un 

vecāki uzskata, ka bērni Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši.  

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

pasākumos. 

Vienu reizi gadā Iestādē sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk-

VUGD) darbiniekiem notiek evakuācijas mācības, lai izglītojamie un darbinieki būtu droši un 

pārliecināti par rīcību ekstremālās situācijās.  

 Reizi gadā iestādē viesojas Valsts policijas pārstāvji, kuri stāsta  bērniem   par drošību un 

demonstrē policijas ekipējumu. 

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 vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības iestādēm” 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). 
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 Pirmsskolas izglītības iestādē “ Lācītis ”visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar 

palīdzības dienestiem ( stendos). 

Secinājumi: 

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.  

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

vienam izkļūt no iestādes. 

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

savstarpējas sadarbības laikā. 

 

 Vērtējums: labi 
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5.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis ” strādā pēc “Pirmsskolas 

izglītības mācību satura programmas” un “Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem”. 

Lai sistematizētu Iestādes darbu, grupu  pedagogi plāno rotaļnodarbību norisi un pasākumus 

saistībā ar Iestādes pasākumu plānu, paredzot tēmas, kas atbilst izglītojamo vecumam, 

attiecīgās, audzināšanas programmas tematiem un gada Eko tēmai. Iestādē organizējam 

pasākumus, kas veicina un popularizē veselīgu dzīvesveidu. Iestāde cenšas nostiprināt attieksmi 

pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi, savu veselību, audzināt izglītojamos kā savas 

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 

bērniem ir iespēja parādīt savas spējas un zināšanas piedaloties sadraudzības pasākumos 

Jelgavas 2. pamatskolā  - “Sporta svētki” un “Putnu dienas”. 

 Ikdienā mērķtiecīgi tiek organizēti pasākumi, izglītojamo audzināšanas uzdevumu realizēšanai 

- Nedēļas projekti- “Putnu draugu darbi”, ”Ūdensbrīnums”, “Dārziņi uz palodzes”, “Mūsu 

pilsēta- Jelgava”, “Veselības nedēļa” ; iestādes pedagogu teātra izrāde “Gribulītis”; “Baltā 

galdauta svētki- Latvijas 100-gadei”. 

Reizēm Pirmsskolas izglītības iestādes organizētie pasākumi tiek atspoguļoti  pilsētas avīzē 

„Jelgavas vēstnesis” un portālā  www. jelgavniekiem.lv. Lai veicinātu bērnos vispusīgu 

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

robotikas pulciņos. Par rotaļnodarbībām un interešu izglītības nodarbībām,  kādas notiek Iestādē 

vecāki var iepazīties pirmajā vecāku sapulcē un  grupās pie  informācijas stenda. Grupu 

skolotāji ir nodrošināti ar materiāli tehnisko bāzi. Ārpus izglītības iestādes vecākās  grupas ( 6. 

g.) izglītojamie varēja apmeklēt peldēšanas nodarbības kaimiņu pirmsskolas izglītības iestādē „ 

Kāpēcīši”. 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 Iestādes svētkos atbilstoši ir noformētas telpas 

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

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

Katra grupas skolotāja strādā pēc pirmsskolas izglītības iestādes mācību satura programmas.  

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.  

Veicināt interesi un iesaistīšanos Eko pasākumos un aktivitātēs. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

5.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītības darbu Iestādē koordinē grupu skolotāji 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 

darba vietām.  Arī caur rotaļnodarbībām tiek  apgūti ar karjeras izvēli saistītie temati - sniegta 

informācija par dažādām profesijām, un  to nepieciešamību. Iestādes metodiskajā kabinetā 

ikviens pedagogs var saņemt metodisko materiālu izglītojamo rosināšanai par profesijām, 

piemērotu izglītojamo vecumam. 

Secinājumi: 

 

Iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā. 

Tālākā attīstība: 

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

vecākiem šajā jomā. 

Turpināt organizēt izglītojamajiem mācību ekskursijas profesiju izzināšanai. 

 

 

Vērtējums: ļoti labi  
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5.5. 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.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “ Lācītis ” pedagogi sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem  ir 

kādas grūtības mācīšanās procesā vai   valodas attīstības problēmas, kā arī apzinās talantīgo 

bērnu vajadzības. Iestādē tiek konsultēti izglītojamie, kuriem ir šādas problēmas. 

 Pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju 

rotaļnodarbībās. Ir izstrādāti individuālie attīstības plāni. Ar bērniem, kuriem ir valodas 

attīstības traucējumi Iestādē veiksmīgi strādā logopēde, kurai ir izveidojies ļoti labs kontakts un 

sadarbība ar bērnu vecākiem un grupu pedagogiem. 

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju par pedagoga novērotajām izglītojamā attīstības 

vajadzībām un nepieciešamības gadījumā un informāciju par iespējām saņemt atbalstu.  Iestādei 

ir sadarbība ar  pilsētas IIAC , kurš nodrošina  2  reiz mēnesī  psihologa konsultācijas.  Kā arī ir 

iespēja piedāvāt apmeklēt speciālo pedagogu, logopēdu 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. 

 

Secinājumi: 

Iestāde atbalsta izglītojamo vajadzības. Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem ir 

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

cenšas apzināt talantīgo bērnu vajadzības.  

Iestādē veiksmīgi strādā atbalsta personāls - logopēde, izveidojies komandas darbs ar grupu 

skolotājām un vecākiem. 

Tālākā attīstība: 

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

nepieciešamības piesaistīt speciālo pedagogu un neirologu atsevišķiem vērojumiem un  

konsultācijām. 

Vērtējums: labi 
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5.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 

 Pirmsskolas izglītības iestādē “ Lācītis” 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 2017./2018. gadā bija-

2. Ikdienā galvenokārt tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem- 

izstrādāti individuālie plāni valodas defektu korekcijai. 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 organizēja atbilstoši izglītojamā vecumam un valodas traucējumiem, 

kā arī katra bērna individuālajām spējām. Logopēde sagatavoja rakstiskus atzinumus par 

izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību.  Pēc logopēdes ieteikuma trīs izglītojamie  tika 

nosūtīti uz pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju, un  saņēma šīs komisijas slēdzienu. 

2017/2018.mācību gadā logopēda nodarbības apmeklēja 50 izglītojamie. Skaņu izrunas 

traucējumi tika  novērsti 10 bērniem. Daļēji novērsti skaņu izrunas traucējumi 24 bērniem.  

Ja izglītojamajam ir nepieciešama logopēda vai psihologa palīdzība, Iestāde informē vecākus. Ja 

vecāks piekrīt, tad ar bērnu strādā atbalsta personāls.  

 Izglītības psihologs vēroja un strādāja ar visu sešu grupu bērnu kolektīviem, bet  ar   8  bērniem  

strādāja biežāk, no kuriem 3 bija nozīmētas arī individuālas konsultācijas ārpus Iestādes. 

Pedagoģiski medicīniskai komisijai tika sagatavoti 2 bērni. Iestādi reizi gadā ir apmeklējis 

speciālais pedagogs un sniedzis mutisku savu redzējumu  par to, kā būtu veicama sadarbība 

starp speciālo pedagogu un Iestādi, lai mazinātu dažādus bērnu uzvedības un emocionālās sfēras 

traucējumus. 

Secinājumi: 

Logopēds:   

Veikta izglītojamo valodas attīstības dinamikas izpēte 

Pilnveidotas izglītojamo runas un rakstu valodas attīstības iemaņas. 

Konsultēti vecāki un pedagogi  bērnu 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). 
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Apmeklēti kursi, semināri logopēdijā, Montesori pedagoģijā, iegūtās zināšanas pielietotas 

darbā. 

 

Turpmākā darbība: 

Turpināt strādāt ar izglītojamajiem ar  valodas attīstības traucējumiem; 

Turpināt sadarbību ar grupu skolotājiem, izglītojamo vecākiem 

Izstrādāt un licenzēt speciālās izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem. 

Jāpilnveido iestādes sadarbība ar psihologu un jārod iespēja piesaistīt speciālo pedagogu un 

neirologu uz atsevišķām konsultācijām pēc nepieciešamības. 

Vērtējums: labi 

 

5.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni par Iestādes darbu tiek organizēta, izmantojot  

dažādus informācijas līdzekļus -  Iestādes Eko  padomes sapulces, grupu vecāku sapulces, 

individuālās sarunas,   e- pastu, telefoniski, informācijas stendos. Vecāku sapulces ir labi 

sagatavotas un 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, bērni un pašvaldības pārstāvis. Padomes 

priekšsēdētājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Cenšamies uzlabot un pilnveidot sadarbību ar 

vecākiem un skolotājiem. Vecāki tiek informēti par mācību un audzināšanas darba procesu 

norisi Iestādē individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs,  kurās tiek informēti par izglītojamā 

sasniegumiem un grūtībām, kā arī aicināti  uz sadarbību, lai sekmētu izglītojamā prasmju un 

iemaņu attīstību un   Eko padomes sapulcēs, kurās galvenokārt pārrunājam  Iestādes darbības 

virzienus  un attīstību. 
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 Iestādē tiek organizētas atklātās rotaļnodarbības, tikšanās ar psihologu vai citiem speciālistiem 

(pēc nepieciešamības). Pedagogiem  un vecākiem bija iespēja tikties ar uztura speciālisti,  ārsti 

nutricioloģi, vegānu, kas  iestādes rīkotajā konferencē un lekcijā dalījās pieredzē par veselīgu 

dzīvesveidu, pārtiku, ūdeni un citām aktuālām tēmām, veselības uzlabošanai. 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 Ekopadomes 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”. 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”, ziedojot pārtikas produktus trūcīgajiem pilsētniekiem un gadu noslēdzām ar 

sirsnīgiem grupu svētku uzvedumiem. 

Secinājumi: 

Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas. 

Ne vienmēr vecāki ir pietiekami aktīvi lai pameklētu Iestādes piedāvātos izglītojošos 

pasākumos. 

 Turpmākā attīstība: 

Darbs ar vecākiem jāveic aktīvāk, tomēr pamazām - solīti pa solītim, veidojot savstarpēju 

uzticēšanos un sadarbību starp Iestādi un vecākiem. 

Ieinteresēt vecākus par Iestādes piedāvātajiem informatīvajiem un izglītojošajiem pasākumiem 

vecākiem. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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6. Pirmsskolas izglītības iestādes vide 
 

6.1. Mikroklimats 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde pastāv 52. gadu. Tā ar gadiem mainās un attīstās. 

Iestādē tikai trešo gadu strādā iestādes vadītāja, ir nomainījies administrācijas sastāvs,  

- vadītājas vietniece izglītības jomā. Izglītības iestādes kolektīvs, savstarpēji sadarbojoties, 

strādā, lai radītu un veidotu iestādes mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan 

pedagogiem, gan izglītojamiem gan pārējam personālam. Tiek plānota un īstenota iestādes tēla 

veidošana. Vadītājas vietniece ir uzšuvusi Iestādes prezentācijai lāča tērpu, kuru vienmēr 

izmanto gan iestādes svētkos, gan prezentējot iestādi ārpus savas iestādes. Lācim šajā mācību 

gadā ir pievienojies kāmis, saistībā ar Iestādes dalību projektā ‘Ēdam atbildīgi”. 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” ir  ieguvusi  Vides izglītības fonda Ekoskolu  „Zaļo „ 

karogu. Iestādei ir arī savs vimpelis un logo. Aktīvi piedaloties dažādos pasākumos izglītojamie 

un pedagogi veido pozitīvu Iestādes tēlu. Iestādē ir labvēlīga atmosfēra, atšķirīgs – Eko 

novirziens  un vecāki  labprāt izvēlas mūsu Iestādes pakalpojumus. „Lācītī ” ir daudzveidīgas 

tradīcijas un interesanti pasākumi gan bērniem gan vecākiem gan vecvecākiem. Iestādē ir 

izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti visi izglītojamie un viņu vecāki. 

Tie sekmē  kārtības un uzvedības normu ievērošanu.  Iestādē ir labas attiecības starp 

izglītojamajiem, pedagogiem un  darbiniekiem. 

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

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

izglītojamo uzvedībai, novērš fiziskos un morālos pāridarījumus. 

Personāls cenšas būt vienlīdz atsaucīgs un taisnīgs pret visiem bērniem 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. Reizi trijos mēnešos  tiek organizēta iestādes pedagogu izstrādāto metodisko 

materiālu izstādes-demonstrējumi, kas veicināja pedagogu  radošumu un pieredzes apmaiņas 

iespējas. Šajā mācību gadā iestādē ir ieviesta „Nedēļas izcilības” balvu ( ceļojošais kauss) -  kas 

ir grupas komandas darba un  sadarbības vērtējums, lai veicinātu pozitīva mikroklimata 

uzturēšanu. Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, iestādes 

darbinieku un vecāku ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības, novērtē sasniegto. 
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Iestāde ir mājīga un izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, kopīgiem 

projektiem, kopīgiem svētkiem, koncertiem. Attieksmē pret apmeklētājiem izglītības iestādes 

personāls ir laipns un korekts, ikvienu apmeklētāju iestādē sagaida. Ar katru jauno darbinieku 

tiek pārrunātas iestādes vērtības – profesionālā ētika, humānisma principi iestādē. 

Pie  Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” ieejas durvīm plīvo 

valsts, pilsētas  un Ekoskolu „Zaļais” karogi. 

 

 

Secinājumi: 

Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats. 

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

projektiem, kopīgiem svētkiem, koncertiem 

 

Turpmākā attīstība: 

Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt tikpat veiksmīgu izglītojamo, vecāku, pedagogu un 

darbinieku sadarbību. 

Motivēt pedagogus un darbiniekus pozitīvam mikroklimatam Iestādē.  

Vērtējums: ļoti labi  

 

6.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “ Lācītis ” telpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības darbības 

procesu norisei, tās ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Telpu 

iekārtojums ir mājīgs un atbilstoši noformēts, krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, kas veicina 

izglītojamo labsajūtu.  

 Iestādē lepojamies, ka izglītojamie 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. Katru gadu tiek veikts Iestādes ēkas iekštelpu kosmētiskais remonts. Šajā 

mācību gadā tika kapitāli izremontēta mazo bērnu „Ezīšu” grupa, lai  vide būtu estētiski glīta un 
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droša. Grupu mācību vidi turpinām  papildināt ar skolotāju pašu veidotiem mācību materiāliem 

bērnu sajūtu attīstīšanai,  regulāri apzinām un papildinām grupu materiālo bāzi- iegādājoties 

dažādas  attīstošās spēles. Pedagogu grupu komandas strādāja pie atbalstošas vides iekārtošanas, 

lai nodrošinātu bērna ierosinātu un pedagoga organizētu sadarbību- kompetenču pieejas 

ieviešanu. Izglītojamie kopā ar grupas skolotājām un  aukli 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- iekārtojām kukaiņu māju un pētījumu lauciņu, kuros bērni pētot un darbojoties iepazīs 

dabu un mācīsies to saudzēt. Arī grupās tika iekārtoti dabas pētnieciskie centri - bērni kopā ar 

skolotājām pavasarī sēja, stādīja, vēroja, eksperimentēja, secināja. 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. Šajā mācību gadā daļai teritorijas tika 

uzlikta jauna sēta, kas būtiski uzlaboja Iestādes vizuālo tēlu. Kā ļoti lielu un nozīmīgu 

ieguvumu jāmin, ka ar Jelgavas pilsētas domes deputāta palīdzību iestāde beidzot tika pie sava 

automašīnu stāvlaukuma, kas ļoti būtiski uzlaboja iespēju vecākiem atvest savus bērnus uz 

Iestādi, nemeklējot kur tuvākajā apkārtnē novietot auto.   

Secinājumi: 

Labvēlīga vide Iestādē.  

Ar katru gadu Iestādes fiziskā vide tiek lēnām uzlabota. 

Turpmākā attīstība: 

Nepieciešama Iestādes iekštelpu  un teritorijas straujāka  labiekārtošana.  

Jāizveido āra sporta laukums un grupu laukumi. 

Nomainīt flīzes āra teritorijā ( bīstamas bērnu drošībai un veselībai) 

Turpināt sētas atjaunošanas darbus ( otro pusi). 

Vērtējums: vāji  
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7. Pirmsskolas izglītības iestādes resursi 
 

7.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

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

administratīvi saimnieciskajos jautājumos sadarbojoties ar Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes 

ekonomistu. Piešķirtās finanses ir pietiekamas ēkas uzturēšanai, darbībai, bet daļēji pietiekamas 

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

līdzekļiem, materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 6 grupu telpas, ar kopējo platību 944,50 m2, un tai 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 ir 1dators ar printeriem  katrai 

vadītājas vietniecei un vadītājai. 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 atrodas metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi izmanto  

mācību procesa īstenošanai. 

 

Secinājumi: 

Ir izremontētas visas 6 grupu telpas; 

Uzlabots mākslinieciskais noformējums Iestādē; 

Iestādes telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. 

Tālākā attīstība: 

Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko bāzi; 



 33 

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

Vērtējums: labi 

 

7.2. 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 16 pedagoģiskie darbinieki. Iestādes vadību nodrošina 

vadītāja (1 likme – pašvaldības finansējums). Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst 

normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 12 

pedagogiem, 4 pedagogi vēl studē. Liela uzmanība tiek pievērsta personāla 

tālākizglītībai. Pedagogi ir pilnveidojuši savas zināšanas bērnu vecumposmu attīstībā, 

bērnu tiesību aizsardzībā, pirmās palīdzības sniegšanā u.c. kursos, semināros: 

“Pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējums un profesionālās darbības novērtēšana” 

(LPMC-12stundas-1 pedagogs); seminārā “Kā būt elastīgam saskarsmē” (LLU-2 

stundas- 3pedagogi); ”Mūsdienīga pedagoģiskā procesa organizācija pirmsskolā” 

(Latvijas Pirmsskolas mūzikas izgl.asoc.-12stundas -1pedagogs); “Sensomotoro spēju 

attīstības ietekme uz mācību procesu” (SIA Barboleta-2 stundas-1pedagogs);”Veselības 

ābece” (Papardes zieds-8stundas-1pedagogs)” MS Word pedagoga darbā” (ZRKAC-

16stundas-2pedagogi); “Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes, vardarbības riski un 

sadarbība ar bērnu vecākiem pirmsskolā” (LPMC rīkotās radošās darbnīcas- 30 stundas- 

1pedagogs); seminārā par projektu Ēdam atbildīgi (Vides izgl.fonds- 6stundas-

2pedagogi) Pedagogi ir piedalījušies Nodibinājuma Centra Dardedze organizētajā 

ikgadējā konferencē “Kāds dārzs ir bērnudārzs?”(10 stundas-6 pedagogi). decembrī 

iestāde organizēja konferenci pirmsskolas iestāžu pedagogiem un interesentiem “Uztura 

paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem”, kurā piedalījās 8pedagogi. Ir  

organizēts seminārs iestādes pedagogiem ”Izziņas procesu attīstība pirmsskolas vecuma 

bērniem” (ZRKAC I. Dakne- 13pedagogi). “Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura plānošanā pirmsskolā”(1.daļa);” Ieskats kompetenču pieejā balstītā mācību 

procesā pirmsskolā”(2.daļa); ”Kompetences jēdziena izpratne un caurviju prasmju 

apguve pirmsskolā” (3.daļa) - 12 pedagogi, Kompetenču pieeja ikdienas darba plānošanā 

pirmsskolā (4.daļa) - 5 pedagogi; “21.gadsimta prasmes izglītībā”- 2 pedagogi.  
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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 14 pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas strādā Iestādē: pamatdarbā ir visi pedagogi, amatu 

likmes no 0,45 -1. Uz doto brīdi kvalitātes pakāpe ir 8 pedagogiem. Iestādē maģistra grāds ir 

iestādes vadītājai. Iestādē strādā atbalsta personāls (logopēds –0.7, medicīnas māsa -1 likme). 

Pirmsskolas izglītības iestādē “ Lācītis” strādā pedagoģiskie darbinieki vecumā no 25 līdz 65  

gadiem. Pamatā sievietes; 25-29 gadi 2; 30 -34 gadi 0; 35-39 gadi - 4; 40 -44 gadi 0; 45 -49 

gadi 2; 50 -54 gadi 4; 55 -59 gadi 3. 65 gadi -1 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā pārzina katra 

skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās un vājās puses.  

 Pedagogi, pēc kursu apmeklējumiem dalās pieredzē ar kolēģiem pedagoģiskās padomes 

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  Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Kamolītis”, 

savukārt, paši uzņēmām viesus un dalījāmies pieredzē Eko uzdevumu iekļaušanā mācību 

procesā- pie mums viesojās pedagogi no Rīgas PPII “Varavīksne”, „Kamolītis” un konferences 

dalībnieki. 

Secinājumi: 

Iestādē ir kvalificēts un radošs  pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību.  

Pedagoģiskais personāls ieinteresēts tālākizglītībai.  

Turpmākā attīstība:  

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

turpināt organizēt iestādes pedagogu darba seminārus, sanāksmes, kurās pedagogiem būtu 

iespēja dalīties savā un uzklausīt citu pieredzi. 

Motivēt pedagogus pieteikties kvalitātes pakāpēm. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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8. Pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 
 

8.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” attīstības plāns izveidots 3 gadiem – 2015. -

2018.gadiem, prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Iestādes darbības pamatmērķus un Iestādes darba 

izvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības. Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam 

mācību gadam, kas tiek pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā attīstības plāna sasniegtos 

rezultātus. Iestādes darbinieki ir informēti par attīstības plānu un izvirzītām prioritātēm katram 

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. Otro gadu iestāde veic arī pedagogu pašvērtēšanu.  Iestādes darba 

pašvērtēšana šajā mācību gadā tiek veikta pirmo reizi. 

Secinājumi: 

Notiek Iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana. 

 Notiek pedagogu darba pašvērtēšana.  

Tālākā attīstība: 

Turpināt pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu.  

 

Vērtējums: Labi  

 

8.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “ Lācītis” ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija saskaņā ar 

arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru. Pirmsskolas izglītības iestādes“ Lācītis” nolikums 

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

Iestādi vada vadītāja. Iestādē vadītājai ir 1 likme (no pašvaldības budžeta). Vadītāja savas 

kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu.  

 Katram pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekam ir pieejama precīza informācija par iestādes 

vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 
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Pedagogi un darbinieki atzīst, ka vadītāja konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu 

izlemšanā, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Skolotāji 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 un IZM un citām saistošām institūcijām.  

Pedagogu darba slodzes tiek rūpīgi plānotas. Par izmaiņām slodzē skolotāji 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. Visi Iestādes darbinieki zina savus darba 

pienākumus, tiesības, atbildību, tie ir atrunāti amata aprakstos. Pēc nepieciešamības amatu 

apraksti tiek aktualizēti. Vadītājai ir ļoti 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 apbalvojumus. 

 

Secinājumi: 

Amatu aprakstos labi izstrādāta pienākumu un atbildību sadale.  

Laba sadarbība ar citām institūcijām.  

Iestādē labs mikroklimats. 

Tālākā attīstība: 

Turpināt  uzturēt Iestādes labo un pozitīvi mikroklimatu.  

Vērtējums:  ļoti labi  
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8.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

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

pārvaldi, Jelgavas sociālo lietu pārvaldi un  pēc nepieciešamības ar citām pilsētas institūcijām 

un iestādēm.  

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

bērnu un jauniešu centru „Junda”, kurās regulāri tiek izstādīti iestādes bērnu darbi par dažādām 

Eko tēmām. Laba sadarbība ir izveidojusies arī ar vairākām Jelgavas skolām, piemēram, ar 2. 

sākumskolu sadarbojamies Eko tēmu īstenošanā. Organizējām vecāku sapulci - tikšanos ar 

Jelgavas 3. sākumskolas, 4.sākumskolas un 5.vidusskolas skolotājiem, lai iepazīstinātu 5-6 gad. 

bērnu vecākus ar skolu piedāvājumu nākošajam mācību gadam, lai palīdzētu izdarīt izvēli, kurā 

skolā pieteikt bērnu, kā arī sniegtu priekšstatu par bērnam nepieciešamajām prasmēm, lai 

sekmīgi uzsāktu skolas gaitas. „Putnēnu”(6 gad.)  grupas bērni piedalījās Jelgavas 5.vidusskolas 

organizētajā Tehniskās jaunrades dienā. Bērniem tika piedāvāta iespēja darboties “Robotikas 

darbnīcā”, ikviens varēja iesaistīties auto modelēšanā un piedalīties sacensībās. Šajā dienā bērni 

guva priekšstatu par skolu - kā tur izskatās un ka mācīties skolā ir interesanti, kas katrā ziņā ir 

laba motivācija viņu turpmākajām skolas gaitām. 

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

piemēram, pilsētas organizētajā pilsētas pirmskolas 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 audzināt nākotnē apzinīgus, radošus, ekoloģiski domājošus, 

aktīvus pilsoņus. 

Secinājumi: 

Iestāde sadarbojas ar dažādām institūcijām un organizācijām. 

Tālākā attīstība: 

 Turpināt veidot starpinstitucionālu sadarbību dažādos līmeņos. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “ Lācītis” vadītāja S. Nāckalne 

 

 


