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Pirmsskolas vispārīgs raksturojums 
 

Iestāde ir dibināta 2019.gada oktobrī ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu 
pirmsskolas izglītību, apmācību procesā ieviest kustības, praktisku darbošanos, 
veidojot draudzīgu atmosfēru.  

2020. gadā izglītības pakalpojums bija pieejams bērniem no 1,5 gadiem 
līdz 7 gadu vecumam.  

 
2019./2020.m. g. galvenie uzdevumi:  ieviest kompetences, nodrošināt personāla 
apmācību, uzsākt dalību Eko skolu programmā, izveidot piekto grupu, uzlabot spēļu 
laukuma funkcionalitāti.  
 

1. Mācību saturs 
 
Iestādē ir licencētas sekojošas izglītības programmas:  

Npk Izglītības programmas nosaukums Programmas 
kods 

Izglītojamo 
skaits 

1. vispārējās pirmsskolas izglītības programma  
 

01011111 60 

2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamiem ar valodas traucējumiem 

01015511 0 

3. speciālā pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

01015611 0 

2019. / 2020. m. g. tika realizēta vispārējā pirmsskolas izglītības programma. 

Vērtējums: Labi 

2. Mācīšana un mācīšanās 
2.1.  mācīšanas kvalitāte 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Mācību procesu īsteno atbilstoši licenzētājām izglītības 
programmām, normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes 
mērķiem un uzdevumiem, mēneša un tematiskajiem plāniem, kā 
arī izglītojamo vecumam  - 1,5g līdz 7.g.vec, 
 Darbā ar izglītojamajiem tiek saglabāts noteikts dienas ritms 
ieviešot kompetences, nodrošinot materiālu, metožu dažādību 
atbilstoši tematikai.   
Mērķus un uzdevumus pedagogi sadarbībā ar psihologu/speciālo 
pedagogu izvirza atbilstoši konkrētajam bērnu vecumam un 
spējām, kuras tiek noteiktas sadarbībā ar vecākiem un atbalsta 
personālu.  
Pandēmijas laikā no marta līdz jūnijam pedagogi nodrošināja 
attālināto mācīšanu, veidoja video nodarbības, saistībā ar plānoto 
tematu. Katram bērnam, kuri neapmeklēja iestādi, tika gatavotas 
individuālas darba mapes ar nedēļas uzdevumiem.  

Izaicinājums: Sasniedzamo 
uzdevumu plānošana, 
saskaņā ar kompetencēm.   
Uzsākt attālināto mācību 
procesu.  
 
Secinājumi: Attālinātā 
mācīšana iestādē var tikt 
realizēta arī turpmāk.  

 
Vērtējums: Labi 
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2.2. mācīšanās kvalitāte. 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Ir izveidota sagatavošanas grupa. Skolai sagatavoti 3 bērni. 
Grupās tiek nodrošināta vide sajūtu, līdzsvara un motorās 
koordinācijas attīstībai, kas ir intelektuālo spēju pamatā un PPII 
mācīšanas vērtību pamatā.   
Tiek papildināta materiālā bāze Montesori pedagoģijas elementu 
integrēšanai, kas veicina bērnu izziņas procesu un sajūtu attīstību. 
Izziņas process tiek integrēts visas dienas garumā – gan grupā, gan 
āra pastaigu laikā.  
Bērni netīši, pēc kompetencēm apgūst plānoto mācību vielu. Tiek 
īstenota pašvadīta mācīšanās. 
Pedagogiem tiek organizētas apmācības un apmaksāti kursi.  

Izaicinājumi: Mācīšanas 
procesā  integrēt apmācībā  
Montesori pieeju un 
Barboleta metodi  
 
Secinājumi:  
Turpināt veidot 
pedagogiem meistarklases 
metožu integrēšanai.  

Vērtējums: Labi. 

 
2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Pedagogi regulāri veic audzēkņu darbības novērojumu pierakstus, 
uz kuriem balstoties individuālās sarunās ar psihologu, logopēdu un 
audzēkņa vecākiem tiek veikta kopīga bērnu sasniegumu 
izvērtēšana pēc pakāpēm, lai mācīšana un audzināšana noteiktu 
konsekventi gan iestādē, gan mājās.  
Ir izstrādāti konkrēti vērtēšanas kritēriji katrā vecuma posmā.  

Izaicinājumi: Laika 
plānojums kopīgām 
vērtēšanām.  
Secinājumi: Turpināt 
individuālās sarunas, 
optimizējot laiku.   

Vērtējums: Pietiekami 

 
3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Audzēkņi iepazīst un ievēro bērnudārza ikdienas ritmu, vecumā no 
1,5-3 gadiem  100% iesaistās kopīgās nodarbībās, strauji progresē 
pašapkalpošanās iemaņu attīstība, līdzsvars un kustību 
koordinācija, kā arī interese par valodas lietošanu ikdienā.  
Bērni vecumā no 3 gadiem jau sāk atpazīt burtus, izrāda 
paaugstinātu izziņas interesi par norisēm dabā, par ikdienas 
likumsakarībām. Daudz jautā, spēlē lomu spēles. Bērni iestādē jūtas 
droši, savās lomu spēlēs iesaista ne tikai savas grupas skolotāju, bet 
ikvienu iestādes darbinieku, kā piem. vadītāja ienākot grupā tiek 
aicināta padzert rīta tēju rotaļu kafejnīcā. Bērni izrāda interesi par 
praktisku darbošanos dārzā, iesaistās sētnieka darbos, piemēram, 
palīdz sagrābt zāli vai šķūrēt sniegu.  
Bērni demonstrē iestādē  apgūtās peldēšanas prasmes. Mūzikā 
apgūtās prasmes tika demonstrētas  pasākumu laikā vecākiem, 

Izaicinājumi: Nodrošināt 
pedagogu un vecāku rīcības 
konsekvenci audzēkņu 
sasniegumu attīstībā.  
Secinājumi: Turpināt 
ikdienas sasniegumu 
fiksēšanu, uzturēt 
komunikāciju ar vecākiem 
konsekventas attieksmes 
nodrošināšanai, sadarbībā 
ar pedagogiem. 
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pandēmijas laikā – sagatavojot muzikālu video sveicienu ikvienam 
ģimenes dienā.  

Vērtējums: Ļoti labi 

 
 izglītojamo gatavība skolai (skolu atgriezeniskā saite)  

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Pirmo mācību gadu, tika  nodrošināta obligātā sagatavošana skolai. 
Sešgadniekiem papildus tiek nodrošinātas individuālas nodarbības 
attīstības centrā, pie pedagoga sajūtu istabā, balstoties pēc 
individuāla plāna. 
Skolu atgriezeniskā saite vēl nav pieejama.  
Bērniem, izmantojot Attīstības centra telpas, tika nodrošināta 
individuālu mācīšanās pieeja attālinātās mācīšanās laikā.   

Izaicinājumi. Gatavošana 
skolai notika pirmo reizi, 
pandēmijas laikā notika 
individuāls darbs. 
Attālinātajā mācīšanas 
procesā, ne visi vecāki tam 
bija gatavi. 
Secinājumi. Individuāla 
pieeja, sagatavojot bērnu 
skolai ir efektīva un iestādē 
arī turpmāk realizējama.  

Vērtējums: Labi 

 
4. Atbalsts izglītojamajiem: 

4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts. 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

PPII psihologs/speciālais pedagogs/logopēds nodrošina 
individuālas un grupu nodarbības audzēkņiem, individuālas 
sarunas ar vecākiem audzināšanas un attīstības jautājumos. Tiek 
nodrošinātas individuālas konsultācijas pedagogiem 
disciplinēšanas, audzināšanas un nodarbību plānošanas 
jautājumos.  

Secinājumi: Turpināt sniegt 
uzsākto psiholoģisko 
atbalstu gan vecākiem, 
bērniem, gan pedagogiem.    

Vērtējums: Pietiekami 

4.2.  izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība); 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Iestādes personāls ir informēts kā jārīkojas traumu, pēkšņas 
saslimšanas un ārkārtas situācijās.  
Ir notikusi ugunsdrošības instruktāža. Vide regulāri tiek pilnveidota 
pēc drošības principiem – uzlabota pārvietošanās iespēja pa 
kāpnēm. Mazo, jauno bērnu veiksmīgam adaptācijas procesam tika 
izveidots atsevišķs rotaļu laukums. 

Izaicinājumi: Finansējums 
drošas vides 
nodrošināšanai.  
Secinājumi: Turpināt vides 
labiekārtošanu.  

Vērtējums: Pietiekami 

4.3.  atbalsts personības veidošanā 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Līdz pandēmijas laikam, balstoties uz tematisko plānu, kurā ir 
ietverta arī svētku tematika, tiek veidota pozitīvu attieksme pret 

Secinājumi: Turpināt 
svētkus iestādē svinēt 
kopīgi ar vecākiem, radīt 
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savu zemi, valsti, sabiedrību un līdzcilvēkiem. Vecāki tika iesaistīti 
pasaku grāmatu atnešanā uz iestādi. Pedagogi regulāri lasa pasakas. 
 Ikdienā pastaigās pedagogi veicina bērnu interesi par norisēm dabā. 
 Ikdienā, kāpjot pa kāpnēm, pastaigu laikā, spēlēšanās laikā, 
pedagogi virza bērnu prasmes gaidīt un dalīties.  
Vecāki īpaši novērtē mājīgo vidi un pasākumu norisi, kas veicina 
draudzēšanās prasmes. 
Āra laukumā tiek veidoti centri (transporta, sporta, atpūtas, virtuves, 
celtniecības), lai veicinātu bērnu pašorganizēšanās prasmes, 
prasmes spēlēt lomu spēles ar dažāda vecuma bērniem, veicinātu 
radošumu, plānošanas prasmes un individualitātes izpausmes.  
 

vidi, kurā svētki ir visiem. 
Turpināt izmantot un 
uzlabot vidi audzēkņu 
individuālo interešu 
attīstībai.  

Vērtējums: Labi 

4.4.  atbalsts karjeras izglītībā 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Posmā no septembra līdz martam vecāki katrā vecuma grupā 
iepazīstināja bērnus ar savu profesiju vai vaļasprieku. Iesaistot 
bērnus dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar šo profesiju.  

Izaicinājumi: Pedagogiem 
iedrošināt vecākus izrādīt 
savas stirpās puses.  
Secinājumi: Pandēmijas 
dēļ visi vecāki nepasēja 
iesaistīties. 
Nepieciešamas šo 
turpināt. 

Vērtējums: Pietiekami 

 
4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Lai veicinātu individuālu attīstības un audzināšanas pieeju, balstoties 
uz audzēkņu individuālām spējām, notiek bērnu sasniegumu un 
spēju novērošana.  
Mācību procesā atbalstu sniedz pedagoga palīgs, lai atbalstītu 
bērnus, kuriem darba temps notiek lēnāks. Pašapkalpošanās iemaņu 
attīstībā un lai nodrošinātu bērna individuālām interesēm un spējām 
atbilstošu materiālu un metodes, uz 8 bērniem  darbojas viens 
pieaugušais.  
Mācību procesā tiek mainītas telpas un pielāgota telpu 
funkcionalitāte.  
Tiek veidotas apakšgrupas pēc dažādiem kritērijiem – vecuma, 
interesēm,  spējām.  

Izaicinājumi: reālā laika, 
darba sadalījuma plānojums 
grupā.  
 
Secinājumi: Paplašināt 
psihologa iesaisti darba 
diferenciācijas uzlabošanai  

Vērtējums: Pietiekami 

4.6.  atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Iestāde sadarbībā ar ēdinātāju nodrošina speciālo diētu bērniem ar 
alerģiju un pārtikas produktu nepanesību.  

Secinājumi: Iestāde nevar 
nodrošināt atbalstu 
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Iestādē darbojas logopēds, psihologs, speciālais pedagogs. Ar 
bērniem notiek individuālas nodarbības attīstības centrā, sajūtu 
istabā un baseinā .  

bērniem ar kustību 
traucējumiem.  

Vērtējums: Labi 

 
4.7.  sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Komunikācijas veidi starp izglītības iestādi un ģimeni : - individuālās 
sarunas, e-pasti, whatsap grupas, vecāku sapulces, informācijas 
vecāku stūrītī, iestādes rīkoti pasākumi (atklāšanas svētki, mācību 
gada noslēgšanas ģimenes pikniks grupās, ziemas radošas darbnīcas. 
) Covid laikā vecākās grupas bērniem tika izveidots epasts, kurā bija 
pieejami darba uzdevumi un  atgriezeniskā saite. Vecāki sūtīja video 
no mājām, bērnu ierunātus sveicienus vienaudžiem lai uzturētu 
saikni.  
Covid laikā katrai ģimenei mājās, tika piedāvātas svaiga gaisa 
aktivitātes eko skolas programmas ietvaros.  
Vecāki īpaši novērtē  brīvo un draudzīgo atmosfēru iestādē.  

Izaicinājumi: Palielinoties 
izglītojamo skaitam, tiek 
pieļautas komunikācijas 
kļūdas.  
Secinājumi: Turpināt 
uzsākto komunikāciju ar 
vecākiem, veikt pedagogu 
apmācību precīzas 
informācijas nodošanā.  

Vērtējums: Ļoti labi 

5. Izglītības iestādes vide: 
5.1. mikroklimats 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Mērķtiecīgi tiek veidota draudzīga vide, kurā ikviens jūtas līdzvērtīgs. 
Iestādē tiek radīta vide, lai ikviens jūtas kā otrās mājās.   
Tādēļ tiek nodrošināta kopīga āra teritorija, tiek svinēti kopīgi svētki, 
ir  kopīga ēdamtelpa un garderobe. Vecākiem ir  izveidots atpūtas 
stūrītis. Vairums bērnu vecāki sapulcēs novērtē,  ka iestādē  jūtās 
droši. 
Darbinieku vidū regulāri notiek formālas sapulces, kopā būšanas 
pasākumi,  tējas trešdienas ar visiem darbā esošiem pedagogiem. 
Aktivitāšu mērķis ir ļaut ikvienam justies gaidītam.  

Izaicinājumi: Palielinoties 
izglītojamo skaitam, 
pieaug risks veidoties 
formālai attieksmei. 
Secinājumi: Turpināt 
iesākto komunikācijas 
veidu, īpaši apmācot 
pedagogus ikdienas 
saskarsmē, biežāk 
organizēt vecāku sapulces 
un pasākumus.  

Vērtējums: Ļoti labi 

 
5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Telpu platība ir 1017m2. 
Telpai ir trīs stāvi. Pirmajā stāvā ir divas zāles (sporta un aktu zāle), 
ģērbtuve, virtuve, baseins. Otrajā stāvā ir četru grupu telpas ar 
atsevišķām guļamtelpām. Katrā grupā ir sanmezgli. Speciālistu 
kabineti: logopēda, speciālā pedagoga kabineti. Ir plaši apgaismota 
ēdnīca. Trešajā stāvā ir divu grupu telpas. Darbiniekiem ir paredzētas 
atsevišķas labierīcības. Tehniskajam personālam ir paredzētas savas 

Izaicinājumi: Āra 
teritorijas lapenes koka 
grīda ir novecojusi.  
Secinājumi: Uzlabot āra 
teritoriju, lapenes 
stāvokli.  
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atsevišķas telpas. Iekšpagalmā ir apzaļumots sporta laukums, spēļu 
laukums ar terasi un koku zonu. Teritorija ir pilnībā iežogota, 
apzaļumota ar iekārtotu siltumnīcu, dārzu. Grupas ir iekārtotas ar 
atbilstošām mēbelēm, mācību un rotaļu materiāliem.  

Vērtējums: Labi 

 
6. Izglītības iestādes resursi: 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi; 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Grupās un speciālistu kabinetā ir pieejami nepieciešamie attīstības 
materiāli. Kāpnes ir nožogotas ar drošības sētiņām. Katru mēnesi 
materiāltehniskā bāze tiek papildināta  

Secinājumi: Turpināt 
papildināt 
materiāltehnisko bāzi.  
 

Vērtējums: Pietiekami 

 
6.2. personālresursi. 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Iestādē līdz 2020.gaga 30. augustam darbojās 10 pedagogi, 2 
pedagoga palīgi, 5 auklītes, apkopēja, sētniece, psihologs, speciālais 
pedagogs, logopēds, iestādes vadītāja, mūzikas skolotāja, tenisa 
treneris un pavārs.  Sajūtu istabas un baseina pakalpojumu, bērni 
saņēma attīstības centra darbības ietvaros.  
Pirmsskolas  personāls apmeklēja apmaksātus obligātos u izvēles 
kursus, kas saistīti ar kompetenču ieviešanu.  Visi pedagogi tika 
apmācīti izmantot Barboleta attīstošo metodi.  Atbalsta personāls ir 
dalījies pieredzē un saņēmis Liepājas Universitātes logopēdijas 
programmas vadītājas Gundegas Tomeles ieteikumus.  

Izaicinājumi: Personāla 
atlase, pēc iestādei 
atbilstošām 
kompetencēm.  
Secinājumi: 
Ieplānot personāla 
labizjūtas noturēšanas 
pasākumus.    

Vērtējums: Ļoti labi 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: 
7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Iestādes vadībā iesaistās direktore un iestādes īpašniece. Darba 
process tiek analizēts un plānots iknedēļas sapulcēs ar pedagogiem 
un auklītēm, kā arī vecāku sapulcēs.  
Vecāki aizpilda izvērtējuma anketas, pedagogi strādā darba grupās, 
lai plānotu nākamā gada attīstības uzdevumus.  

Secinājumi: Realizēt  

izvirzītos nākamā mācību 

gada uzdevumus.  

Vērtējums: Pietiekami 

  
7.2.  izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Paveiktais / rezultāts  Izaicinājumi/secinājumi 

Vadītāja līdz augustam strādāja apvienošanas kārtībā ar 
audzinātājas darbu, 3 stundas nedēļā. Personāla atbalstu 
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nodrošina iestādes psiholoģe.  Direktore atbild par sapulcēm, 
tematiskiem plāniem, izglītības mērķu nodrošināšanu. Iestādes 
īpašniece atbild par finansiālo un personāla vadības  jomu. Ar 
augusta mēnesi uz pilnu slodzi tika piesaistīta jauna vadītāja, kura 
uzsāka izglītības iestādes vadības apmācības.  

Secinājumi: īpašniecei 
sniegt atbalstu vadītājai un 
ievadīt darbā.   

Vērtējums: Pietiekami 

7.3.  izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 
 

Paveiktais Izaicinājumi/secinājumi 

PPII sadarbojas ar Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldībām. Ir 
nodibināta sadarbība ar Liepājas Universitāti, notiek sadarbība ar  
Jelgavas privātajam pirmsskolas iestādēm, kā arī Talsu PII 
“Pīlādzītis”. Tāpat ir nodibināta sadarbība ar uzņēmējiem, kā 
piemēram “Dabas dots” lai ar bērnu un vecāku palīdzību izstrādātu 
jauno bērnu sulu maketu. Ir sadarbība ar Sociālās uzņēmējdarbības 
asociāciju un Jelgavas Rotari klubu.   

Veicināt sadarbību ar citām 
privātā sektora institūcijām 
un uzņēmumiem.  

Vērtējums: Labi 

 
 

8. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 
 

Papildināt materiāltehnisko bāzi, turpināt vides un pieejamības labiekārtošanu.  
Sniegt atbalstu personālam komunikācijas veidošanā ar vecākiem un audzināšanas jautājumos, 
nodrošināt nepieciešamos kursus.  
Pilnveidot darba procesa atspoguļošanas un plānošanas dokumentāciju.  
Nostiprināt emocionālo labizjūtu Izglītības iestādē. 
Turpināt realizēt Eko skolas programmu. 
Biežāk nodrošināt iespēju doties izglītojošās  ekskursijās. 
Realizēt Erasmus+ apmaiņas projektu pirmsskolas izglītībā. 
Pilnveidot individuālo mācību procesu. 
Ieviest Marte meo pozitīvās vadīšanas tehniku elementus. 
Nostiprināt Barboleta metodes ieviešanu. 
Uzsākt angļu valodas apmācību. 
Izveidot bērnu ansambli. 

 
2020. gada 31. augustā 

 
PPII “Mācos mācīties” vadītāja: Amanda Siliņa 
 
Saskaņots ar PPII “Mācos mācīties” dibinātāju 
SIA “Barboleta” valdes priekšsēdētāju:  B.Blomniece - Jurāne 


