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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. Licencēšan

as 

datums 

 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111  V - 7307 11.07.2014 264 260 

 

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.) 

23 

Noslēdzot 2020./2021.māc.g. seši 

pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
2 

Ir aktuāla psihologa un medmāsas 

nepilnas slodzes vakance. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

1 

Iestādē ir skolotājs – logopēds, bet 

nepieciešamības gadījumā 

izglītojamajiem un viņu ģimenēm, kā 

arī iestādes personālam ir pieejamas 

pašvaldības Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centrs speciālistu konsultācijas 

un atbalsts. 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.mācību gadam: 

1.3.1. Bērnu izziņas darbības un pētniecisko prasmju veicināšana, jēgpilni izmantojot āra vidi; 

1.3.2. Izglītojamo intereses veicināšana par grāmatām un to daudzveidību, veicinot lasītprasmes 

apguvi.    

Sasniedzamais rezultāts:   

Kvalitatīvi: 

• Skolotāji mērķtiecīgi plāno un pilnveido rotaļlaukumu iekārtojumu, bērna 

praktisko pētniecisko darbību iniciēšanai; 

• Tikumu un vērtību izkopšanai izmanto literāros darbus; 



• Bērnu valodas lietošanas prasmju uzlabošana, mērķtiecīgi veicinot interesi par 

drukātu tekstu un sekmējot lasītprasmes apguvi.  

• Iestādes vadītājs nodrošina, ka palielinās āra nodarbību īpatsvars, tādā veidā tiek 

nodrošināta mācīšanās visas dienas garumā un pakāpeniski mainīts pedagogu un 

vecāku priekšstats par mācīšanu un mācīšanos. 

Kvantitatīvi: 

• Katru mēnesi pedagogi piedalās pieredzes pārneses pasākumos, apmeklējot āra 

nodarbības. Kopā tiks realizētas 23 āra nodarbības; 

• Efektīvam un kvalitatīvam mācību procesam, ikdienā notiek caurviju prasmju 

atspoguļošana  skolvadības sistēmā “E-klase”; 

• Regulāra sadarbība ar Jelgavas bērnu bibliotēku “Zinītis”, piedaloties lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīga izglītības iestāde, kas īsteno tiesisku, kvalitatīvu un 

pieejamu pirmsskolas izglītību bērna vispusīgai un harmoniskai attīstībai. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – cieņpilnā vidē audzis bērns, kas izprot pilsoniskās 

sabiedrības vērtības un ir aktīvs līdzdalībnieks ikdienas dzīvē.  

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cilvēka cieņa, ģimene, darbs. 

 

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

Mērķi: 

2.4.1. Pilnveidot izglītības vidi kompetencēs balstīta mācību satura un pilnveidotās mācīšanas 

un mācīšanās pieejas  īstenošanai; 

2.4.2. Paaugstināt personāla profesionālo kapacitāti, pilnveidojot pedagogu digitālo pratību un 

tehnoloģiju mērķtiecīgu izmantošanu; 

2.4.3. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm katra izglītojamā individuālā snieguma 

paaugstināšanai. 

Sasniegtie rezultāti: 

2.4.4. Pilnveidota izglītības iestādes teritorija  un palielināts āra nodarbību  īpatsvars pilnveidotā 

mācību satura apguvei; 

2.4.5. Pilnveidota pedagogu profesionālā kompetence  digitālo mācību materiālu veidošanā un 

izmantošanā ikdienas pedagoģiskajā procesā; 

2.4.6. Pieaudzis vecāku aktivitātes līmenis un līdzatbildība sava bērna mācību sasniegumu  

paaugstināšanā. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Veicināt katra darbinieka personīgo iesaisti 

izglītības iestādes izvirzīto mērķu 

Mērķtiecīgi plānot un īstenot  noteiktas 

stratēģijas, pakāpeniski un neatlaidīgi  virzīt  



sasniegšanā. Iestādes darba vērtēšanā un 

attīstības plānošanā tiek iesaistīti gan 

darbinieki, gan vecāki.  

katra darbinieka personīgo iesaisti izglītības 

iestādes pašvērtēšanas un attīstības plānošanā, 

mainot un uzlabojot izglītības vidi, stiprinot 

darbiniekus profesionalitāti un veicinot 

vecāku iesaistīšanos. 

Regulāri  tiek pārraudzīta pirmsskolas  

izglītības programmas un  atbalsta pasākumu 

īstenošana, novērtējot katra darbinieka 

ieguldījumu un darba kvalitāti.  

Vadītāja apzina katra darbinieka vajadzības 

un nodrošina  nepieciešamo  emocionālo un 

profesionālo  atbalstu. 

Vadītāja nodrošina mūsdienīgu darba vidi un 

nepieciešamos resursus darba veikšanai,  

atbalstu un profesionālās kompetences 

pilnveides iespējas. 

 

Pilnveidot darbinieka izpratni par iestādi kā 

mācīšanās kopienu, lai katrs var apzināt sava 

individuālā darba nozīmīgumu iestādes 

attīstības procesā. 

Vadītājai pilnveidot zināšanas profesionālās 

pieredzes kursos par personāla pārvaldības 

jautājumiem un efektivitāti. 

Iestādes vadības komanda, saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo  regulējumu, valsts un 

pašvaldības  izglītības attīstības aktualitātēm, 

mērķtiecīgi plāno un nodrošina kvalitatīvu 

izglītības procesu un  izglītības iestādes darbu. 

Plānojot iestādes attīstību, tiek ņemta vērā 

izglītības politika valstī,  Jelgavas izglītības 

attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam, kā 

arī Jelgavas izglītības pārvaldes galvenie 

darba virzieni.  

 

Stiprināt iestādi kā mācīšanās organizāciju ar 

vienotu attīstības redzējumu un atbildību 

deleģējumu. 

Vadītāja mērķtiecīgi plāno un atbildīgi 

apsaimnieko pašvaldības finanšu resursus 

izglītības iestādes ilgtspējas un attīstības 

veicināšanai. 

Izglītības iestādē ir nodrošināti nepieciešami  

materiāltehniskie līdzekļi kvalitatīva  

pirmsskolas izglītības procesa 

nodrošināšanai.  

 Iestādei ir labs IKT materiālais 

nodrošinājums, kas ļauj daudzveidīgi 

izmantot tehnoloģiju iespējas, veidojot 

iekšējo un ārējo komunikāciju un sadarbību. 

 

Sadarbībā ar vadītājas vietnieci 

administratīvi saimnieciskajā darbā, plānot 

iestādes budžetu, nodrošināt tā racionāla 

izmantošana. Veicināt katra darbinieka 

iesaistīšanos iestādes budžeta plānošanā un 

apsaimniekošanā. 

Iestādes personālam nodrošināt kvalitatīvus 

darbam nepieciešamo inventāru un 

aprīkojumu. 

 

 

 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Vadītājai ir izpratne par iestādes darbības 

tiesiskuma jautājumiem un iekšējo normatīvo 

aktu izstrādi un atbilstību ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

 

Vadītāja spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, 

rīkoties  un uzņemties  atbildību. Apsverot 

iespējamos riskus, vadītāja izmanto dažādas 

pieejas lēmumu pieņemšanai-uzklausa 

darbiniekus,  nepieciešamības gadījumā 

konsultējas  ar kolēģiem vai iesaista citu 

institūciju speciālistus. 

Mērķtiecīgi investēt komandas  darba 

stiprināšanā, veicinot savstarpēju sadarbību, 

pienākumu un atbildības deleģēšanu. 

 

Vadītāja uztur personālā entuziasmu un 

pozitīvu attieksmi pret darbu. Iestādē ir 

labvēlīga psihoemocionālā vide, vadības stils 

ir demokrātisks. 

Vadītāja ikdienas darbā izsaka uzslavas un 

pateicības par kvalitatīvi paveiktu darbu, kā 

arī izvirza darbiniekus pašvaldības 

apbalvojumam. 

Izglītības iestādē ir noteikta informācijas 

apmaiņas kārtība, kurā arvien nozīmīgāku 

vietu ieņem informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas.  

 

Pilnveidot prasmi sniegt un saņemt 

konstruktīvu atgriezenisko saiti.  

Iestādē ir stabilas tradīcijas, caur kurām tiek 

stiprinātas vispārcilvēciskās un ētiskās 

vērtības, darbinieku profesionālās un 

personīgās kvalitātes. 

Vadītāja realizē demokrātisku pārvaldības 

modeli, demonstrē vienlīdzīgu attieksmi pret 

visiem darbiniekiem, neizceļot vai 

nediskriminējot  kādu etniskās piederības vai 

citu apstākļu dēļ.   

 

Vadītājai ir izpratne par starptautiska, valsts 

mēroga procesiem izglītības sistēmā un 

praktiskās iemaņas informācijas nodošanā un 

izmantošanā izglītības koncepcijas veidošanā 

pirmsskolas izglītībā.  

Veidot iestādes atpazīstamību ar augstiem 

izglītības kvalitātes un profesionālās 

meistarības rādītājiem gan lokālā, gan 

nacionālā, gan starptautiskā mērogā. 

Vadītāja  regulāri un mērķtiecīgi paaugstina 

savu profesionālo kompetenci, meklē arvien 

jaunas iespējas pilnveidot darba metodes, 

paaugstināt darba efektivitāti un kvalitāti. 

Labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā un 

izglītības darba vadībā ļauj  profesionāli veikt 

darba pienākumus, mērķtiecīgi veicinot 

pārmaiņas izglītībā. 

Paaugstināt vadības komandas profesionālo 

kapacitāti, iepazīstot un pielietojot 

starptautisku pētījumu atziņas un praksē 

atzītas metodes.  

 



Profesionālā pieredze un darbs  izglītības 

sistēmā ļauj pakāpeniski un pēctecīgi  īstenot 

izvirzītos mērķus. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs ikdienā veido un uztur sadarbību ar 

Jelgavas valstpilsētas domi un Jelgavas 

izglītības pārvaldi. 

 

Iestādes vadītāja atbalsta personāla 

iesaistīšanos Latvijas izglītības un zinātnes 

arodbiedrības informatīvajās kampaņās un 

viedokļu apmaiņā. 

 

Mainot un uzlabojot izglītības vidi, stiprinot 

darbinieku profesionalitāti un veicinot vecāku 

iesaistīšanos, iestāde veidojas par mūsdienīgu 

un inovatīvu  izglītības iestādi, kurā katram 

iesaistītajam ir iespēja realizēt savu 

potenciālu. 

 

Vadītāja izprot un apzinās sociālo un 

ekonomisko kontekstu, kādā izglītības iestāde 

darbojas un īsteno mācīšanas un mācīšanās 

pieejas maiņu, tāpēc mērķtiecīgi plāno un 

organizē dažādus pasākumus vecāku 

līdzdalības un līdzatbildības sekmēšanai.   

Iestādes publiskā tēla stiprināšana, veidojot un 

uzturot sociālo kontu.  

Vecāku tieša iesaiste savu bērnu izglītības 

procesā tiek īstenota nodrošinot regulāru 

informācijas apmaiņu,  kopēju sasniedzamo 

rezultātu plānošanu  un jēgpilnu atgriezenisko 

saiti par bērna mācīšanās sasniegumiem. 

Sadarbības formas un metodes tiek izvēlētas 

atbilstoši tā brīža iespējām un konkrētajam 

mērķim- klātienes tikšanās grupu sapulcēs vai 

individuālajās sarunās, tiešsaistes saziņa  

Zoom platformā, informācijas izvietošana 

vecāku informatīvajos stendos, skolvadības 

sistēmā “E-klase”. 

noteikšanā.  

Turpināt īstenot efektīvu sadarbību ar 

vecākiem, paaugstinot vecāku līdzdalību un 

līdzatbildību.  

 

Izglītības  iestādē ir izveidota un veiksmīgi 

darbojas Iestādes padome, vecāki tiek 

iesaistīti iestādes darba vērtēšanā un 

turpmākās attīstības prioritāšu noteikšanā. 

Paplašināt darba formas sadarbībā ar 

vecākiem. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

 

Visiem pedagogiem profesionālās 

kompetences pilnveide veikta normatīvajos 

aktos noteiktajā apjomā. Personālam 

profesionālās kompetences pilnveide tiek 

finansēta no iestādes budžeta.  

Ieviest un īstenot kvalitātes pārraudzības 

pasākumus, kas motivētu pedagogus ieviest 

praksē kursos apgūto. 

 

Iestādē ir izstrādāta kārtība “Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pasaciņa” pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtība”. 

Iestādē ir ilgstošas vai epizodiskas vakances, 

tādējādi pedagogiem ir nodrošināta optimāla 

vai paaugstināta darba slodze, iespēju gan 

demonstrēt savu profesionālo meistarību, gan 

piedalīties kolēģu veikuma novērtēšanā. 

Motivēt pedagogus pieteikties viņu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai 

un kvalitātes pakāpes iegūšanai. 

Katru gadu tiek apstiprināts pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides plāns. 

Iestādē regulāri tiek organizēta savstarpējā 

mācīšanās un pieredzes pārnese- gan 

dalīšanās apgūtajās teorētiskajās un 

praktiskajās zināšanās, gan paveiktā un  savu 

radošo darbu prezentācijas. 

Katru gadu katrs pedagogs veic pedagoga 

darba pašvērtējumu, tādā veidā tiek 

nodrošināta katra pedagoga līdzdalību un 

līdzatbildību izglītības iestādes 

pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā. 

Plānot un īstenot savstarpējo mācīšanos, 

aktualizējot mācīšanās konsultanta lomu katra 

skolotāja personīgā snieguma uzlabošanai.  

 

 

 

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. Audzināšanas uzdevumi 2020.- 2023. gadam: 

6.1.1. veicināt izglītojamo tikumu izkopšanu, izpratni par drošību un veselīgu 

dzīvesveidu; 

6.1.2. veidot izpratni par piederību Jelgavai un Latvijai, audzināt cieņu pret valsts 

nacionālajām vērtībām; 

6.1.3. sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi. 

6.2. Galvenie secinājumi izvērtējot 2020./2021.mācību gadu: 



1) Iestādē ir iedibināta vienota prakse pozitīvas uzvedības veicināšanai, pedagogiem, 

darbiniekiem un izglītojamiem ir skaidrs rīcības algoritms pamatvērtību izkopšanā  

vai problēmsituāciju risināšanā. 

2) Mērķtiecīgi plānojot un īstenojot dažādas aktivitātes visa gada garumā, bērnos tiek 

veicinātas lokālpatriotisma un valstiskās identitātes jūtas, cieņu pret valsts 

nacionālajām vērtībām. 

3) Jāturpina mērķtiecīga sadarbība ar iestādes vecākiem, aktualizējot kopīgu izpratni 

par pilsoniskās sabiedrības vērtībām un veselīgu dzīvesveidu. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Sadarbībā ar citām Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, tiek 

nodrošināta izglītojamo piedalīšanās pilsētas mērķa programmās  „FasTracKids”, „Mācies 

eksperimentējot” un „Veselības veicināšanas programma Jelgavas pilsētai 2016.-2022. 

gadam”.   


