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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 



1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma  

 

0101111 

 

 V- 3852 

 

02.02.2011. 

 

256 258 

Speciālā 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar fiziskās 

attīstības 

traucējumiem 

 

01015311 

 

 V-3943 

 

09.02.2011. 

 

  

Speciālā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar jauktiem 

attīstības 

traucējumiem  

 

01015611 

 

 V- 7475 

 

01.09.2014. 

 

  

Speciālās 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar valodas 

traucējumiem 

 

01015511 

 

 V- 7732 

 

12.12.2014.   

 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 



 

Nr.p.k. 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.) 

30 Stabils pedagogu 

nodrošinājums 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

0.5 slodze 

peldēšanas 

treneris 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

Skolotājs- 

Logopēds, 

speciālais 

pedagogs, 

izglītības 

psihologs, 

fizioterapeits 

1.118 slodzes 

 

1 slodze 

 

0.7 slodze 

 

1 slodze 

 

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

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

iestādes vadītājam) 

 

Nr.p.k. Prioritāte  Plānotais sasniedzamais rezultāts 

 kvalitatīvi kvantitatīvi 

1.  Individualizēta 

kompleksa sasniedzamā 

rezultāta izvirzīšana katra 

izglītojamā mācīšanās 

sasniegumu 

paaugstināšanai 

1.Identificēti cēloņi, kas kavē 

mācību un audzināšanas 

satura apguvi; 

2.Izvirzīti konkrēti jēgpilni 

uzdevumi to novēršanai vai 

mazināšanai 

1.Nodrošināta  individualizēta 

pieeja bērncentrētā un 

diferencētā mācību procesā ar 

atbalstu. 

2. Individuālo plānu izstrāde  

katra izglītojamā 

individuālajai izaugsmei. 

 

 

2. 

 

 

Mērķtiecīga E-klases 

izmantošana saziņai un 

informācijas apmaiņai, 

pedagoģiskā procesa 

plānošanai un bērnu 

mācību snieguma 

vērtēšanai.  

 

1.E -klase kā galvenais 

saziņas līdzeklis un 

instruments bērna attīstības 

vērtējumam, novērojumu 

fiksēšanai un plānu 

realizācijai; 

2.Pilnveidota personāla 

digitālā pratība jēgpilnai 

informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

izmantošanai. 

 

1.E-klases izmantošana visās 

divpadsmit grupās; 

2. 80% vecāki aktīvi izmanto 

E-klasi saziņai ar izglītības 

iestādi un bērnu mācīšanās 

sasniegumu izsekošanai. 

 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  



 

2.1. Izglītības iestādes misija – Mūsdienīga izglītības vide izglītojamo psiholoģiskajai, 

fiziskajai un sociālajai labklājībai un intelektuālajai attīstībai  

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Bērns mācās ar prieku un sasniedz savu 

vislabāko iespējamo rezultātu lietpratības izglītībā. 

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

Atbildība un kvalitāte-mēs atbildam par visu, ko darām. 

Profesionālisms-mēs regulāri paaugstinām savas profesionālās kompetences līmeni. 

Attīstība- mēs nodrošinām iestādes darbības ilgtspējību un nepārtrauktu pilnveidošanās 

procesu. 

Komandas gars un savstarpēja cieņa- mēs strādājam kopā, cienot viens otru, ievērojot 

vienotas prasības. 

 

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

 

2.4.1. Kompetenču pieejas īstenošana pilnveidotā mācību satura īstenošanā: 

• Mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņa valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās 

noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai; 

• Āra nodarbību īpatsvara palielināšana; 

• Grupu, sporta un mūzikas pedagogu savstarpējās sadarbība kompleksa sasniedzamā 

rezultāta nodrošināšanai; 

• Pasākumi dabai un cilvēka veselībai draudzīgu paradumu veidošanai 

izglītojamajiem un personālam. 

 

2.4.2. Optimālas izglītības vides veidošana un nodrošināšana:  

• Ir izveidota ergonomiska un mainīga grupas vide visās 12 grupās ar mācību 

centriem, runājošām vai aktīvajām tāfelēm ar grupas noteikumiem un pieklājības 

jeb atbalstošas pozitīvas uzvedības piktogrammām; 

•  Ir nodrošināta materiālā bāze sporta un peldēšanas nodarbībām. 

 

 

       2.4.3.Pirmsskolas izglītības skolotāja profesionālās kompetences pilnveide: 

• Ir pilnveidots pedagogu komandas darbs, veidojot kopējus darba plānus pa vecuma 

posmiem,  savstarpēji uzticoties, sadalot pienākumus un atbildību; 

• Ir organizētas 2 savstarpējās pieredzes pārneses, prezentējot labo pieredzi kolēģiem, 

digitālo materiālu pielietošana mācību procesa organizēšanai 2 grupās; 

• Ir turpināts darbs pie profesionālās darbinieku kvalifikācijas celšanas, noklausītas 

363 stundas; 

• Ir pilnveidota  mācību satura apguves plānošana un vērtēšana skolvadības  sistēmā 

„E klase”. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

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

 



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes mērķu plānošanas procesā tiek 

iesaistīti iestādes vadība, pedagogu personāls 

un vecāki, ir izstrādāts attīstības plāns 2020-

2023.gadam,balstoties uz Jelgavas pilsētas 

attīstības politiku izglītības nozarei stratēģijā 

līdz 2030.gadam. 

SMART pieeja mērķu definēšanā, precīza 

kvalitatīvo un kvantitatīvo indikatoru 

noteikšana. 

Iestādes mērķi un iestādes vērtības ir vērstas 

uz līdzatbildības sajūtas veidošanu. 

Jauno pedagogu iesaiste iestādes vērtību 

apzināšanā. 

Ir izstrādāti kritēriji iestādes vadītājas, 

pedagoģiskā personāla un tehniskā personāla 

pašvērtējumam un tas tiek veikts 1x gadā. 

 

Iestādē  izveidota atbalsta speciālistu 

komanda un vadības komanda, deleģēti 

pienākumi, nodrošinot iestādes pārvaldības 

efektivitāti. 

 

Ir nodrošināta efektīva finanšu līdzekļu 

pārvaldība. 

 

Ir nokomplektēts personāls, piesaistot jaunos 

pedagogus ar atbilstošu izglītību, apmācot tos 

un iesaistot iestādes mērķu sasniegšanā. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Lēmumu pieņemšana izriet no vajadzību 

apzināšanas un izpētes, veicot analīzi, 

organizējot personāla un izglītojamo vecāku 

anketēšanu 1x gadā,  

 

Ir nodrošināts iestādes darbības tiesiskums. 

Izstrādāti „Iekšējās kārtības noteikumi” un 

Darba drošības noteikumi, kā arī iekšējie 

normatīvie akti, kas izstrādāti saskaņā ar 

ārējiem normatīvajiem aktiem un reglamentē 

iestādes darbību  

Novērtēt darbības tiesiskuma progresu. 

Iestādes vadības pamatā ir demokrātiskums 

un tolerance, ievērojot darbinieku vajadzības 

un profesionālo sagatavotību. 

Turpināt regulāri paaugstināt personāla 

izaugsmes un profesionālo kompetenču 

līmeni. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestāde regulāri iesaistās un atbalsta valsts un 

pašvaldības  līmeņa pasākumus. 

Iesaistīties sadarbības projektos ar vispārējās 

izglītības iestādēm, tā popularizējot 

pirmsskolas izglītības nozīmi bērnu 

vispārīgai sagatavošanai skolai. 

Vadības komanda atbalsta skolotāju 

iniciatīvu, radošumu un aktivitātes, sniedzot 

 



metodisku, uz profesionālām  zināšanām 

balstītu pieredzi, izglītības līmeņa celšanai, 

iesaistot pieredzes bagātos skolotājus kā 

mentorus. 

Iestāde atbalsta jaunos skolotājus, nodrošinot 

pedagoģiskās prakses iespējas pedagoģisko 

augstskolu studentiem. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos 

noteiktā izglītība un profesionālā 

kvalifikācija.  8 pedagogi turpina studijas un 

paralēli darbam iegūst augstāko izglītību. 

 

Sniegt atbalstu pedagogiem viņu 

profesionālās kapacitātes uzlabošanā, kā arī 

sniegt psiholoģisku atbalstu izdegšanas 

sindroma novēršanā. 

Izglītības iestādē ir izstrādāts personāla 

profesionālās kompetences pilnveides plāns. 

Visi pedagogi ir apguvuši kompetenču pieeju  

pirmsskolas izglītībā un pielieto to. 

Iesaistīt jaunās skolotājas iestādes tradīciju 

izkopšanā un cienīšanā. 

Visiem pedagogiem ir nodrošināta digitālo 

prasmju apgūšana un iespēja praktizēt E-

klasē . 

Stiprināt iestādi kā mācīšanās organizāciju ar 

stabilu organizācijas kultūru. 

Kvalitatīvs grupas  komandas darbs, 

profesionālo zināšanu un pieredzes pārnese-

savstarpējās mācīšanās, plānošana un 

īstenošana, lai padarītu efektīvāku, uz 

rezultātu orientētu mācību satura apguvi. 

Turpināt pilnveidot pedagogu digitālo 

kompetenci IT rīku un digitālo resursu 

jēgpilnai lietošanai klātienes vai attālinātā 

mācību procesa apstākļos.  

 

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

Lielie projekti nav. 

Iesaistīšanās Multimodālās agrīnās intervences programmā STOP 4-7  ( 2021.-2022.)\ 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

      Iestādei nav noslēgti sadarbības līgumi. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.Pilnveidot un stiprināt izglītojamo vērtību sistēmu, aktualizējot tādas vērtības kā atbildība, 

centība, godīgums, līdzjūtība, laipnība, pieklājība, savaldība, drosme un dabas mīlestība. 

Izmantojot atbalstu pozitīvai uzvedībai, stiprināt veselīga dzīvesveida ieradumus un tādus 

tikumus, kā dabas saudzēšana un skaistā ap sevi saskatīšana un novērtēšana. Apgūstot  

„Džimbas drošības programmu”, stiprināt  bērnu “Es” izjūtu un  apziņu.  

6.2. Izvērtējot iepriekšējā mācību gada sasniegtos rezultātus secinām, ka sakarā ar valstī 

pastāvošo epidemioloģisko situāciju, lielāks uzsvars tika likts uz higiēnas, drošības un 

veselības nostiprināšanas, izpratnes veicināšanas pasākumiem. 



6.3. Liels darbs tika ieguldīts savstarpējo attiecību veidošanā grupā, sava „Es” saskaņošanai ar 

pārējo interesēm un vajadzībām. Bija nepieciešams arī pievērst lielu uzmanību agresivitātei 

un pedagoģiskai ielaistībai bērnu vidū. 

6.4. Ir nodrošināta droša, iekļaujoša, attīstību veicinoša vide, kas visiem izglītojamajiem 

piedāvā vienādas izglītības iespējas, atbilstoši viņu spējām, interesēm un vajadzībām. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

Nr.p.k. Nosaukums Mērķis SR 

7.1. 

 

Jelgavas Zonta kluba  

akcija „No sirds uz 

sirdi”. 

 

Nominācija: 

Par izcilu darbu-  

pirmsskolas izglītības 

skolotājam sagatavošanas 

grupā. 

 

Augsts vecāku novērtējums 

skolotājas prasmei, audzinot un 

izglītojot bērnus. 

7.2. 

 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības konkurss 

pirmsskolas izglītības 

skolotājām   ”Mācies 

digitāli”. 

 

Nominācija: 

Otrā vieta darbam 

digitālajā vidē ”Bērnu 

iepazīstināšana ar 

kokiem  dabā, balstoties 

uz caurviju prasmēm”. 

 

Materiāls ir plaši pielietojams, 

apmācot jaunos pedagogus, 

izmantojot vadlīniju apguvei. 

 

7.3. Bērnu vispārējās 

fiziskās sagatavotības, 

Olimpiskās dienas un 

Latvijas veselības 

sporta nedēļas 

pasākumu  

organizācijas 

novērtējums. 

 

Olimpiskās dienas 

sertifikāts. 

Balva-basketbola 

bumbas. 

 

 Ir plaši popularizēts aktīvs un 

veselīgs dzīves veids. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


