
 

                               

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa” 

Vienotais reģ. Nr. 90000074738 

Lāčplēša iela 5, Jelgava, Lv – 3002 

Tālr. 63083102, e-pasts: rotala@izglitiba.jelgava.lv 

 

                       PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
 

Vadītāja Ilze Putniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020.m.g. 

 

 

 

 

 

mailto:rotala@izglitiba.jelgava.lv


2 
 

SATURS 

1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums                                                                             3 

2.Izglītība  s iestādes darbības pamatmērķi                                                                                               7 

3.Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošajos kritērijos 

9 

3.1.. Mācību saturs   - iestādes īstenotās izglītības programmas                                                                                                                   9 

 

3.2..Mācīšana un mācīšanās 

 

12 

 

3.2.1.Mācīšanas kvalitāte                                                                                                                                                                                                   

 

13 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

3.3.Izglītojamo sasniegumi                                                                          

15 

17 

19 

3.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

3.4.Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

3.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

3.4.3.Atbalsts personības veidošanā, 

       3.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā, 

       3.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

3.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām  vajadzībām 

19 

20 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

3.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni    26 

3.5.Iestādes vide                                                                                                                            29 

3.5 .1.Mikroklimats iestādē                                                                                            29 

3..5.2.Fiziskā vide                                                                                                          30 

3.6.Izglītības iestādes resursi 33 

3.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi                                                                        33 

3.6.2.Personālresursi                                                                                                                                       35 

3.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana     39 

3.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana  un attīstības plānošana                                                    39 

3.7.2.Iestādes vadības darbs un personāla vadība 40 

3.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 42 

4.      Citi iestādes sasniegumi 

5.      Tālākās attīstības vajadzību apkopojums 

Pielikumi 

43 

44 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

    



3 
 

1.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS. 

Iestādes atrašanās vieta. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa” dibināta 

1976.gadā, kā Jelgavas „Lauktehnikas” bērnudārzs ar 6 grupām. 1986.gadā 

ekspluatācijā tiek nodots otrais korpuss ar vēl sešām grupām un peldbaseinu. Kopš 

1991.gada 1.februāra esam  Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde. 2019.gada 

novembrī  iestādei  palika 43  gadi. Iestādē ir 12 grupas ,no tām divas, bērniem ar 

speciālām vajadzībām. Iestāde atrodas skaistā vietā pie Zvaigžņu dīķa, privātmāju 

ieskautā teritorijā Pārlielupē. 

Pirmsskolas izglītības iestāde izvietota divos korpusos, kas savstarpēji savienoti ar 

pāreju. Iestādē  ir atsevišķa sporta zāle un peldbaseins, ,kā arī atbalsta speciālistu 

kabineti un dabas izpētes telpa.  

Tuvumā ir mūsu sadarbības partneri- Jelgavas 4.vidusskola,Jelgavaas pamatskola 

”Valdeka” attīstības centrs un Zemgales Olimpiskais sporta centrs. Drošā un sakārtotā 

vidē ir radīti apstākļi, lai iestādē mācību process būtu veiksmīgs un katrs iestādē 

strādājošais un izglītojamais justos labi. Mācību vide tiek regulāri uzlabota, atjaunota 

un papildināta. 

Iestādei ir peldbaseins, kurā peldinām mazos pilsētniekus un pārējos peldēt gribošos  

no 2 mēnešu vecuma un apgūstam peldēt prasmi  līdz 7 gadu vecumam. Lepojamies ar 

savu sporta zāli, āra sporta laukumu, ar līdzsvara vingrinājumu taku ar 8  rīkiem. Esam 

nodrošinājuši arī pilnvērtīgu un daudzpusīgu materiālo bāzi telpām, sporta aktivitātēm 

un materiālo bāzi mācību procesam. 
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Izglītojamo skaits: 

 

Izglītojamo bērnu skaits 2019./2020.māc.g.-257 

 

Sociālā vide. 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa” nodrošina bērnu sagatavošanu skolai un 

izglītojamo sociāli emocionālo prasmju apguvi. Iestādi apmeklē bērni ar speciālām 

vajadzībām, kuriem ir ļoti svarīgi būt iekļautiem vidē kopā ar vienaudžiem un 

nodrošinātu apmācību. Katru nedēļu ceturtdienā ir iekļaujošā diena, kad bērni no 

speciālām grupām apmeklē vispārizglītojošo  grupu un pavada tur dienas pirmo daļu, 

iekļaujoties mācību un savstarpējās sapratnes vidē. Audzēkņiem nodrošināta 

individuāla pieeja , ar bērniem strādā speciālistu komanda-speciālais skolotājs, 

logopēds, fizioterapeits un psihologs. Esam iekļāvuši  7bērnus ar programmu-jaukti 

attīstības traucējumi vispārizglītojošajās grupās. 
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Iestādes īpašie piedāvājumi: 

 Peldēšanas iemaņu apmācība bērniem no 2 mēnešiem līdz 3 gadu vecumam un 

7 gadu vecumam peldēt apmācība. 

 Padziļināta mūzikas prasmju apguve. 

 Bērnu veselības un fizisko aktivitāšu nodrošinājums telpās un sporta laukumā. 

 Bērncentrēta metodika pirmsskolas vadlīniju apguvē, kas balstīta uz 

kompetenču ieviešanu iestādē. 

 Dabas izpētes un eksperimentēšanas padziļināta apguve. 

 Iekļaujoša vide un mācību process bērniem ar speciālām vajadzībām. 

 Džimbas skola 

 

 

Iestādē īstenotās interešu izglītības programmas: 

 

 Vokālo un dramatisko spēju attīstīšana-vokālā studija 

 Ritmika un sporta dejas  
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   IZGLĪTĪBAS IESTĀDES STRUKTŪRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZM vispārējās Izglītības 
departaments 

(konsultācijas un pārraudzība) 

Izglītības kvalitātes valsts 

dienests 

(pārraudzība un kontrole) 

 

( 

Pārtikas un veterinārais 

dienests 

(pārraudzība un kontrole) 

Veselības inspekcija  

( pārraudzība un kontrole) 

Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija 

( pārraudzība un kontrole) 

Jelgavas pilsētas dome 

( dibinātājs) 

Jelgavas pilsētas Izglītības 

pārvalde 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāde 

„Rotaļa”  

(vadītāja) 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Jelgavas 

nodaļa 

(pārraudzība un kontrole) 

Valsts darba inspekcija 

Jelgavas nodaļa 

Iestādes pedagoģiskā 

padome 

Vadītājas vietnieks izglītības 

jomā 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

Pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotājs

ājs 

 Pirmsskolas izglītības 

skolotājs Pirmsskolas izglītības 

sporta skolotājs 

Peldēšanas treneris 

Skolotājs logopēds 

Speciālais pedagogs 

Izglītības psihologs 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes padome 

Vecāki 

Vadītājas vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

     1.      Skolotāja palīgs 

2.Tehniskais strādnieks 

3.Veļas pārzine 

4.Sētnieks 

5.Apkopēja 

6.Labiekārtošanas 

speciālists 

7.Dežurants 

8.Kasieris 

9.Mehāniķis 

 

 

Fizioterapeits 

Māsa  

Māsa baseinā 

1.grupa „ Vāverēni” 

(spec.gr.) 

2.grupa „ Kaķēni” ( spec.gr.) 

3.grupa „ Bitītes”  

4.grupa „ Pūcītes”  

5.grupa „ Saulītes”  

6.grupa „ Rūķīši”  

7.grupa „ Cālīši”  

8.grupa „ Zaķēni”  

9.grupa „ Puķītes”  

10.grupa „ Taurenīši”  

11.grupa „ Skudriņas”  

12.grupa „ Sarkangalvītes”  
Interešu izglītība 

Sekretāre  



7 
 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI. 

Misija: pirmsskolas izglītības kolektīvam veidot iestādē: 

 Pieejamu,mūsdienīgu,daudzfunkcionālu,izglītojamo 

izziņas,radošumu,domāšanu,tikumības un patstāvīguma veicinošu mācību vidi,  

lai sekmētu izglītojamā psiholoģisko, fizisko sociālo labklājību un intelektuālo 

izaugsmi. 

Vīzija: Sabiedrībā iecienīta, mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga pirmsskolas 

izglītības iestāde ar kvalitatīvu un radošu uz kompetencēm balstītu, katra bērna 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei, patstāvīgi izglītojošos, radošu un profesionālu 

darbinieku kolektīvu. 

Darbības pamatmērķis: 

Attīstīt pirmsskolas izglītības iestādi kā izglītības iegūšanas vietu, kas atbilst 

individuālajām audzēkņu interesēm un vajadzībām, attīsta kompetences, kas 

piemērotas nākotnes prasībām, veicina prasmi pieņemt atbildīgus un uz panākumiem 

balstītus lēmumus nākotnē. 

Uzdevumi. 

 Nodrošināt izglītojamo drošību un veselību. 

 Radīt vidi  ,kas veicina garīgi, fiziski un emocionāli, vesela, zinātkāra, radoša,  

pētnieciska,  ieinteresēta un motivēta izglītojamā attīstību. 

 Izkopt izglītojamo sociālās, tikumiskās vērtībās  balstītas saskarsmes, 

sadarbības spējas. 

 Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku profesionālās kompetences 

pilnveidi. 

 Ieinteresēt vecākus sadarboties un līdzdarboties izglītojamo izglītošanā un 

attīstībā. 

 Nodrošināt daudzpusīgu, radošu ,izglītojošu materiālo bāzi. 

 Plānotie rezultāti. 

 Komunikabls ,vērsts uz pozitīvu uzvedību, ar izpratni par personīgās drošības 

ievērošanu un atbilstoši savam veselības stāvoklim fiiski attīstīts izglītojamais. 

 Atbilstoši savām individuālajām spējām prasmīgs,  zinošs, radošs un tālākai 

attīstībai motivēts izglītojamais. 

 Atbildīgs uz pozitīvu saskarsmi  un sadarbību vērsts izglītojamais. 

 Kompetents darbinieks, kura uzmanības centrā ir bērns, nodarbināts sev un 

izglītojamiem drošā  vidē, bērnu attīstošu  un izglītojošu vidi  veidot spējīgs un 

ieinteresēts uz izaugsmi. 
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Informācijas iegūšana: 

 Anketēšana un aptauju rezultātu analīze- pedagogu, tehniskā personāla un 

vecāku anketēšanas materiāli; 

 Iestādes dokumentācijas analīze; 

 Rotaļdarbību un mācību procesa vērojumi un analīze; 

 Sasniegto rezultātu  izvērtēšana un analīze; 

 Individuālo izpētes karšu (speciālajās grupās) izvērtējums. 

 Pedagogu pašnovērtējums 
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3.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR 

KVALITĀTES VĒRRTĒJUMA LĪMENI ATILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  

3.1.  Mācību saturs- īstenotās izglītības programmas 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa” īsteno vairākas izglītības programmas: 

 0101111-pirmsskolas izglītības programma reģistrācijas Nr.V-3852, izdota 

2011.gada 2.februārī 

 01015311-speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem reģistrācijas Nr.V-3943, izdota 2011.gada 

9.februārī; 

 01015611-speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem reģistrācijas Nr.V-7475, izdota 2014.gada 

1.septembrī; 

 01015511-speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem reģistrācijas Nr.V-7732, izdota 2014.gada 12.decembrī. 

Iestādes pedagogi īsteno priekšmetu programmas: 

 Peldēšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem.(2018.g.) 

 Bērnu, vecumā no 2 mēnešiem līdz 3 gadiem, sagatavošana peldēt 

apmācībai.(2015.g.) 

 Padziļināta mūzikas satura programma audzēkņiem no2-7 gadiem.(2016.g.) 

 Izstrādāto tēmu programma bērn centrētā metodikā bērniem, vecumā no 

 1.6 līdz 3 gadiem.(2016.g.) 

 Dabas izpētes eksperimentu programma bērniem vecumā no 2-6 

gadiem.(2016.g). 

 Džimbas deviņu soļu programma( 2017.g.) 

 Antimobinga programma maziem bērniem.(2019.g.) 

 Izpētes projekts „Koki mājas nepamet” (2020.g). 

 

Pedagogi pārzina pirmsskolas mācību programmu,  izmanto to atbilstoši 

sasniedzamajiem rezultātiem, kuri balstīti uz katra bērna sasniegumu izvērtēšanu. 

Regulāri sekojam  „Skola2030” materiāliem un video apmācībai. 

Esam ieviesuši uz kompetencēm balstītu izglītību. 

 

 Svētku vadīšanu un organizēšana, kas balstīta uz sadarbību, kā arī vecāka aktīvu 

līdzdalību. Pēc devīzes-svētki bērniem, nevis atrādīšanas koncerts vecākiem. 

 Sporta, muzikālo aktivitāšu savienošana, kopā strādājot sporta un mūzikas 

skolotājiem-ūdens aerobika, sporta  aktivitātes kopā ar izzinošo darbību-

orientēšanās, dažādiem uzdevumiem kurus jāizpilda sadarbībā ar otru bērnu vai 

komandu. Komandas sporta veidu izzināšana un elementu apgūšana, iesaistot 

bērnus sporta veidos.; 

 „Runājošo sienu” aktualizēšana, ar uzdevumu padziļināt bērnu zināšanas ar 

uzskatāmiem materiāliem un aktivitātēm’; 
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 Bērnu pašizzināšanas un pašvadības elementu iekļaušana mācību procesā, 

apvienojot to ar āra izzinošām nodarbēm un dažādiem eksperimentiem; 

 Atvērto durvju dienas organizēšana ar vecāku aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos 

iestādes aktivitātēs-vecāks sadarbības partneris  nevis prasītājs. 

 Izveidotas pedagogu komandas pa vecuma grupām ,kuras izstrādā kopīgas 

tēmas. 

 

Mācību satura īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm mācību darba organizācijā,  

paņēmienu izvēlē un pielietojumā, satura apguves procesa individualizācijai un 

diferenciācijai. 

Pedagogi regulāri apmeklē kursus, seminārus, radošās darbnīcas gan pašā iestādē, gan 

ārpus tās. Tiek regulāri salīdzinātas un analizētas dažādas pieejas mācību satura 

īstenošanā. Skolotāji apgūst vebinārā jaunas zināšanas kompetenču ieviešanas 

procesam. 

 Regulāri notiek audzēkņu attīstības dinamikas izpēte, analīze. Katrs nākošais posms 

pirmsskolas izglītības procesā tiek balstīts uz iepriekšējā mācību pusgada satura 

apguves un sasniegtajiem rezultātiem.  

Jau trešo mācību gadu Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā mūsu iestādes audzēkņiem 

apgūst jaunas zināšanas FasTracKids programmā. Šo programmu apguva 

sagatavošanas grupas bērni, kopā 50 audzēkņi 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Kvalificēts pedagogu kolektīvs. 

 Pedagogi pārzina pirmsskolas 

mācību programmu, ir ieviesuši  

jaunās kompetences ikdienas 

darbā 

 Mācību procesa plānošanā  

pedagogi ievēro bērna vecuma 

īpatnības, individuālās spējas un 

vajadzības, kā arī caurviju 

prasmju apguvi. 

 Iestāde pilnībā nodrošina ar 

mācību programmas īstenošanai 

nepieciešamiem mācību 

materiāliem un līdzekļiem. 

 Ir regulāra pirmsskolas skolotāju 

tālākizglītība. 

 Izglītības iestāde seko līdzi 

aktualitātēm izglītības procesos 

un ir atvērta jaunām, inovatīvām 

mācību metodēm.  

 

 Mācību procesā vairāk izmantot 

mācību metodes un materiālus, 

kas atbilst mūsdienu tehnoloģiju 

iespējām, izmantojot interaktīvo 

vidi. 

 Izstrādāt  tēmu plānu grupām, 

balstoties uz skolotāju komandas 

darbu(2 vienāda vecuma grupas) 

 Nodarbību vidi pārnest uz lauku 

ārā. 

 Ieviest E klasi visās vecuma 

grupās 

 

 

Vērtējuma līmenis- ļoti labi. 
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3.2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS.   

Pirmsskolas mācību programma tiek īstenota ievērojot caurviju prasmju nosacījumus. 

Tas nozīmē ka ir katra mēneša tēma un plāns kā to apgūt. Katrs pedagogs veido darba 

plānu , paredzot  attiecīgās vielas apguvei paredzētās darbības. Tiek pielietots  princips, 

kur tēma tiek apgūta caur dažādiem darbības veidiem. Bērns vielu apgūst mēneša laikā 

darbojoties dažādos aktivitāšu centros-kopā  7-10  centr i (katrā grupā individuāli, pēc 

pedagogu ieskatiem). 

 

Skolotāji  rūpīgi izvēlas materiālus bērnu patstāvīgai radošai  darbībai aktivitāšu 

zonās un izmanto mūsdienīgas, izglītojamo spējām, vecumam, mācību 

priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes. 

Pedagogu izvēlētās mācību metodes veicina līdzatbildīgu, ieinteresētību, 

pieejamību un radošumu kā arī pašvadītu mācīšanos. 

Veidojot mūsdienīgu rotaļdarbību, tiek izmantotas interaktīvā tāfele un citas 

tehnoloģijas. Skolotājas izstrādājušas mācību darbības izmantojot interaktīvo 

tāfeli,  iesaistot bērnus patstāvīgi izvēlēties atbildi, izslēgt nederīgo, tā veicinot 

bērnu analītisko domāšanu. 

 Izmanto praktiskās nodarbes, kur bērniem ir jāpielieto savas zināšanas, 

piemēram dažādos eksperimentos, stādu audzēšanā, kulinārijas centros, kur 

jāpielieto savas prasmes. Strādājam pie atgriezeniskās saites, lai bērns ar saviem 

secinājumiem, praktiskajām darbībām un zināšanām, parāda sasniedzamo 

apguves līmeni. 

Rotaļdarbību procesā braucam un ejam mācību ekskursijās, tā praktiski redzot 

un darbojoties, bērni apgūst nostiprina un analizē apgūto. 

Pie tēmas apguves liela nozīme ir vecāku līdzdalībai, vadot kāda centra darbību. 

Tā pie profesiju apguves ciemojas mums dažādu profesiju pārstāvji, kā arī bērni 

devās ciemos uz vecāku darba vietām, kā arī pašvaldības iestādēm. 

Bērni praktiski apgūst pirmās iemaņas ēdiena gatavošanā, receptes ievērošanā-

skaita cik karotes, cik gramu, darbojas ar mazo virtuves tehniku-mikseri, 

blenderi, svariem. Tā mēs iemācām viņiem praktiski sev sasmērēt sviestmaizes, 

vai sagatavot salātus. Uz Ziemassvētkiem cepam piparkūkas un to dara bērni 

kopā ar skolotājām, auklītēm vai palīgiem. 
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3.2.1.Mācīšanas  kvalitāte 

 Pirmsskolas izglītības skolotājas regulāri pilda skolotāju dienasgrāmatas. Pedagogi 

tēmas plāno atbilstoši bērnu interesēm un prasmēm, veiksmīgi tās aktualizējot 

aktivitāšu centros. 

 Plāno un īsteno rotaļdarbības, kurās bērniem ir saprotams sasniedzamais rezultāts, 

iespēja jaunās prasmes un zināšanas saistīt ar jau apgūtajām prasmēm un zināšanām, 

pašiem praktiski darboties un pielietot apgūto daudzveidīgās situācijās. Pirmsskolas 

izglītības pedagogi sagatavo un mērķtiecīgi izvēlas bērnu attīstībai piemērotus 

uzdevumus, kas prasa patstāvīgi domāt un darboties, pašiem atklājot likumsakarības. 

Pedagogi izmanto un veido atbilstošu vidi sasniedzamajam rezultātam, organizējot 

rotaļdarbības gan telpās, gan laukumā, pastaigās, ekskursijās. 

Pedagogi savā starpā sadarbojas un konsultē viens otru. Dalās pieredzē un stāsta par 

apgūto pieredzi, kura iegūta apmeklējot kvalifikācijas kursus un seminārus.  Kopīgi tiek 

plānots, domāts un saskaņots iestādes attīstības plāns un darba plāns. Aktīvi darbojas 

jaunie skolotāji, kuri vēl tikai mācās. Jaunajiem pedagogiem tiek nodrošinātas prakses 

vietas un iespējas savas zināšanas un prasmes pielietot ikdienā. Aktīva sadarbība notiek 

starp iestādes pedagogiem un speciālistu komandu –psihologu, logopēdu, speciālo 

skolotāju, fizioterapeitu. Sadarbojoties kolēģiem, tiek plānots un saskaņots rotaļdarbību 

saturs un pieeja, laikus risinātas problēmsituācijas, iesaistot atbalsta personālu. 

Sistemātiski plāno un īsteno savu profesionālo izaugsmi, meklē resursus un atbalstu, 

laiku un izziņas materiālus, lai turpinātu profesionāli pilnveidoties. 

 Pedagogi izvirza uzdevumus īstermiņā un ilgtermiņā, kas paredz konkrētu zināšanu un 

prasmju apguvi. Iesaista bērnus sasniedzamā rezultāta izvirzīšanā, mudinot skaidrot to 

nozīmi. Veido pozitīvas uz sadarbību balstītas attiecības ar vecākiem, lai pilnveidotu 

un uzlabotu bērnu vispusīgu attīstību un psiholoģisko labklājību, radot iespēju 

vecākiem ņemt līdzdalību un atbalstīt savu bērna attīstību. Cieņpilni un regulāri 

komunicē ar vecākiem par bērnu izaugsmes progresu, minot konkrētus ieteikumus, kā 

bērnu atbalstīt. Iepazīstina ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, sniedz 

informāciju par izglītības iestādes attīstību. 

 

 

          

Pielikums : 

Nr.1.Jelgavas pilsētas pašvaldības PII „Rotaļa” Sporta pasākumu plāns 

2019./2020.m.g. 

Nr.2.  Jelgavas pilsētas pašvaldības PII „Rotaļa” grupu mācību ekskursiju maršruti 

2019./2020.m.g. 

Nr.3 Jelgavas pilsētas pašvaldības PII „Rotaļa” apgūstamās tēmas mācību procesā 

2019./2020.m.g. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Komandas darbs, savstarpēji 

plānojot un mācoties; 

 Atbalsts izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības, jauktiem 

attīstības traucējumiem un 

valodas traucējumiem; 

 Bērnu drošības jautājumu 

aktualizēšana; 

 Speciālistu komandas atbalsts 

bērnu attīstības izvērtēšanā un 

individuālo uzdevumu 

izvirzīšanā; 

 Bērnu attīstības izaugsmes 

dinamikas rezultātu analīze un 

turpmāko mērķu izvirzīšana; 

 Kompetenču mācību procesa 

plānošana atbilstoši bērnu 

spējām, attīstībai un interesēm; 

 Dabas izpētes procesu 

nodrošināšana; 

 Veselīga dzīvesveida un veselību 

veicinošu aktivitāšu 

nodrošināšana un pilnveidošana; 

 Izzinošu mācību ekskursiju 

organizēšana;  

 Interešu izglītības pieejamība. 

 

 

 

 

 Darbs pie latviešu valodas 

lietošanas prasmju attīstības- 

grāmatu lasīšanas dienas; 

 Atbalstīt bērnu pašiniciatīvu 

mācību procesā un materiālu 

izvēlē; 

 Rotaļdarbību pilnveide āra 

apstākļos; 

 Audzēkņu komunikāciju un 

saskarsmes prasmju attīstība, kas 

balstīta uz vērtību un tikumu 

apzināšanos 

 Izglītojamo pozitīva 

disciplinēšana ar APU metodēm. 

. 

 

 

 

Vērtējuma līmenis : ļoti labi
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3.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Mācību process Izglītības iestādē ir mērķtiecīgs ,plānots, ar konkrētiem uzdevumiem un 

sasniedzamiem rezultātiem,  orientēts uz vispusīgi attīstītas personības veidošanu. Savu 

plānu skolotāji atspoguļo Skolotāju dienasgrāmatās. Katru mēnesi tiek apgūta sava tēma un 

pēc vajadzības apguves termiņš tiek pagarināts vai saīsināts. 

Izkopām  bērnu spējas: 

 Domāt kritiski un izdarīt izvēli; 

 Saskatīt problēmas un tās atrisināt; 

 Būt radošiem, iztēles bagātiem un atjautīgiem; 

 Veidot pozitīvas attiecības ar sabiedrību, valsti, apkārtējo vidi; 

 Tikt patstāvīgi galā ar dažādām pārmaiņām un tās ieviest ikdienā. 

 Pamatojamies uz pārliecību, ka bērni vislabāk attīstās tad, kad viņi paši ir ieinteresēti 

iesaistīties zināšanu apguvē. Pārdomātā izveidotā grupas vide rosināja bērnus pētīt, būt 

aktīviem un radošiem. Pirmsskolas izglītības skolotājām bija jābūt labām zināšanām par 

bērnu attīstības principiem un vecumposma īpatnībām. Skolotājas ir tās,  kuras izveidoja 

attīstošu vidi un nodrošina apgūstamajai tēmai atbilstošus materiālus. Skolotāju uzdevums 

bija izvirzīt atbilstošus sasniedzams uzdevumus, lai tos veicot bērni gūtu gandarījumu par 

paveikto un iegūtajām zināšanām. Pedagogi atsaucīgi reaģēja uz bērnu interesēm, respektēja 

katra bērna stiprās puses un vajadzības, uzturēja bērnos zinātkāri un stimulēja kopīgu 

sadarbību. Materiāli un grupas iekārtojums veicina ikviena bērna izaugsmi, un izvēlētās 

nodarbes ir piemērotas katram bērnam. Izglītojamie paši īstenoja individuālu pieeju mācību 

vielas apguvi, izvēloties, kurā no aktivitāšu centriem darboties. Šāda pieeja mācību procesam 

prasīja no pirmsskolas izglītības skolotāja izdomāt tādas rotaļnodarbības, kuras no bērna 

prasa piepūli, taču ļauj ar tām veiksmīgi tikt galā, gūstot zināšanas un gandarījumu. 

Izplānojot elastīgus un interesantus sasniedzamos rezultātus, rūpīgi novērojot bērnus šo 

darbības veikšanas laikā, skolotājas guva informāciju par bērna vajadzībām un attīstības 

tempu. Bērni tika rosināti pašiem būt par savu mācību iniciatoriem. Viņu radošo spēju 

izpausmes tika veicinātas un  novērtētas. Skolotājas izmantoja bērnu intereses un rotaļas, lai 

stimulētu viņus domāt un mācīties. 

Aktivitāšu centros ir izvietoti un pieejami dažādi materiāli, kas attīsta, pilnveido, nostiprina 

un veido bērna personības izaugsmi. Tajos atrodas gan rūpnieciski ražotas spēles un 

materiāli, kā arī skolotāju un vecāku veidoti. Kā vienus, tā arī otrus bērni labprāt pieņem un 

ar tiem darbojas. Visi materiāli, kuri atrodas aktivitāšu centros ļauj bērniem izvēlēties 

piemērotāko nodarbi. Grupa ir kā laboratorija, kurā bērni eksperimentē, iejūtoties pētnieku, 

mākslinieku, draugu, zinātnieku, pavāru un daudzās citās lomās. Pirmsskolas izglītības 

skolotājas ir atbildīgas par to, lai grupa tiktu pārvērsta šādā laboratorijā. Skolotājas organizēja 

materiālus tādā veidā, lai rosinātu bērnus nepārtraukti radoši domāt, eksperimentēt, atklāt ko 

jaunu un risināt problēmas. 

šī gada pavasarī bijām spiesti izmantot tālmācību. Strādājām gan iestādē ar bērniem, gan 

devām un nosūtījām uzdevumus, ko pildīt bērniem kopā ar vecākiem mājās. Skolotājas 

gatavoja gan prezentācijas, gan tiešsaistes, gan WhatsApp grupas. Bija gan sasniedzamie 

rezultāti, gan atgriezeniskā saite. Saspringts, bet arī interesants laiks gan pedagogiem, gan 

bērniem, gan vecākiem.
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Strukturēta, pieejama, attīstoša 

vide iestādē un grupās; 

 Bērnus interesējošo un aktuālo 

tēmu izzināšana; 

 Sasniedzamo rezultātu 

izvirzīšana un realizēšana, 

atbilstoši bērnu spējām un 

vajadzībām; 

 Darbs un dabas izpēte pastaigās; 

 Pasākumu un tradīciju 

organizēšana iestādē ievērojot 

kompetenču pieeju. 

 Izzinošu mācību ekskursiju 

organizēšana; 

 Kultūras un bērniem piemērotu 

izklaidējošo pasākumu 

apmeklēšana pilsētā; 

 Audzēkņu iesaistīšanās un 

piedalīšanās dažādos konkursos 

un projektos; 

 Sadarbība ar citām pirmsskolas 

izglītības iestādēm un Jelgavas 

pilsētas skolām.  

 Uz kompetencēm balstīta mācību 

satura ieviešana. 

 Apguvām jaunu metodi – 

tālmācību. 

 Mācību procesa pilnveidošana, 

balstoties uz kompetencēm 

balstīta satur; 

 Pozitīvas attieksmes veidošana 

pret sevi, saviem vienaudžiem un 

līdzcilvēkiem, ievērojot grupas 

noteikumus, pienākumus un 

vispārējās pieklājības normas.  

 Lokālpatriotisma un piederības 

nostiprināšana pret savu 

izglītības iestādi, pilsētu, Latvijas 

valsti. 

  Individuālās pieredzes gūšana 

apzinoties sevi un apkārtējo vidi 

kopsakarībās – es esmu, es 

piederu, es varu, es protu! 

 Iztēles un radošo spēju attīstība, 

izmantojot muzikālās 

pašizpausmes līdzekļus. 

 Pašvirzītas gribas un 

pašizzināšanas padziļināšana 

bērniem rotaļdarbībās visas 

dienas garumā.,balstoties uz 

Domāt-Darīt-Zināt. 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 
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3.2.3Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteikta kārtība bērnu sasniegumu vērtēšanā. Uzsākot 

mācību gadu skolotājs vērtē bērnu attīstības dažādas jomas kā valodu, fonētiku, 

matemātiskos priekšmetus, zināšanas par apkārtējo vidi, sabiedrību, ievērojot  bērna vecuma. 

Obligāta prasība ir skolotāja logopēda valodas pārbaudes bērniem vecumā no 5-6 gadiem kā 

arī fonemātiskās dzirdes pārbaude. Sporta un peldēšanas skolotāji vērtē bērnu fizisko 

sagatavotību. 

Bērniem vecumā no 2-4 gadiem tiek vērtētas pašapkalpošanās prasmes un sadarbošanās 

prasmes. Uzsākot bērnudārza gaitas tiek pildītas arī bērna adaptācijas kartes, vērojot kā bērns 

iekļaujas iestādes ritmā.. 

Pirmsskolas vecuma grupās  atskaites punkts ,bērnu zināšanu apguvē, par pamatu ņemot 

bērnu attīstības psiholoģiju, anatomiju  un vispārējos  attīstības vecuma kritērijus ir izpētes 

individuālās kartes septembra mēnesī, uzsākot mācību gadu. 

Otrā bērnu attīstības dinamikas pārbaude tiek veikta janvārī, nobeidzot pirmo pusgadu. Līdz 

tam skolotājas ļoti nopietni veic vērojumu pierakstus lai izvērtētu pārmaiņas bērna attīstībā 

un paredzēto turpmākos uzdevumus. Bērni tiek vērtēti individuāli un katram tiek izvirzīti 

uzdevumi tālākai apmācībai. 

Katrai vecuma grupai ir izstrādāti vērtējumu kritēriji, kas raksturo vispārējo bērnu attīstību 

attiecīgajā vecuma posmā. 

Maija mēnesī  tiek apkopoti rezultāti un veidotas bērna attīstības raksturojums ar kuru bērns 

dodas uz skolu( sagatavošanas grupa). Tā kā mūsu bērni mācās visus 4 gadus vienā grupā, 

skolotāji ļoti labi var vērtēt attīstību. Vecāku sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar bērnu 

sasniegumiem kuri apkopoti individuālā bērna portfolio. 

 Pedagoģiskās padomes sēdēs skolotāji vizuāli demonstrē bērnu attīstības dinamikas analīzi 

un paredz turpmākos uzdevumus. 

Katra tēma tiek pētīta tik ilgi kamēr bērniem rodas jautājumi. Dažkārt paši bērni pasaka ko 

vēl un par ko grib uzzināt. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Bērnu attīstība noritējusi veiksmīgi. 

Speciālo grupu un mazbērnu grupu 

bērnu adaptācija noritējusi labi. 

Liels atbalsts bērnu attīstības 

veicināšanā ir iestādes speciālistiem 

psihologam un logopēdam. 

 Darbojamies pie caurviju prasmju 

ieviešanas mācību saturā. 

 Labi  sasniegumi ir bērnu 

savstarpējā saskarsmē un sadarbībā 

ar pieaugušajiem un vienaudžiem, 

saņemot nepieciešmo atbalstu un 

palīdzību. Brīvi komunicē ar 

pieaugušajiem, atbildot uz 

 Pastiprinātu uzmanību pievērst 

bērnu runas attīstībai, vārdu 

krājuma paplašināšanai un 

lasītprasmes veidošanai. 

 Veicināt bērnu sadarbības 

motivāciju ar atbalstošas pozitīvas 

uzvedības piemēriem, Džimbas 

likumiem. 

 Pilnveidot prasmi patstāvīgi sevi 

organizēt darbam. 

 Izmantot pēc iespējas vairāk  

fiziskās aktivitātes, dažādos 

darbības momentos. 
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jautājumiem, aizstāvot savu 

viedokli, stāstot un analizējot 

apgūto. Daudz tika strādāts pie 

bērnu disciplinēšanas. Tika 

organizētas vecāku sapulces ar 

psihologa līdzdalību, par “robežu 

noteikšanu” bērniem. 

 Mūsu audzēkņi labi orientējas 

apkārtējā vidē, prot izvērtēt un zina 

kā rīkoties bīstamās situācijās ar 

svešiem cilvēkiem, apgūstot 

Džimbas deviņu soļu programmu. 

 Ir Latvijas valsts,  Jelgavas pilsētas 

un iestādes patrioti, piedalās 

Lāčplēša dienas lāpu gājienā, svin 

Latvijas dzimšanas dienu. 

 Darbojamies dabā pētot, 

eksperimentējot, kopjot, saudzējot. 

Gatavojāmies projekta Koki mājas 

nepamet prezentācijai. 

 ./Uzrāda labas un teicamas 

zināšanas matemātisko priekšstatu 

un lasītprasmes apguvē ( tabula 2). 

 Bērni ir muzikāli, patīk uzstāties 

auditorijas priekšā, izpildot solo. 

Labprāt darbojas ar dažādiem 

mūzikas instrumentiem, iejūtas 

dažādos tēlos.   

 Fiziski labi attīstīti, patīk stafetes, 

skrien, peld, lec, brauc ar 

velosipēdiem. Iepazīst dažādus 

sporta veidus un sporta spēļu 

elementus. 

 

 Turpināt darbu pie bērnu fiziskās 

veselības nostiprināšanas, 

komandas sporta spēļu elementu 

apgūšanas. 

 

 

Pielikums Nr.4 Jelgavas pilsētas pašvaldības PII „Rotaļa” 1 pusgada bērnu attīstības 

izvērtējums 2019./2020.m.g. 

Pielikums Nr.5 Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” lasītprasmes apguves izvērtējums 

vecākajām un sagatavošanas grupām. 
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3.3.IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI. 

3.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Izglītības iestādē organizētais mācību process ir vērsts uz katra izglītojamā 

sasniegumiem. Ikdienā sasniegumu vērtējums notiek, analizējot rotaļnodarbībās 

iekļautos uzdevumus un to individuālo izpildi. Sasniegumu vērtējumu pedagogs izsaka 

mutiski pēc katras rotaļnodarbības  balstoties uz rotaļnodarbības laikā novēroto 

izglītojamā darbu vai praktiskā darba  rezultātu.  Vērtējums tiek izteikts ar mērķi 

stimulēt un iedrošināt jauniem sasniegumiem. 

Lai sekmētu izglītojamā sasniegumus Izglītības iestādē tiek ievēroti  izglītojamo 

pozitīvās uzvedības atbalsta noteikumi, kas ietver dažādus pozitīvās motivēšanas 

paņēmienus. 

Divas reizes gadā tiek veidots grupu attīstības līmeņu izvērtējums diagrammās pa 

mācību jomām. Iegūtie dati tiek izmantoti, plānojot tālāko mācību darbu.  

Individuālos mācību sasniegumus un atbalsta veicināšanas pasākumus grupu pedagogi 

atspoguļo novērošanas lapās. 

Par ikdienas sasniegumiem katrs vecāks tiek informēts individuāli. Ir izveidots bērna 

portfolio, kurā tiek saglabāti darbi un attīstības dinamikas izpēte. 

Pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves, vecāki saņem rakstisku informāciju 

par izglītojamā sasniegumiem tai skaitā arī par peldētprasmes apguvi.  

Izglītojamo sasniegumu rādītājus būtiski ietekmē Izglītības iestādes apmeklējuma 

regularitāte un izglītojamā valodas attīstības līmenis. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Regulāra ,bērna attīstības un zināšanu 

analīze, izvirzot tālākos sasniedzamos 

rezultātus. 

Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, 

informējot par to kas izglītojamam jāzina 

un jāprot attiecīgajā vecumposmā. 

Regulāra vecāku informēšana par 

izglītojamo sasniegumiem. 

Turpināt sadarbību ar vecākiem, lai 

veicinātu nepārtrauktu un vispusīgu 

izglītojamo izaugsmi. 

 

Speciālistu komandas iesaistīšanas 

dažādos bērna attīstības izvērtējumos. 

 

 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 
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3.4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM. 

3.4.1.Psiholoģiskais atbalsts  un sociālpedagoģiskais atbalsts . 

 

Izglītības iestādē ir izveidota atbalsta komanda, kas savas kompetences ietvaros veic 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu 

izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus. 

Komandas sastāvā ietilpst – 

1.  izglītības  psihologs 

2.skolotājs logopēds 

3.speciālais izglītības skolotājs 

4.fizioterapeits 

5.grupu pirmsskolas izglītības skolotājas 

6.iestādes vadība. 

Atbalsta komanda īsteno mērķi-nodrošināt atbalstu izglītojamiem gan vispārējās gan 

speciālo grupu bērniem un viņu vecākiem un pedagogiem, sekmējot bērnu 

iekļaušanos mācību procesā. Atbalsta komandas speciālisti- veic audzēkņu 

pedagoģisko un psiholoģisko izpēti, izstrādā, īsteno un izvērtē audzēkņu individuālos 

attīstības plānus, regulāri izvērtē izglītojamo sasniegumu dinamiku, organizē 

nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, pedagogiem un iestādes 

darbiniekiem. Regulāri sniedz vecākiem konsultācijas, sagatavo  uz medicīniski 

pedagoģisko komisiju, veido bērnu psiholoģiskos raksturojumus un attīstības 

dinamikas raksturojumus. Pēta un izvērtē bērna iekļaušanas apstākļus parastā grupā 

un izvērtē bērna gatavību iekļaut to vispārējā grupā. Vērtē un analizē bērna pašsajūtu 

pirmajā periodā, veic pētījumu pierakstus. Katram speciālās grupas bērnam ir savs 

individuālais mācību plāns kuru sastāda atbalsta grupa. 

Izglītības iestāde cieši sadarbojas ar Jelgavas Bāriņtiesas speciālistiem, bērnu aprūpes 

centru, krīzes centru jo iestādi apmeklē bērni no šīm instancēm. Notiek regulāras 

tikšanās ar bērnu aprūpes centra speciālistiem ,iekļaujošās izglītības centra 

speciālistiem. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iespēja apgūt pirmsskolas izglītību 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem, jauktas attīstības un 

valodas traucējumiem; 

 Speciālistu atbalsta komandas 

pieejamība; 

 Izglītojamo iekļaušanas process 

vispārējās attīstības grupās; 

 Individuālā pieeja bērniem atbalsta 

nodrošināšanai; 

 Speciālistu konsultācijas  vecākiem; 

 Sadarbība ar Jelgavas pamatskolu  

Valdeka”attīstības centru 

 

 Turpināt speciālo grupu izglītojamo 

iekļaušanu vispārējās attīstības 

grupās pēc speciālistu ieteikuma. 

 Meklēt jaunas darba formas vecāku 

izglītošanā un iesaistīšanā . 

 

Vērtējuma līmenis : ļoti labi 

 



21 
 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti un apstiprināti iekšējie normatīvie 

dokumenti-drošības noteikumi darbiniekiem un bērniem, kuros ir reglamentētas 

prasības drošībai telpās, laukumos, uz ielas, pasākumos, kā arī drošības instrukcijas 

bērniem saprotamā valodā ko nedrīkst darīt un kas jāievēro braucot ar velosipēdu, 

ragaviņām, slēpēm utt. 

Katrai grupas ir savs kārtības rullis kurā ir bērniem saprotami, interesanti apkopoti 

drošības noteikumi kopā ar attiecīgām rotaļām, zināšanu nostiprināšanai. Katru gadu 

septembrī un pēc tam attiecīgi pēc sezonas tiek šie noteikumi aktualizēti. Bērni 

parakstās kā māk vecākajās grupās, bet mazākie apstiprina ar uzlīmi vai kā savādāk. 

Esam irī ieviesuši ATBALSTOŠU POZITĪVĀS UZVEDĪBAS MODELI. Grupās, 

baseinā kā arī citās telpās pamazām esam izvietojuši piktogrammas, kurās attēlota 

pareizā bērna uzvedība, ievērojot noteikumus. 

Iestādes medmāsa regulāri bērniem izved pārrunas par zobu higiēnu par pareizu 

veselīgu uzturu .Kā arī ierodas speciālisti no Veselības departamenta un vada 

nodarbības bērniem par higiēnas jautājumiem. 

Katru gadu organizējam apmācības ugunsdrošībā-iestādes evakuāciju kā arī bērni 

kopā ar ugunsdzēsēju pārstāvjiem mācās kā rīkoties attiecīgos gadījumos. 

Personāls tiek apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī san minimuma apguvē. 

Medicīnas māsa regulāri kontrolē bērnu ādu un veselības stāvokli baseina 

apmeklējumiem. 

Valsts ārkārtējās situācijas pandēmijas laikā tika izstrādāta kārtība iestādē 

„Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Drošības instrukciju audzēkņiem un 

iestādes iekšējo kārtības noteikumu 

aktualizēšana; 

 Grupas likumu un noteikumu 

izpratne un ievērošana,  

piktogrammu izmantošana. 

 Veselīga dzīvesveida apgūšana. 

 Pozitīvi atbalstošas uzvedības 

apmācība bērniem 

 Džimbas skolas nodarbības. 

 Covid19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas instrukcijas 

 Turpināt darbinieku izglītošanu par 

rīcību gadījumos, kad konstatēts 

izglītojamā interešu aizskārums vai 

apdraudējums. 

 Bērnu tiesību aizsardzības kursu pēc 

vajadzības apmeklēšana. 

 Tālākais darbs pie Covid19 

ierobežojošiem pasākumiem. 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 

Pielikums;Nr.6 „Džimbas skolas”apguves plāns 2019./2020.m.g. 
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3.4.3.Atbalsts personības veidošanā. 

Atbalsts personības veidošanā norit saskaņā ar Izglītības iestādē apstiprinātu Audzināšanas 

darba plānu. Tas paredz izglītojamo iekļaušanu un audzināšanas uzdevumu integrēšanu 

dažādās aktivitātēs gan rotaļnodarbībās, gan ārpus rotaļnodarbību ietvaros. 

Atbalsta nodrošināšanā piedalās – grupu  skolotāji ,priekšmetu pedagogi (treneri, fiziskās 

attīstības skolotāja ,muzikālās audzināšanas skolotājs) un speciālisti (psihologs, logopēds, 

fizioterapeits un speciālās izglītības skolotājs). 

Audzināšanas darbs notiek arī sadarbībā ar ģimeni. Vecāki tiek iesaisti  dažādu izstāžu 

veidošanā, radošajās darbnīcās un pasākumos, kuri tiek organizēti iestādē. 

Izglītojamo izaugsmes veicināšanā iestādē uz vietas piedāvāja, līdz ārkārtējā stāvokļa 

iesākšanos 14.martā 2020.g. interešu izglītību, kurās bērni slīpēja savus talantus . 

Pieikums Nr.7 „Audzināšanas darba plāns” PII Rotaļa 2019./2020.m.g. 

Stiprās puses Tālākās attīstības iespējas 

 Pedagogu prasme veidot sadarbību 

ar ģimeni, atbalstot izglītojamā 

personības veidošanu, 

 Pozitīvas uzvedības aktualizēšana, 

izkopjot tikumus- centība,  laipnība, 

savaldība. 

 Tikumu atbildība, līdzcietība 

izkopšana un aktualizēšana. 

 Bērnu lokālpatriotisma veidošana.  

 Piedāvāt dažādus izglītojošus 

pasākumus–sporta aktivizēšanai un 

bērnu ieinteresēšanai dažādos sporta 

veidiem kā iespēju interešu 

izglītības variantu izvēli vecākiem. 

 Grupas likumu aktualizēšana. 

 Turpināt aktīvi piedalīties 

labdarības akcijās. 

 Pilnveidot un nostiprināt zināšanas 

par Jelgavu. 

 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 
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3.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītības iestāde veicina izglītojamā interesi par profesijām darba tirgū. Iepazīšanās notiek 

visu vecuma grupu rotaļnodarbībās (aktualizējot tēmu „Profesijas”,  vai akcentējot kādu 

profesiju). Katru gadu vecākās un sagatavošanas grupu izglītojamie dodas ekskursijās uz 

dažādām iestādēm un darba organizācijām tuvākajā apkārtnē. 

Profesiju izzināšanā tiek iesaistīti arī vecāki, pastāstot  par savu profesiju un parādot savas 

profesijas darba rīkus, piedaloties rotaļnodarbību vadīšanā, daloties savā pieredzē .Tiek 

izgatavoti didaktiskie materiāli profesiju apguvei. 

Karjeras izglītības veicināšanas ietvaros, izglītojamie arī izzina  iestādē strādājošo darbinieku 

profesijas un to nepieciešamību mūsu iestādes ikdienā. 

Grupās pieejami dažādi mācību līdzekļi karjeras izglītības veicināšanai. 

Vecāki ir atsaucīgi un pretimnākoši, uzņemot savās darba vietās, iepazīstinot ar savu 

profesiju.  

Stiprās puses Tālākās attīstības iespējas 

 Iestādē tiek izmantoti visi 

iespējamie resursi izglītojamo 

intereses radīšanai par karjeras 

izglītību. 

 Ievirze notiek visās vecuma grupās 

 Ir laba sadarbība ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem –mūsu vecākiem. 

 Turpināt papildināt mācību un 

uzskates līdzekļus par dažādām 

profesijām. 

 Iepazīstināt bērnus ar mūsdienās 

aktuāliem profesiju pārstāvjiem-

programmētājs, datora speciālists 

u.c. 

 

Vērtējums- ļoti labi 
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3.4.5.Atbalsts mācību diferenciācijai 

Izglītības iestādē regulāri tiek plānotas rotaļdarbības, balstoties uz pirmsskolas mācību 

programmā pieejamo mācību  saturu un sasniedzamajiem rezultātiem katrā vecuma grupā.  

Pedagogi katru dienu veic pedagoģiskos vērojumus,  tos fiksējot  novērošanas lapās. 

Izvērtējot izglītojamā prasmes un vajadzības, pedagogi veic individuālo darbu, piedāvājot 

atbalstu visiem izglītojamajiem. Individuālais darbs norit dažādos dienas momentos, visas 

dienas garumā. Pamatā individuālo  darbu veic  grupas pedagogs, sadarbībā ar mūzikas un 

sporta speciālistiem.. Speciālo grupu bērniem individuālo darbu plāno speciālisti, vadoties 

no izglītojamā spējam un varēšanas. Aktīva sadarbība notiek arī ar logopēdu . Logopēds, 

atbilstoši veiktajai individuālajai izglītojamā runas un valodas pārbaudei, veic nepieciešamo 

korekcijas darbu visa mācību gada  garumā, vai līdz brīdim, kad traucējums tiek novērsts. 

Psihologa konsultācijas un individuālās nodarbības  notiek vadoties no nepieciešamības. 

Individuāli tiek veiktas novērošanas, lai varētu izteikt slēdzienu attiecīgajam apmācības 

vajadzībai vai vecāka pieprasījumam. Sadarbība notiek plānojot aktivitātes un darbus visa 

mācību gada garumā. Administrācija sniedz arī atgriezenisko saiti  darbiniekiem, veicot 

pusgada pedagoģiskā darba analīzi, to prezentējot.  

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

 Regulāri  veikts individuālais darbs 

ar izglītojamiem. 

 Regulāri  vērojumi. 

 Darbā iesaistās visi iestādes 

speciālisti. 

  Savstarpējā sadarbība starp 

pedagogiem un atbalsta komandu 

iestādē. 

 Turpināt veikt vērojumus, tos 

atzīmējot un izmantojot darba 

diferenciācijā. 

 Veidot pārskatāmu mācību darba 

individualizācijas un atbalsta 

pasākumu plānu. 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 
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3.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Izglītības iestādē darbojās 2 speciālās grupas, kopā 20 bērni. Vispārizglītojošajās grupās ir 

iekļauti 7 bērni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu. Turpinām arī speciālo 

grupu bērnu socializēšanu un iekļaušanu vispārējās grupās-katru ceturtdienu bērni apmeklē 

sava vecuma atbilstošu grupu, kur tiekas ar bērniem un piedalās piedāvātajās aktivitātēs. 

Katram bērnam līdz dodas skolotāja palīgs, kurš asistē bērnam. 

Speciālo grupu bērni piedalās visos iestādes kopīgos pasākumos. Svētkos pie šīm grupām 

ciemojās bērni ar priekšnesumiem un iesaista bērnus ar speciālām vajadzībām rotaļās. 

Speciālistu komanda, kurā ietilpst: :logopēds, fizioterapeits, speciālais skolotājs,  psihologs, 

piedaloties bērnu izpētē, veic novērojumus un pamatojoties uz tiem, plāno bērniem 

sasniedzamos rezultātus, dažādās attīstības jomās.  

1x mēnesī notiek atbalsta komandas sanāksmes, kurās tiek analizēts veiktais darbs un plānoti 

tālākie uzdevumi. 

Pēc vajadzības tiek piesaistīti asistenti bērniem, no 5 gadu vecuma, pēc MK noteikumiem. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības. 

 Iestādē darbojās atbalsta komanda 

ar plašu speciālistu klāstu. 

 Bērniem tiek piedāvātas dažādas 

aktivitātes citās vienaudžu grupās. 

 Bērnu attīstības un vajadzību 

līmenis tiek kontrolēts, piedāvājot 

dažādas  darba metodes 

 

 Iesaistīt vairāk bērnu vecākus 

sarunās ar speciālistiem, uzzinot par 

viņu bērnu sasniegumiem mājās. 

  Kabinetu materiālās bāzes 

papildināšana, respektējot bērnu 

vajadzības. 

 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Iestāde izmanto dažādas vecāku izglītošanas un iesaistīšanas formas. Liela aktivitāte ir 

vērojama ATVĒRTO DURVJU DIENĀ grupās un baseinā. Šogad atvērto durvju  dienu 

rīkojām ar devīzi vecākiem-iesaisties, interesējies, uzzini. Bērni gatavoja katrs ielūgumu. 

Bija plašs spektrs vecāku aktivitātēm ,veicot uzdevumus kopā ar bērniem 

Esam izdarījuši secinājumu, ka labākās sadarbības formas ir tad, ja ir personisks 

uzaicinājums-ielūgums, pienākumu konkretizācija un personiska saruna   

Katru gadu, uzsākot jauno mācību gadu, ir jauno vecāku ievadīšana un iepazīstināšana ar 

pirmsskolas izglītības iestādi un jauno kompetenču izglītības modeli, kura izpratnei vecāki 

paši  izspēlē un darbojās dažādos aktivitāšu centros,  ekskursija pa iestādes telpām un 

laukumiem. 

 

Dzimtenes mīlestības un patriotisma audzināšanas lielākais pasākums ir Lāčplēša diena, kad 

mūsu iestāde iet lāpu gājienā ar dziesmām un mūziku, ko nodrošina mūsu mūzikas skolotājas 

pa Lāčplēša ielu apkārt mūsu mikrorajonam, kur visas ielas ir nosauktas par godu brīvības 

cīnītājiem Pirmajā pasaules karā.  
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PII „Rotaļa” sadarbības 

formas ar ģimeni 

Individuālās sarunas ar vecākiem 

Grupas vecāku sanāksmes – 

praktikumi, atvērto durvju dienas 

Konsultācijas ( speciālistu 

konsultāciju grafiks) 

Vecāku praktiskie darbi ( talkas, 

praktiska palīdzība grupas 

labiekārtošanā) 

Rakstveida sadarbība ar vecākiem 

( ielūgumi, vēstules, anketas) 

Iestādes mājas lapa 

www.pii-rotala.lv 

 Mācību tēmu ciklogramma 1x 

mēnesī 

 

Labo darbu kalendārs visu mēnesi 

Atzinības izteikšana vecākiem, 

pateicības raksti (pēc vajadzības) 

Dažādi pasākumi, kas veicina 

ģimenes līdzdalību ( svētki, 

ekskursijas, sporta sacensības, 

izlaidums 

Atvērtās durvju dienas 2xgadā. 

Vecāku padomes sanāksmes 2x 

gadā 

Fast Trac Kids tēmu 

atspoguļojums 1x nedēļā 

Vecāku istaba ( video materiālu 

vērošana, sarunas pie kafijas 

tases) 

Brīvprātīgo palīgu iesaistīšana 

grupas aktivitāšu centros ( vecāki, 

māsas un brāļi) 

http://www.pii-rotala.lv/
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Pielikums:  

Nr.8 Jelgavas PII Rotaļa atvērto durvju dienas vecāku izvērtējums 2019./2020.m.g. 

Nr.9.Vecāku sapulču tematika 2019./2020.m.g. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Vecāki aktīvi piedalās mācību un 

audzināšanas procesā. 

 Iestāde analizē un ņem vērā 

vecāku viedokli, risina ar 

izglītojamo uzturēšanos saistītos 

un izglītošanos jautājumus. 

 Lokālpatriotisma un patriotisma 

pasākumos iesaistītas ģimenes 

 Vecāku līdzdalība iestādes 

rīkotajos pasākumos un 

piedalīšanās bērnu sasniegumu 

analīzē. 

 Veidot attiecības ar vecākiem ,kas 

balstītas uz sadarbības formu- 

vecāks-sadarbības partneris 

nevis prasītājs. 

 Meklēt komunikācijas veiksmīgas 

formas, risinot konfliktsituācijas 

elastīgi ar pietāti un saprašanos 

,pieaicinot psihologa palīdzību. 

 Vecāks  piedalās lēmumu 

pieņemšanā un uzņemas atbildību 

par savu bērnu audzināšanu un 

izglītošanu. 

i 

 

 

Vērtēšanas līmenis-ļoti labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 3.5.IESTĀDES VIDE 

 3. 5.1. Mikroklimats iestādē 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek plānota un īstenota iestādes pozitīva tēla 

veidošana. ”Rotaļa” veido savas tradīcijas, izkopj tās, cenšas attīstīt izglītojamos, 

pedagogos, darbiniekos un vecākos veidojot  lepnumu un piederību savai 

pirmsskolas izglītības iestādei. Mums ir savs karogs, logo, savas plānošanas 

dienasgrāmatas, uzlīmes, aploksnes ,formas sporta pasākumiem un piederības krūšu 

zīmītes ar darbinieka vārdu un amatu. Iestāde mērķtiecīgi veido bērnudārza tēlu 

sabiedrībā, organizējot un piedaloties dažādos Jelgavas pilsētas pasākumos, 

atbalstot dažādus sabiedriskus pasākumus piem. pilsētas svētki. 

Savu piederību Lāčplēša ielai, apliecinām ar gājienu  Lāčplēša dienā ,apkārt iestādei 

pa šo ielu ar lāpām un dziesmām, uzaicinot pievienoties tuvāko pirmsskolas 

izglītības iestādi "Vārpiņa” .Esam arī izpētījuši Lāčplēša ielas, Austrumu ielas un 

Brīvības bulvāra vēsturi, kāpēc ielas ieguvušas šādus nosaukumus. 

Īpaša uzmanība tiek vērsta iestādes tradīciju izkopšanā. Šinī mācību gadā esam 

bijuši ekskursijā uz Sāremu ar kolektīvu. Tradicionāli tiek rīkota Ziemassvētku 

balle. Šogad tā bija 20 gadu stilā. Esam rīkojuši kopējus sporta svētkus un kino 

vakarus. Ir izveidota iestādes čata grupa, kur ātri var paziņot aktuālo. 

Sveicam savus jubilārus apaļajās jubilejās. Diemžēl Covid19 sakarā daudzi 

pasākumi izpalika. 

Iestādei ir izstrādāti Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumi ar kuriem katru                                  

gadu iepazīstinām septembrī darbiniekus un vecākus. Tie ir neatņemam izglītības 

iestādes un ģimenes savstarpējās sadarbības sastāvdaļa. Iekšējās kārtības 

noteikumos ir atrunāta pozitīva un saudzīga attieksme pret iestādes vidi, 

pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, savstarpējā cieņa neatkarīgi no tā vai esi 

vecāks, vai pedagogs. 

Iestādei ir izveidota sava mājas lapa, kurā tiek atspoguļota mūsu ikdiena, plāni un 

darbi. Vecāki tiek informēti regulāri par pasākumiem un ēdienkarti. 

Liela uzmanība iestādē tiek pievērsta patriotiskajai un lokālpatriotiskajai 

audzināšanai. Esam Jelgavnieki tāpēc ar to lepojamies un izzinām savu pilsētu, 

gatavojam dažādas attīstošās spēles par Jelgavu un Latviju, piedalāmies konkursos. 

Izglītības iestādē redzamā vietā ir izvietoti Latvijas valsts simboli-karogs, ģerbonis, 

himna, kā arī grupās. Bērni atpazīst un nosauc  valsts prezidentu. 

Ļoti skaisti svinam Līgo svētkus ar ugunskura iedegšanu un apdziedāšanos. 

Novembrī svinīgajā pasākumā godinām savas dzimtenes dzimšanas dienu. 

Iestādē ir izstrādāta kārtība problēmu un konfliktu gadījumos. Vispirms situācijas 

analīze ir grupas skolotāja kompetencē, ja risinājums netiek atrasts, tad tālāk 

iesaistās iestādes 

administrācija un atbalsta personāls,  galējas nepieciešamības gadījumā pašvaldību 

institūcijas. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādē ir savas tradīcijas, kas 

saliedē un veicina piederības 

sajūtu 

 Iestāde ar toleranci un politisko 

neitralitāti attiecas pret 

audzēkņiem  viņu ģimeņu 

kultūrvēsturiskajām tradīcijām 

un reliģiju 

 Iestādē tiek veicināta patriotiskā 

un lokālpatriotiskā audzināšana 

un izglītojamo pilsoniskā 

piederība Latvijas valstij. 

 Iestāde piedalās visos rīkotajos 

pilsētas pasākumos gan kā 

dalībnieki gan ar saviem 

priekšnesumiem ,lepojoties ar 

savu pilsētu. 

 Turpināt izkopt un attīstīt jaunas 

iestādes tradīcijas iesaistot 

ģimenes. 

 Turpināt darbu pie sociāli 

emocionālo prasmju izkopšanas 

,pozitīvo savstarpējo attiecību 

veicināšanu. 

 Jauno skolotāju ievadīšana un 

atbalsts no pieredzes bagātām 

skolotājām-darbaudzinātāju 

ieviešana. 

 Vairāk popularizēt pilsētas 

pasākumos savu labo pieredzi, 

  organizēt atvērto durvju dienas 

2x gadā . 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 

 

3.5.2.  Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa’” atrodas telpās, kas projektētas bērnudārzam. 

Iestādes vajadzībām ir renovēts peldbaseins, kā arī rekonstruēta galvenā ieeja un 

korpuss, kur atrodas dažādi speciālistu kabineti un dabas izpētes 

kabinets.2014.g.,2015.gadā nomainīti jumti un atjaunota zibens novadīšanas sistēma. 

Ēka ir renovēta un siltināta. 

Teritorijas platība  1.53 ha. 

Sanitāri higiēniskie apstākļi grupās un iestādes telpās atbilst normām, ir atbilstošs 

apgaismojums, optimāla temperatūra iestādē un baseina telpās. Baseina ūdens 

kvalitātes analīzes tiek ņemtas regulāri 1x mēnesī .Telpas tiek uzkoptas regulāri un 

vēdinātas atbilstoši sanitāri higiēniskiem noteikumiem pirmsskolas iestādē.  

Kontroles institūciju akti ,pārbaužu dokumenti ir pieejami. 

 

 

 

 

Atzinumi darbības turpināšanai. 

Izglītības programmas 

īstenošanas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Lāčplēša iela 5,Jelgava Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

2020.gada 13.augusts,akts 

Nr. 

Lāčplēša iela 5,Jelgava Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

2020.gada.20.februāris,akts 

Nr.54-20-10550 
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Iestādes telpas ir apgādātas ar visu nepieciešamo kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai, atbilstošām mēbelēm, interaktīvajām tāfelēm sapulču telpā un 

sagatavošanas grupā, datoriem administrācijas darbības nodrošināšanai, kopētāju. 

Interneta pieslēgums ir pieejams abos korpusos. Iestādē ir atsevišķa mūzikas nodarbību 

zāle, sporta zāle, fizioterapijas zāle un konferenču zāle. Telpu un mēbeļu atbilstību 

kontrolē iestādes medmāsa. Regulāri tiek nomainītas novecojošās. Visās grupās ir mēbeles 

bērniem ar maināmiem augstumiem.  

Katru gadu pēc nepieciešamības tiek veikts telpu kosmētiskais remonts. Iestādes 

labiekārtošanas speciālist seko telpu noformējumam un izveido to atbilstoši visiem 

svētkiem un pasākumiem dekorācijas, kompozīcijas un noformējumu. 

Katrai vecuma grupai ir savs rotaļlaukums un namiņš. Ik gadu ,budžeta iespējās, 

papildinām rotaļlaukumu rīkus, demontējam vecos rīkus. 

Izglītojamo drošībai visā iestādē pēc noteikumiem ir ugunsdzēšamie aparāti. Ir izstrādāts 

evakuācijas plāns un uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. 

Iestāde ir pieslēgta apsardzei un iestādē uzstādītas 10 video novērošanas kameras, gan 

telpās, baseinā un  teritorijā. 

Laukumos ir atjaunots apgaismojums, uzstādot katru gadu jaunas lampas, lai aizstātu 

vecās nefunkcionējošo. 

Iestādes teritorija ir norobežota ar sētu, kura ir atjaunota no dīķa puses.  Iestādes un 

audzēkņu drošībai ir uzstādīti ieejas kodi pie ieejas durvīm  un grupu ieejas durvīm -  

drošības kodi. Ieejas vārtiem  ir aizvēršanas sistēma ar kodu atslēgu un pulti. 

Iestādes pirmais stāvs ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Speciālo grupu ieejas 

aprīkotas ar uzbrauktuvēm, grupu tualetes aprīkotas ar palīglīdzekļiem. 

Telpās tiek veikta mitrā uzkopšana pēc apstiprināta un izstrādāta grafik,kā arī dezinfekcija . 

Teritorija ir sakopta, iekārtoti apstādījumi ar dizaina elementi. 

Izglītojamo ēdināšanu veic firma „Žaks-2”,pēc izvērtēšanas konkursā 2015.gadā un veiks 

pēc atkārtotā konkursa līdz 2023.gadam. Ēdienu gatavo uz vietas iestādē, atbilstoši 

veselīga uztura normām un higiēnas prasībām. Ir 10 dienu ēdienkarte,  un tehnoloģiskās 

ēdiena gatavošanai. Virtuves darbu kontrolē regulāri PVD, par konstatēto tiek ziņots 

iestādes administrācijai. 
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Pielikums: 

Nr.10  Jelgavas  PII Rotaļa Saimniecisko darbu plāns 2019./2020.m.g. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādes vide atbilst normatīvo 

aktu prasībām. 

 Regulāri tiek strādāts pie vides 

uzlabošanas, uzturēšanas un 

pilnveidošanas. 

 Iestādes būvniecībā un 

uzturēšanā tiek izmantoti 

ekoloģiski un sertificēti 

materiāli un iekārtas. 

 Iestādē tiek nodrošināta 

izglītojamo drošība. 

 Regulāri tiek pilnveidots 

iestādes estētiskais 

noformējums. 

 Katru gadu tiek iegādātas jaunas 

mēbeles bērnu vecumam un 

augumam atbilstošas ar 

maināmiem augstumiem. 

 

 Pilnveidot āra grupu 

rotaļlaukumus ar jauniem rotaļu 

rīkiem  bērnu aktivitāšu 

nodrošināšanai, 

               Satiksmes laukuma bruģēšana 

 Telpu iekārtošana atbilstoši 

bērncentrētas vides prasībām, 

balstoties uz kompetenču 

ieviešanu, 

 Nodrošināt ar datortehniku 

grupu skolotājus e-klases 

ieviešanai iestādē; 

 Līdzsvara solu iegāde sporta 

nodarbībām. 

 

 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 
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  3.6. IZGĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI. 

 3. 6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādes telpu skaits atbilst izglītības iestādē īstenoto programmu vajadzībām. Ir liela 

infrastruktūra, kas gadu gaitā nemitīgi uzlabota un papildināta. Iekārtota un ar atbilstošu  

materiālo bāzi ārstnieciskajai vingrošanai un fizioterapijai - fizioterapijas zāle. 

Baseina telpas ir piemērotas bērniem no 2 mēnešu līdz 7 gadu vecumam,  peldēšanas iemaņu 

apmācībai ar atbilstošu materiālo bāzi. 

Iekārtoti speciālistu kabineti Montesori metodikas apmācībai, psihologa, logopēda, 

fizioterapeita. Eksperimentu veikšanai un dabas izpētei ir iekārtots dabas izpētes kabinets ar 

augiem un materiālo bāzi to kopšanai un izpētei. Mūsu iestādē arī ir divi akvāriji –sāls un 

saldūdens zivīm, kas veicina bērnu zināšanas par krāsainajām sāļās jūras zivtiņām un 

saldūdens iemītniekiem.  

Bērnu valodas attīstības un sīko pirkstu muskulatūras vingrināšanas kā arī relaksācijai ir 

iegādāti digitālie molberti, smilšu lampas un kinētisko smilšu galdi. Darbojās arī vairāki 

gaismas galdi, gan grupās, gan kabinetos. Smilšu rāmīši  ar kuriem tika papildināta smilšu 

terapijas pielietošana  pie bērnu emociju attīstīšanas ir visās speciālajās grupās un speciālistu 

kabinetos. 

Izglītības iestādē ir bagātīgi aprīkota sporta zāle ar vingrošanas kompleksiem-līdzsvara 

attīstīšanai un visu kustību zonu vingrināšanai komplekss ’Džungļi”, ko pielietojam regulāri 

rīta vingrošanās, kā arī plaša materiāla bāze pārējām sporta nodarbībām un stafetēm. Ziemai 

ir iegādātas slēpes, bērnu apmācībai slēpot. Konferenču zālē ir pieejama interaktīvā tāfele un 

kino zāle, varam nodrošināt semināru un kursu organizāciju skolotājiem. Bērni izmanto kino 

zāli projektā ”Kino visiem un visur Latvijā” skatoties latviešu animācijas filmu izlasi. 

Pirmsskolas izglītības iestāde regulāri seko jaunākajam piedāvājumam mācību materiālās 

bāzes papildināšanai un iestādes finanšu resursi tiek izmantoti plānoti un racionāli ,vadoties 

no mūsu izpētes par bērnu attīstības dinamiku un tās pilnveidošanu. Materiāli tehniskā bāze 

ir labā kārtībā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta mācību līdzekļu nodrošināšanai, drošai videi, 

ekonomiskai un pamatotai telpu izmantošanai. 

Skolotāju rīcībā ir interneta pieslēgums, kopētāji, laminatori, iesējēji, TV, datori, skaņu 

iekārtas un mikrofoni, sintezatori un klavieres. 

Regulāri apgādājam iestādes audzēkņus ar darba burtnīcām( vecākajās-sagatavošanas 

grupās), jaunāko bērnu un metodisko literatūru, kā arī periodiku. 

Katru gadu iestādē tiek caurskatīts mācību materiālu un literatūras pieprasījums ,kā arī 

rotaļlietu nepieciešamā klāsta papildinājuma saraksti, ko iesniedz grupu skolotāji un 

speciālisti.  

Radošuma nodrošināšanai mācību procesā iestāde izmanto resursus kas atrodas ārpus 

bērnudārza, piemēram, Jelgavas muzeja un bibliotēkas piedāvātās aktivitātes. LLU un 

Jelgavas Kultūras nama piedāvātās izrādes un bērnu koncertus. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādes finansiālie resursi tiek 

izmantoti lietderīgi un mērķtiecīgi. 

 Katru gadu tiek sastādīts budžeta 

projekts, vadoties no galvenajām 

nepieciešamībām un galvenajiem 

uzdevumiem. 

 Speciālistu kabineti aprīkoti 

īstenojamo programmu prasībām. 

 Iestādes vide ir estētiska ,bagāta un 

atbilst mūsdienu izglītības iestādes 

prasībām. 

 Papildināt metodikas, darbam ar 

koku un konstruktoriem zēnu 

rotaļām un interesēm, iekārtojot 

koka darbgaldus vai vietu grupā, kur 

ar to nodarboties. 

 Turpināt grupu laukumu 

papildināšanu , iegādājoties āra 

trenažierus 

 Radīt priekšnoteikumus bērnu 

radošām aktivitātēm svaigā gaisā.  

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 
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3.6.2.Personālresursi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs - 33. 

Ir speciālistu atbalsta komanda 4 speciālistu sastāvā- 

 logopēds; 

 psihologs; 

 speciālais skolotājs;  

 fizioterapeits. 

Iestādē strādā arī 3 sporta speciālisti- 

 peldēšanas treneris bērniem vecumā no 2-7 gadiem, 

 pirmsskolas sporta skolotājs un baseina trenere, 

 interešu izglītības programmā- peldēšanas skolotājs bērniem vecumā no 2 mēnešiem-

3 gadiem. 

Pirmsskolas izglītības grupās no 1.5 gadiem -4 gadiem strādā 12 pirmsskolas izglītības 

skolotāji. 

Mūzikas nodarbības vada 2 mūzikas skolotāji, kuri strādā ar speciālo grupu bērniem un 

bērnudārza grupām, kā arī 4 speciālo grupu pirmsskolas izglītības skolotāji. 

Pirmsskolas izglītības iestādi apkalpo 31 tehniskais darbinieks tajā skaitā medmāsa un 

vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Otrs vietnieks ir vadītājs izglītības 

jomā. 

Iestādē darbojas: 

 Pedagoģiskā padome 

 Speciālistu atbalsta komanda 

 Vecāku padome 
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Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāža 2019.gadam 

 

Pedagoģiskai process un pirmsskolas izglītības programmas saturs tiek īstenots atbilstoši 

bērn centrētas metodikas principiem un filozofijai, kas balstās pārliecībā, ka bērns vislabāk 

attīstās tad, kad viņš pats tiešā veidā  iesaistīts zināšanu apguvē. Rūpīgi izveidota vide rosina 

bērnu pētīt un noskaidrot atbildes uz  jautājumiem, attīsta iniciatīvu un radošumu, veido 

pašregulācijas un pašizpausmes  prasmes. Strādājot komandā. Skolotāji izvirza atbilstošus 

attīstības un mācību mērķus katram bērnam individuāli un visai bērnu grupai kopumā, 

respektējot viņu vecumu, vajadzības ,spējas un intereses ,veicinot viņu dabisko zinātkāri un 

darboties gribu. 

Rūpējamies arī par jauno skolotāju piesaisti ,nodrošinot dažādas prakses iespējas mūsu 

iestādē dažādu pedagoģisko un ārstniecisko augstskolu studentiem, sniedzot kompetentu 

atbalstu topošajiem pedagogiem. 

Pedagogi un iestādes tehniskais personāls ir noklausījušies kursu bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos. 

Pamatdarbā strādā tarificēti pedagogi, darbojas atbalsta komanda (speciālais skolotājs, 

logopēds, psihologs, fizioterapeits). Regulāri tiek nodrošināta pirmsskolas skolotāju 

tālākizglītība ,kursos un semināros , pildīta VIIS datu bāze, sekojot vajadzībām. 
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13%

25%

25%

28%

9%

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

20-30 gadi 30-40 gadi 40-50 gadi 50-60 gadi 60-70 gadi

3%
13%

20%

32%

32%

Tehniskā personāla iedalījums pēc 
vecuma

20-30 gadi 30-40 gadi 40-50 gadi 50-60 gadi 60-70 gadi
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Pielikums: 

Nr.11  Jelgavas PII Rotaļa Izglītojošo semināri pedagogiem pēc plāna 2019./2020.m.g. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādē ir nokomplektēts un tarificēts 

pedagogu kolektīvs ,atbilstoši MK 

prasībām. 

 Regulāri tiek pildīta VIIS datu bāze. 

 Pedagogi  ir sagatavoti kompetenču 

ieviešanā. 

 Skolotāji ir pieredzējuši, profesionāļi, 

kuri ir gan prasmīgi pedagogi gan 

radoši un iejūtīgi pret bērniem. 

 Izglītības iestāde savlaicīgi plāno 

nepieciešamo pedagogu resursus un 

komandas izveides rotācijas 

procesus, izvēloties labāko variantu. 

 Jaunās skolotājas tiek apmācīta gan 

kursos gan iestādē uz vietas 

bērncentrētas metodikas apguvē un 

vides iekārtošanā. 

 

 Turpināt veidot komandas darbu, kompetenču  

ieviešanai . 

 Izmantot vietējo pieredzes bagāto skolotāju 

zināšanas kā darbaudzinātājas jaunajiem 

skolotājiem. 

 Dēļ lielās rotācijas pedagogu vidū ,veidot 

mikroklimatu kļūst aizvien grūtāk un apmācīt 

jaunos skolotājus, 

 Nokomplektēt pilnu pedagogu sastāvu uz jauno 

mācību gadu.  

 

Vērtējuma līmenis- labi 
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3.7.  IZGLĪTTĪBAS IESSTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,VADĪBA UN       

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

3.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek visos līmeņos, 

pašnovērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Pašnovērtēšanā izmanto dažādas metodes 

un formas: anketēšanu, novērojumus, portfolio gan bērna, gan pedagogu, attīstības dinamikas 

izvērtējumus, testus, aptaujas .Izmantojam arī pedagoģiskās padomes lēmumus, nosakot 

stiprās un vājās puses. 

Kā galvenā darba kvalitātes  pārraudzības forma tiek izmantota paškontrole un pašvērtējums. 

Iestādes vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos 

iestādes darbības aspektos, kā arī izvērtē savu ieguldījumu pašnovērtēšanas organizēšanā, 

vadīšanā un pārraudzībā. Vērtēšanas rezultātus izmantojam tūlītējam darbam gada darba 

plānā vai iekļaujam iestādes attīstības plāna tālākai realizācijai. 

Regulāri tiek uzklausīti pedagogu un vecāku viedokļi par darba kvalitātes nodrošināšanu. 

Liels uzsvars tiek likts uz skolotāja radošumu. Iestādē ir izstrādāti pedagogu darba kvalitātes 

vērtēšanas kritēriji, kuri tiek izmantoti darba kvalitātes nodrošināšanai un celšanai. 

Iestādē ir izstrādāts tālāk attīstības plāns no 2018.-2020.gadam, pašreiz par pamatu ņemot 

Jelgavas pilsētas vadošās prioritātes  līdz 2030.gadam un  jauno izglītības kompetenču 

ieviešanu.  

Veidojot iestādes perspektīvo darba plānu tiek ņemti vērā iepriekšējā perioda veiksmes un 

vērtēšanas procesā secinātais. Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls, tas ietver sevī attīstības 

prioritātes, to realizācijai noteikti termiņi, nozīmētas atbildīgās personas. 

Pielikumi: Nr.12 Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” mērķi un uzdevumi, darba 

plāns 2019./2020.m.g. 

Nr.13 Jelgavas pilsētas pašvaldības PII „Rotaļa’” regulārie gada 

pasākumi  2019./2020.m.g. 

Nr.14 Jelgavas pilsētas PII ”Rotaļa”  pedagoģiskās sēdes 2019./2020.m.g. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestādē notiek regulārs 

,demokrātisks darba izvērtēšanas un 

plānošanas process. 

 Veidot, uz sasniegumiem definētu 

,iestādes darba pašnovērtējumu un 

attīstības plānu, tajā mērķtiecīgi 

izmantojot kvalitatīvos un 

kvantitatīvos rādītājus. 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 
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3.7.2.Izgītības iestādes vadības darbs un personāla vadība. 

Izglītības iestādē ir reglamentējošie dokumenti, demokrātiski izstrādāti un apspriesti, tos 

akceptējot un iepazīstinot personālu un vecākus. Dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem un to 

izmaiņām. 

Darbiniekus pieņem darbā likumdošanā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un 

iestādes vajadzības. Darbinieku pienākumi noteikti amatu aprakstos. Iestādes vadības 

struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un 

vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar iestādes vadību un atbalsta personālu. Šī 

informācija ir atrodama iestādes mājas lapā kā arī katras grupas informatīvajos stendos. Ir 

iestādes administratīvo dežūru grafiks, kur katru dienu ir atbildīgais no administrācijas visu 

darba dienu. Vadība analizē iestādes vecāku un pedagogu priekšlikumus un iespēju robežās 

tos īsteno. 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadība strādā demokrātiski ,deleģējot un akcentējot katra 

atbildību un radošo potenciālu un iniciatīvu. Iestādē ir pasākumu ciklogramma gadam, 

mēnesim kur tiek atspoguļots darbs un pasākumi minētajos laika periodos. 

Pedagogu darba vērtējumam ir izstrādāti darba kvalitātes vērtējuma kritēriji, kā arī tehniskā 

personāla darba novērtējums. Skolotāju un tehnisko darbinieku sanāksmēs tiek izanalizēts 

process, sasniegumi un tālākie darbības veidi un virzieni. Pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēta 

bērnu attīstības dinamika un galvenie uzdevumi, visas sanāksmes tiek protokolētas. Visiem 

ir pieejama informācija par iestādes darbu mēneša ciklogrammās, iestādes mājas lapā kā arī 

informācijas stendos. 

Izglītības iestāde sadarbojas arī ar vecāku padomi, kurā darbojās visu grupu ievēlētie 2 

vecāki, kuri iesaistās iestādei svarīgu pasākumu un jautājumu risināšanā. 

Izglītības iestāde rūpējas par savu tēlu sabiedrībā, kas ir ārkārtīgi svarīgs faktors iestādes tēla 

veidošanā. 

Pielikumi: Nr.16. PII “Rotaļa” Vecāku aptaujas apkopojums par iestādes darba kvalitātes 

novērtējumu 2019./2020.m.g. 

                 Nr.17.  PII “Rotaļa” Darbinieku aptaujas apkopojums par iestādes darba kvalitātes 

novērtējumu 2019./2020.m.g. 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Līdzatbildīga un demokrātiska pirmsskolas 

izglītības iestādes vadība. 

 Mērķtiecīga un operatīva informācijas 

aprite. 

 Laba darba plānošana. 

 Popularizēta iestādes darba pieredze 

sabiedrībā. 

 Gaumīga un labi uztverama informācijas 

atspoguļošana. 

Veidot: 

 Vienotus mērķus un uzdevumus; 

 Izpratni par katra dalībnieka lomu un 

nozīmīgumu; 

 Kopīgās un personīgās atbildības 

apziņas veidošana; 

 Savstarpēja cieņa ,uzticēšanās un 

atbalsts; 

 Sadarbības izpratne, piedalīšanās, 

 Atvērta komunikācija. 

 

Vērtējuma līmenis-ļoti labi 
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3.7.3..IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Rotaļa” 

Jelgavas 4.vidusskola ( ekskursijas, tikšanās ar skolotājiem, 

sporta svētki, Lāčplēša ielas gājiens) 

Jelgavas pamatskola „ Valdeka” -attīstības centrs ( ekskursijas, 

tikšanās ar skolotajiem, vecāku konsultācijas) 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte ( ekskursijas, studentu 

prakses) 

Iekļaujošās izglītības attīstības centrs ( medicīniskās komisijas, 

konsultācijas, lekcijas) 

Izglītības Iniciatīvu centrs ( kursi, metodiskā literatūra) 

International step by step association ( konferences, pieredzes, 

ekskursijas, metodiskie materiāli, sertifikācija) 
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4.CITI IESTĀDES SASNIEGUMI. 

1.Jelgavas Pilsētas Domes Pateicības raksts Pirmsskolas izglītības sporta skolotājai Evelīnai 

Mizūnei par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu 

izglītošanā.2019.g.oktobris. 

2.Starptautiskās Olimpiskās komitejas sertifikāts par piedalīšanos Olimpiskajā dienā-2019, 

Eiropas sporta nedēlas dalībnieki.2019.septembris20.09. 

3.Labdarības akcija ’Sasildi ar savu siltumu” sociālā aprūpes centrā „Zemgale” 

2019.g.decembris 
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5.TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBU APKOPOJUMS. 

Mācību saturs Mācību procesā vairāk izmantot 
mācību metodes un materiālus, kas 
atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām, 
izmantojot interaktīvo vidi. 
Izstrādāt  tēmu plānu grupām, 
balstoties uz skolotāju komandas 
darbu(2 vienāda vecuma grupas) 
Nodarbību vidi pārnest uz lauku ārā. 
Ieviest E klasi visās vecuma grupās 

Mācīšana un mācīšanās  
Darbs pie latviešu valodas lietošanas 
prasmju attīstības- grāmatu lasīšanas 
dienas; 
Atbalstīt bērnu pašiniciatīvu mācību 
procesā un materiālu izvēlē; 
Rotaļu darbību pilnveide āra apstākļos; 
Audzēkņu komunikāciju un saskarsmes 
prasmju attīstība, kas balstīta uz 
vērtību un tikumu apzināšanos 
Izglītojamo pozitīva disciplinēšana ar 
APU metodēm 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Pastiprinātu uzmanību pievērst bērnu 
runas attīstībai, vārdu krājuma 
paplašināšanai un lasītprasmes 
veidošanai. 
Veicināt bērnu sadarbības motivāciju 
ar atbalstošas pozitīvas uzvedības 
piemēriem, Džimbas likumiem. 
Pilnveidot prasmi patstāvīgi sevi 
organizēt darbam. 
Izmantot pēc iespējas vairāk  fiziskās 
aktivitātes, dažādos darbības 
momentos. 
Turpināt darbu pie bērnu fiziskās 
veselības nostiprināšanas, komandas 
sporta spēļu elementu apgūšanas. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, 
informējot par to kas izglītojamam 
jāzina un jāprot attiecīgajā 
vecumposmā. 
Turpināt sadarbību ar vecākiem, lai 
veicinātu nepārtrauktu un vispusīgu 
izglītojamo izaugsmi. 

Psiholoģiskais atbalsts un sociāli  
pedagoģiskais atbalsts 

Turpināt speciālo grupu izglītojamo 
iekļaušanu vispārējās attīstības grupās 
pēc speciālistu ieteikuma. 
Meklēt jaunas darba formas vecāku 
izglītošanā un iesaistīšanā . 
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Izglītojamo drošības garantēšana Turpināt darbinieku izglītošanu par 
rīcību gadījumos, kad konstatēts 
izglītojamā interešu aizskārums vai 
apdraudējums. 
Bērnu tiesību aizsardzības kursu pēc 
vajadzības apmeklēšana. 
Tālākais darbs pie Covid19 
ierobežojošiem pasākumiem. 

Atbalsts personības veidošanā Piedāvāt dažādus izglītojošus 
pasākumus–sporta aktivizēšanai un 
bērnu ieinteresēšanai dažādos sporta 
veidiem kā iespēju interešu izglītības 
variantu izvēli vecākiem. 
Grupas likumu aktualizēšana. 
Turpināt aktīvi piedalīties labdarības 
akcijās. 
Pilnveidot un nostiprināt zināšanas par 
Jelgavu. 

Atbalsts karjeras izglītībā Turpināt papildināt mācību un 
uzskates līdzekļus par dažādām 
profesijām. 
Iepazīstināt bērnus ar mūsdienās 
aktuāliem profesiju pārstāvjiem-
programmētājs, datora speciālists u.c. 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai Turpināt veikt vērojumus, tos 
atzīmējot un izmantojot darba 
diferenciācijā. 
Veidot pārskatāmu mācību darba 
individualizācijas un atbalsta 
pasākumu plānu. 

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām 

Iesaistīt vairāk bērnu vecākus sarunās 
ar speciālistiem, uzzinot par viņu 
bērnu sasniegumiem mājās. 
 Kabinetu materiālās bāzes 
papildināšana, respektējot bērnu 
vajadzības. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Veidot attiecības ar vecākiem ,kas 
balstītas uz sadarbības formu- vecāks-
sadarbības partneris nevis prasītājs. 
Meklēt komunikācijas veiksmīgas 
formas, risinot konfliktsituācijas 
elastīgi ar pietāti un saprašanos 
,pieaicinot psihologa palīdzību. 
Vecāks  piedalās lēmumu pieņemšanā 
un uzņemas atbildību par savu bērnu 
audzināšanu un izglītošanu. 

Mikroklimats iestādē Turpināt izkopt un attīstīt jaunas 
iestādes tradīcijas iesaistot ģimenes. 
Turpināt darbu pie sociāli emocionālo 
prasmju izkopšanas ,pozitīvo 
savstarpējo attiecību veicināšanu. 
Jauno skolotāju ievadīšana un atbalsts 
no pieredzes bagātām skolotājām-
darbaudzinātāju ieviešana. 
Vairāk popularizēt pilsētas pasākumos 
savu labo pieredzi, 
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 organizēt atvērto durvju dienas 2x 
gadā . 

Fiziskā vide Pilnveidot āra grupu rotaļlaukumus ar 
jauniem rotaļu rīkiem  bērnu aktivitāšu 
nodrošināšanai, 
               Satiksmes laukuma bruģēšana 
Telpu iekārtošana atbilstoši bērn 
centrētas vides prasībām, balstoties uz 
kompetenču ieviešanu, 
Nodrošināt ar datortehniku grupu 
skolotājus e-klases ieviešanai iestādē; 
Līdzsvara solu iegāde sporta 
nodarbībām. 
 
 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi Papildināt metodikas, darbam ar koku 
un konstruktoriem zēnu rotaļām un 
interesēm, iekārtojot koka darbgaldus 
vai vietu grupā, kur ar to nodarboties. 
Turpināt grupu laukumu papildināšanu 
, iegādājoties āra trenažierus 
Radīt priekšnoteikumus bērnu 
radošām aktivitātēm svaigā gaisā. 

 

 

 

 

 

Personālresursi Turpināt veidot komandas darbu, 
kompetenču  ieviešanai . 
Izmantot vietējo pieredzes bagāto 
skolotāju zināšanas kā 
darbaudzinātājas jaunajiem 
skolotājiem. 
Dēļ lielās rotācijas pedagogu vidū 
,veidot mikroklimatu kļūst aizvien 
grūtāk un apmācīt jaunos skolotājus, 
Nokomplektēt pilnu pedagogu sastāvu 
uz jauno mācību gadu. 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana. 

Veidot, uz sasniegumiem definētu 
iestādes darba pašnovērtējumu un 
attīstības plānu, tajā mērķtiecīgi 
izmantojot kvalitatīvos un 
kvantitatīvos rādītājus. 

Iestādes vadības darbs un personāla vadība. Vienotus mērķus un uzdevumus; 
Izpratni par katra dalībnieka lomu un 
nozīmīgumu; 
Kopīgās un personīgās atbildības 
apziņas veidošana; 
Savstarpēja cieņa ,uzticēšanās un 
atbalsts; 
Sadarbības izpratne, piedalīšanās, 
Atvērta komunikācija. 



47 
 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs:                                                            Ilze Putniece 

                                                            (paraksts)                          (vārds, uzvārds) 

 

 

Saskaņots 

                                                                Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 

                                                              ( dokumenta saskaņotāja pilna amata nosaukums) 

 

 

                                                                                                             Andris Rāviņš 

                 (paraksts)                                                                          (vārds, uzvārds) 

                 

 

 

 

                   26.08.2020.  

                     (datums) 
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Pielikumi 
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Pielikums Nr.1 

Sporta pasākumu plāns 2019./2020.m.g. 

Nr.p.k. Datums Pasākuma 

nosaukums 

Aktivitātes 

1. 20.09.2019. Olimpiskā 

diena 
 Kopīga LOK vingrošanas 

kompleksa izpilde. 

 Sportiskas aktivitātes ar 

volejbola un basketbola 

elementiem. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2019.-

27.09.2019. 

Eiropas 

sporta nedēļa 
 Katru rītu- rīta rosme 

iestādes pagalmā 

bērniem, 

darbiniekiem un 

vecākiem. 

 23.09. ūdens 

aerobikas diena  

 24.09. pārgājiens gar 

Ozolnieku ezeru  

 25.09. sporta 

aktivitātes , izturības 

skrējiens  ZOC 

stadionā 

 26.09. kopīgas sporta 

aktivitātes Jelgavas 

4.vidusskolā 

 27.09.  šķēršļu josla 

ap PII “Rotaļa 

 

 

3. 25.09.2019. Iepazīšanās ar 

sporta veidu 

Capoeira 

 Iepazīšanās ar 

“Capoeira” Jelgava 

treneri Rihardu 

Drābaku 

 “Capoeira” 
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Jelgava pārstāvju 

lekcija bērniem 

 Paraugdemonstrējumi 

4. 14.10.2019. 

 

Iepazīšanās ar 

sporta veidu 

regbijs 

 Iepazīšanās ar 

Regbija kluba 

“Mītava” treneri 

Robertu Banderenko 

 Lekcija par sporta 

veidu regbijs 

 Praktiskā nodarbība 

ar regbija elementiem 

5. 21.10.2019.-

23.12.2019. 

Slidošana 

Jelgavas 

Ledus hallē 

 Praktiskās nodarbības 

– slidot prasmes 

apgūšana 

6. 11.11.2019. Lāpu 

pārgājiens 
 Pārgājiens ap 

Zemgales Olimpisko 

centru, Jelgavas 

4.vidusskolu, 

Lāčplēša ielu. 

 Kopīga spēka 

vingrinājuma izpilde 

7. 18.12.2019. Ziemassvētku 

Rūķīša sporta 

svētki 

 Jautrās stafetes ar 

nestandarta inventāru 

8. 

 

 

 

 

01.01.2020.-

31.05.2020. 

Sadarbība ar 

FK “Jelgava” 
 Katru mēnesi 1 

teorētiskā lekcija par 

sporta veidu futbols 

un pareizu uzturu 

 1 praktiskā nodarbība 

PII “Rotaļa” sporta 

laukumā 

9. 14.02.2020. Sirsniņ dienas 

sporta svētki 
 Sportiskas aktivitātes 

– ar lecamauklām, 

vingrošanas apļiem 

un bumbām.  

10. 10.03.2020. Iepazīšanās ar 

sporta veidu 

hokejs 

 Iepazīšanās ar 

Jelgavas Ledus 

Sporta skolas treneri 

Mārtiņu Mežuli 

 Lekcija par sporta 

veidu hokejs 

 Paraugdemonstrējumi 

ar ripu un nūju 

11. 27.03.2020. Iepazīšanās ar 

sporta veidu 

basketbols 

 Iepazīšanās ar 

basketbola treneri 

Gundegu Vaščenko 

 Lekcija par sporta 

veidu basketbols 

 Praktiskā nodarbība 

ar basketbola 

elementiem 

12. 16.04.2020. Iepazīšanās ar 

sporta veidu 
 Iepazīšanās ar 

mākslas vingrošanas 
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mākslas 

vingrošana 

treneri Evelīnu 

Mizūni 

 Lekcija par sporta 

veidu mākslas 

vingrošana 

 Iepazīšanās ar 

Latvijas izlases 

sportisti Karolīnu 

Mizūni 

 Paraugdemonstrējumi 

un praktiskā 

nodarbība 

13. 23.04.2020. Iepazīšanās ar 

sporta veidu 

karatē 

 Iepazīšanās ar karatē 

kluba “Vitus” treneri 

Vitāliju Mišinu  

 Paraugdemonstrējumi 

un praktiskā 

nodarbība  

14. 05.05.2020. Orientēšanās 

sacensības 
 Atrast dabā punktus, 

kuri ir atzīmēti kartē 

 Pie katra atrastā 

punkta izpildīt 

vingrinājumu 

15. 25.05.2020. 

-29.05.2020. 

Starptautiskās 

veselības 

nedēļas 

ietvaros 

aktivitāšu 

nedēļa “Esj 

aktīvs ar PII 

“Rotaļa””. 

 Katru rītu kopīga rīta 

rosme iestādes 

pagalmā ar vecākiem 

un darbiniekiem 

mūzikas pavadījumā. 

  25.05.2020. - Kopīgs 

skrējiens apkārt 

Zemgales 

Olimpiskajam 

centram, šķēršļu josla 

ap bērnu dārzu 

 26.05.2020.-

Riteņbraukšanas 

sacensības 

 27.05.2020.-

Pārgājiens uz 

Veselības taku. 

 28.05.2020.-

Sacensības – stafetes 

ar PII “Vārpiņa” un 

PII “Zīļuks” 

audzēkņiem, m 

 29.05.2020.-

Aerobikas festivāls 

 29.05.2020.- kopīgas 

aktivitātes Jelgavas 

4.vidusskolā 
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Pielikums Nr.2 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” grupu ekskursijas maršruti 

2019./2020.māc. g. 

Laiks  Mērķis  Maršruts  

Septembris. 

  

Iepazīt konditora profesiju, kā 

arī karameļu tapšanas procesu. 

Apvienot redzētos darbības 

veidus ar savām velmēm, 

gūstot pieredzi konfekšu 

veidošanā. 

 

 

Skrīveru saldumi 

 

Oktobris  Apceļot un iepazīt Latvijas 

pilsētas un laukus, upes un 

kalnus, dažādus mājdzīvniekus 

un eksotiskus putnus. 

Izdzīvot līdz pasaku tēliem, 

iejūtoties pasaku tēlu lomā. 

Iepazīstināt bērnus ar maizes 

tapšanas procesu un maizes 

cepēju darba specifiku. 

 

Mini ZOO –Dobuļos 

Laumas dabas parks 

Maizes ceptuve “Lāči” 

 

Decembris. Veidot bērnos izpratni par 

Ziemassvētku gaidīšanas laiku, 

radot dažādus pārsteigumus arī 

citiem. 

 

Maizes ceptuve “Lāči” 

Februāris. Veidot pozitīvu attieksmi un 

cieņu pret darba darītājiem. 

Jelgavas policija 

Jelgavas ugunsdzēsēju 

depo 

Zemessardzes 

52.bataljons 

Marts.  Iepazīt koku un augu 

daudzveidību mežā pavasarī. 

 Saklausīt un atšķirt skaņas un 

putnu balsis mežā. 

Atpazīt koku sugas, īpašu 

uzmanību pievēršot spēka 

kokam – ozolam. 

Langervaldes parks 

Valgundes briežu dārzs 
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Pielikums Nr.3. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” apgūstamās tēmas mācību procesā 

2019./2020.m.g. 

Grupa  Tēmas  

I jaun.gr. Es bērnudārzā 

 Krāsas mums apkārt 

 Svinēsim kopā 

 Balti nāca Ziemassvētki 

 Kādi zvēri mežā mīt? 

 Diena un nakts 

 Pastāsti man pasaku 

 Kukaiņu pasaule 

 Mana ģimene 

II jaun.gr. Esi sveiks bērnudārzā! 

 Rudens raža 

 Mana Latvija 

 Svinēsim kopā 

 Kādi zvēri mežā mīt 

 Krāsu spēles 

 Kas izaug no sēkliņas? 

 Pastāsti man pasaku 

 Mana ģimene 

Vidējā gr. Pastāsti man... 

 Krāsas mums apkārt 

 Rakstu raksti 

 Balti nāca Ziemassvētki 

 Esmu drošs 

 Ūdens lāsītes ceļojums 

 Pārmaiņas un pārvērtības 

 Taupīsim un saudzēsim 

 Svinēsim kopā 

Vecākā gr. Draudzēsimies 

 Rudens raža 

 Mana Latvija 

 Ziemassvētki  

 Kur rodas aukstums? 

 Pastāsti man pasaku 

 Taupīsim un saudzēsim 

 Pavasaris brīnumdaris! 

 Es un mana ģimene 

Sagatavošanas gr. Esmu drošs 

 Es esmu īpašs 

 Rakstu raksti 

 Pārmaiņas un pārvērtības 

 Diena un nakts 

 Mana izvēle 

 Dzīvības cikls 

 Lai skan! 

 Svinēsi kopā! 

Speciālās gr. Es bērnudārzā 
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 Esmu drošs 

 Es mazais Jelgavnieks 

 Kas ir Ziemassvētki? 

 Kur rodas aukstums? 

 Diena un nakts 

 Kas izaugs no sēkliņas 

 Pavasaris brīnumdaris 

 Mana ģimene 
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Pielikums Nr.4 

Izvērtējums 1.pusgadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2 
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Pielikums Nr.5. 

Lasītprasmes apguve vecākajās un sagatavošanas grupās 

2019./2020. m.g. I pusgadā 

 

 

  

50

31

17

atšķir un nosauc skaņas vārdos

Apgūts Daļēji apgūts Vēl jāapgūst

26

40

42

lasa vienkāršus vārdus, saprot izlasīto

Apgūts daļēji apgūts vēl jāapgūst
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Pielikums Nr.6. 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” 

DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMAS NODARBĪBU SARAKSTS 

2019./2020.m.g. 

N.P.K. NODARBĪBAS TĒMA DATUMS LAIKS GR 

UPAS 

1. Personiskā drošība 

attiecībās ar citiem 

cilvēkiem 

02.10.2019. 

09.10.2019. 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

2. Es esmu Es 16.10.2019. 

23.10.2019 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

3. Esi uzmanīgs- esi 

drošs! 

30.10.2019. 

06.11.2019. 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

4. Ja tev briesmas draud, 

sauc palīgā! 

13.11.2019. 

20.11.2019. 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

5. Vispirms pasaki, tikai 

tad ej! 

27.11.2019. 

04.12.2019. 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

6. Mans ķermenis ir tikai 

mans! 

11.12.2019. 

18.12.2019. 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

7. Pieskārieni un 

noslēpumi 

08.01.2020. 

15.01.2020. 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

8. Drosme draudzēties! 22.01.2020. 

29.01.2020.. 

16.00 

16.00 

6.gr. 

4.gr. 

9. Mani nevar piemuļķot, 

jo es esmu gudrs! 

05.02.2020. 16.00 6.,4.gr. 
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Pielikums Nr.7. 

Apstiprināts ar PII “Rotaļa” vadītājas  Ilzes Putnieces 

                                                                                rīkojumu Nr. 14.1/2-1.1P no 03.09.2019 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” 

audzināšanas uzdevumi 2019./2020.m.g. 

 

Uzdevums. Plānotais rezultāts. Pasākums Laika periods uzdevuma veikšanai Atbildīgais. 

Veicināt bērnu 

audzināšanas 

procesā tikumu 

(atbildība, 

centība,laipnība, 

līdzcietība, 

savaldība, 

taisnīgums) 

izkopšanu. 

 

Pozitīvas uzvedības 

aktualizēšana un 

atbalstīšana, izkopjot 

tikumus centība, 

laipnība, savaldība. 

Tikumu  atbildība, 

līdzcietība izkopšana 

un aktualizēšana. 

 

Grupas likumu un APU 

nosacījumu 

aktualizēšana. Labo 

darbu un uzvedības 

kalendāru ieviešana. 

Piedalīšanās labdarības 

akcijā “Laimes enģeļi”, 

iepriecinot SAC 

“Zemgale”seniorus. 

Septembris, oktobris. 

 

 

Decembris. 

Grupu pirmsskolas 

izglītības skolotājas, 

psihologs, vad. 

vietn. izglīt. jomā 

 Sekmēt bērnu 

personības 

apzināšanos un 

attīstību, 

ievērojot katra 

vajadzības, 

intereses, spējas, 

pieredzi.  

 

Bērnu vērošana un 

novērtēšana atbilstoši 

viņu prasmēm un 

spējām; 

Rotaļdarbību plānošana 

atbilstoši bērnu 

interesēm un 

vajadzībām. 

 

 

Ikdienā veikt bērnu 

novērošanu, izzināmās 

tēmas ietvaros. 

Pirmā mācību pusgada 

bērnu attīstības 

izvērtējums. 

Uzdevumu 

diferencēšana, atbalstot 

ikvienu bērnu. 

Otrā mācību pusgada 

bērnu izaugsmes 

izvērtējums. 

Septembris, oktobris, novembris. 

Decembris. 

 

Februāris, marts, aprīlis. 

 

Maijs. 

Grupu pirmsskolas 

izglītības skolotājas, 

speciālais skolotājs, 

vad. vietn. izglīt. 

jomā 
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Pielikums Nr.8. 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa”  

2019.gada 13.novembra 48 vecāku anketu  

apkopojuma rezultāti 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa”  

2019.gada 13.novembra 48 vecāku anketu  

apkopojuma rezultāti 

 

Jautājums- 

Kuri no šiem 

darbības vediem 

nav attiecināmi 

uz vecākiem? 

Vecāku skaits Jautājums – 

kādas 

sadarbības 

formas vecāki 

labprāt 

izmantotu 

ikdienā? 

Vecāku skaits 

Informēt 12 Atvērto durvju 

dienas 

28 

Pilnveidot  10 Elektroniskā 

vide 

26 

Mācīt 19 Individuālās 

sarunas 

20 

Konsultēt 25 Svētki 27 

Skaidrot 27   
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Pielikums Nr.9. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” grupu vecāku sapulču tematika 

2019./2020.m.g. 

Speciālās grupas 

 Iestādes iekšējo kārtības noteikumu aktualizācija. 

 Adaptācijas process grupās. 

 Sadarbība ar iestādes speciālistu komandu. 

 I un II mācību pusgada bērnu attīstības izvērtējums. 

 Mācību iestādes izvēle, gatavošanās izlaidumam. 

 Dažādi aktuāli jautājumi un vecāku konsultācijas. 

I jaunākās grupas 

 Vecāku iepazīstināšana ar veiksmīgas sadarbības nosacījumiem un iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem. 

 Bērnu un vecāku emocionālā gatavība pameklēt pii. 

 Mācīšanās ar rotaļas palīdzību, caurviju prasmju ieviešana. 

 Bērnu vispārējā attīstība 2-3dzīves gadā. 

 Dažādi aktuāli jautājumi un vecāku konsultācijas. 

II jaunākā grupas  

 Vecāku iepazīstināšana ar kompetenču pieeju izglītībā,  iespēja vecākiem praktiski 

darboties. 

 Iestādes un grupas iekšējo kārtības noteikumu aktualizācija. 

 Trīsgadnieku krīze, viatļautība, prasme ‘”nospraust robežas” 

 Sarunas un konsultācijas ar speciālistiem- psihologu, logopēdu, fizioterapeitu. 

 I un II mācību pusgada bērnu attīstības izvērtējums. 

 Dažādi aktuāli jautājumi un individuālās konsultācijas. 

Vidējās grupas 

 Iestādes iekšējās kārtības noteikumu aktualizācija. 

 Bērnu drošības galvenie aspekti iestādē. 

 4-5 gadus vecu bērnu uztveres īpatnību īss raksturojums. 

 Bērnu intelektuālās, fiziskās un sociālās izaugsmes izvērtējums. 

 Dažādi aktuāli jautājumi un konsultācijas. 

Vecākās grupas 

 Iestādes un grupas noteikumu aktualizācija. 

 5-6 gadu vecu bērnu obligātā sagatavošana skolai. 

 Bērnu saslimšanu profilakse – medmāsa Baiba Vītola 

 Vecāku un izglītības iestādes darbinieku sadarbība jauno caurviju prasmju ieviešanā.. 

 Psihologa konsultācijas par vecākiem interesējošām tēmām. 

 I un II mācību pusgada bērnu attīstības un zināšanu izvērtējums. 

 Dažādi aktuāli jautājumi un konsultācijas. 

Sagatavošanas grupas 

 Bērnu attīstības raksturojums 6-7gados. 

 Pārrunas par bērnu uzvedību un aktivitāti. 

 Bērnu drošības jautājumu aktualizācija –Džimbas skola. 

 Svarīgākie priekšnoteikumi pārejai no pii uz skolu. Skolas  izvēle atbilstoši bērna 

prasmēm. 

 Bērnu gatavības izvērtējums skolai. 
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 Bērniem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas uzsākot skolas gaitas, 

piedalās Jelgavas 4.vidusskolas skolotājas. 

 Dažādi aktuāli jautājumi un konsultācijas. 
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Pielikums Nr.10. 

Saimniecisko darbu veikšanas plāns 2019/2020.m.g. 

 

Mēnesis Veicamais darbs Atbildīgais 

Janvāris 
 Saimniecības līdzekļu iegāde. 

 Kancelejas preču iegāde. 

 

Vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

Februāris 

 Elektroiekārtu instalācijas, 

sadalnes nomaiņa pagrabstāvā. 

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes 

galvenais speciālists būvniecības un 

ēku apsaimniekošanas jautājumos 

 

Marts 

 Datoru iegāde grupām, e-klases 

nodrošināšanai. 

 

 

 Saimniecības līdzekļu iegāde. 

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes 

galvenais speciālists iepirkumu 

jautājumos 

Vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

Aprīlis 

 Darbu plānošana lielās talkas 

ietvaros: 

 Dārza atkritumu izvešana. 

 Reprezentācijas preču 

pasūtīšana. 

Vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

Maijs 

 Mīkstā inventāra iegāde: 

 Dvieļi; 

 Gultas veļa. 

 Saimniecības līdzekļu iegāde. 

Veļas pārzine 

 

 

Vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

Jūnijs 

 Baseina siltummezgla 

remontdarbi: 

 Vadības bloku nomaiņa; 

 Cirkulācijas sūkņu 

nomaiņa; 

 Automātiskās sistēmas 

montāža; 

 Barošanas sistēmu montāža. 

 Baseina zīdaiņu garderobes 

kosmētiskais remonts. 

Apkalpojošā firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

Jūlijs 

 Kosmētiskie remontdarbi grupās: 

 Parketa grīdu slīpēšana, 

lakošana 

 Smilšu nomaiņa  

 Teritorijas labiekārtošana 

(ravēšana, krūmu griešana) 

Vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

Augusts 

 Medikamentu iegāde pirmās 

palīdzības aptieciņu 

papildināšanai. 

 Saimniecības līdzekļu iegāde. 

 Mēbeļu iegāde zīdaiņu 

garderobei. 

 2021.gada budžeta plānošana. 

Māsa 

 

 

Vadītājas vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā 
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 Jūras akvārija ūdens filtru 

nomaiņa. 

 Karstā ūdens avārijas seku 

likvidēšana 8.grupā 

Apkalpojošā firma 

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes 

galvenais speciālists būvniecības un 

ēku apsaimniekošanas jautājumos 

 
 

 

Sagatavoja : vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Kristiāna Pētermane 
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Pielikums Nr.11 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” 

Izglītojošie semināri pirmsskolas izglītības skolotājām 

2019./2020.m.g. 
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Pielikums Nr.12. 
 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.716; 2018.gada 21. novembrī;  

Apstiprināts ar pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vadītājas Ilzes Putnieces 

rīkojumu Nr.10/2-1.1P;02.09.2019 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes „Rotaļa” galvenie mērķi un uzdevumi 

2019./2020. mācību gadam. 
 

Bērnu sagatavošana izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē: 

Īstenot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, nodrošinot kompetenču 

pieeju izglītības procesā; 

 Rotaļdarbības visas dienas garumā, iekļaujot vienu dienu nedēļā ārā, 

tā nodrošinot pieejas maiņu mācīšanai; 

 Pilnveidot  izglītojamo lasītprasmi un latviešu valodas apguvi, sevis 

emocionālai un intelektuālai bagātināšanai – Grāmatu lasīšanas diena; 

 Turpināt praktiski pētniecisko darbību projektā- Koki mājas nepamet! 

 Ieviest metodes vardarbības pret bērnu novēršanai, izmantojot- 

Džimbas deviņu soļu drošības programmu, Antimobinga programmu 

darbā ar maziem bērniem.  

  Attīstīt pašapziņu un lokālpatriotismu, stiprinot piederības sajūtu 

Jelgavas pilsētai un Latvijas valstij.  

 

Optimālas izglītības vides veidošana un nodrošināšana: 

 Veidot erganomisku un mainīgu grupas un rotaļlaukumu vidi, atbilstoši 

mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņai. 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāju profesionālā izaugsme: 

 Pilnveidot pedagogu komandas darbu- savstarpējo mācīšanos, plānojot 

un īstenojot efektīvāku, uz  audzēkņu sasniedzamo rezultātu orientētu 

mācību satura apguvi.  

 Nodrošināt un pārraudzīt izglītojamo izaugsmes un prasmju rezultātus,  

pedagogu pašnovērtējuma rezultātu regulāru analīzi. 

  

Sadarbība ar vecākiem un sabiedrību: 

 Veicināt vecāku līdzdalību un atbildību, jēgpilna mācību procesa 

plānošanā un īstenošanā. 

 Aktualizēt  sadarbību ar Jelgavas 4. vidusskolu un citām PII, pēctecības 

nodrošināšanā pārejā no pirmsskolas uz pamatizglītības pakāpi. 
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Pielikums Nr.13. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” darba plāns 

2019./2020.m.g. 

 

N.P.K. PASĀKUMS DARBA SATURS NORISES 

LAIKS 

MĒRĶAUDITORIJA ATBILDĪGIE 

1. Pedagoģiskās 

padomes sēdes 

1.sēde: Kompetenču izglītības aktualitātes; 

              Mācību gada galveno uzdevumu 

apstiprināšana. 

2.sēde: Pirmā mācību pusgada darba 

izvērtējums. 

               Tālāko darbības virzienu 

aktualizēšana. 

3.sēde: Mācību gada veiksmes, neveiksmes; 

darba izvērtējums. 

              Tālākie darbības mērķi un uzdevumi. 

Septembris; 

 

Janvāris; 

 

Maijs. 

Pedagogi. Vadītāja, vad. vietn. 

Izglīt. jomā. 

1.2. Pedagogu 

sanāksmes 

Izglītojoši, izzinoši un aktuāli jautājumi. 

Kompetenču izglītības pakāpeniska ieviešana. 

2x mēnesī Pedagogi. Vadītāja, vad. vietn. 

Izglīt. jomā. 

1.3. Atbalsta komandas 

sanāksmes 

Individuālie plāni; speciālistu ieteikumi; 

attīstības izvērtējumi. 

1x mēnesī Atbalsta komandas 

pedagogi 

Speciālās izglītības 

skolotāja 

1.4. Administrācijas 

apspriedes 

Aktualitātes pedagoģiskajā procesā; 

saimnieciskajā darbībā; iepazīšanās ar 

dažādiem lēmumiem. 

Katru pirmdienu Iestādes administrācija Vadītāja  

1.5. Tehnisko 

darbinieku 

sanāksmes 

Aktuāli jautājumi. 1x mēnesī Tehniskie darbinieki Vadītājas vietn. 

saimn.admin.darbā, 

medmāsa. 

1.6. Konsultācijas 

pedagogiem 

Kompetenču izglītība. Caurviju prasmes. 

Tikumi. Pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

Grupas vides iekārtošana; bērnu attīstības 

vērojumi; grupas dokumentācijas analīze; 

sadarbība ar vecākiem utt.. 

Pēc 

nepieciešamības, 

ne retāk kā 1x 

mēnesī 

Pedagogi Vad.vietn.izglīt.jomā, 

satura reformas 

ieviešanas atbalsta 

komandas pedagogi 

 

1.7. Darbinieku 

tālākizglītība 

Semināri pirmsskolas skolotāju palīgiem Oktobris-marts  Pirmsskolas skolotāju 

palīgi 

Vad.vietn. izglīt.jomā  

Medmāsa, psihologs  

2. Pedagoģiskā 

procesa analīze 

Tematisko plānojumu pārbaude; 

Bērnu attīstības analīze; 

Bērnu rotaļdarbību hospitēšana; 

Dienas ritma  organizēšana; 

Grupas telpas iekārtojum s; 

Stendu(runājošo sienu) teksta aktualizācija; 

Rotaļdarbību plānošana utt.. 

Visu gadu Pedagogi  Vad.vietn. izglīt.jomā 

2.1. Tematiskie 

pasākumi 

Zinību diena; 

Tēva diena; 

Miķeļi; 

Skolotāju diena; 

Mārtiņi; 

Lāčplēša diena; 

Latvijas dzimšanas diena; 

Rotaļas dzimšanas diena; 

Ziemassvētki; 

Sirsniņdiena; 

Lieldienas; 

Mātes diena; 

Visu gadu Audzēkņi, pedagogi, 

vecāki, darbinieki. 

Vadītāja, 

vad.vietn.izglīt.jomā, 

mūzikas skolotājas. 
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Pielikums Nr.14. 

Izlaidumi; 

Līgo diena. 

2.2. Sporta aktivitātes Olimpiskā diena; 

Sporta aktivitātes ar Jelgavas 4.vidusskolas 

audzēkņiem 

Iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem 

Sniega diena 

Sirsniņdienas sporta izklaides 

Gada garumā Audzēkņi, grupu 

pedagogi. 

Sporta skolotāja, 

peldēšanas trenere. 

2.3. Izstādes  Miķeļdienas jumja veidošana 

Sveču rakstu veidošana 

Bērnu radošo darbu izstāde “Kas notiek 

ziemā?” 

Apsveikumi mūsu baseina dzimšanas dienā 

Septembris; 

Novembris. 

Janvāris, 

Februāris. 

Grupu audzēkņi un 

pedagogi. 

Vad.vietn.izglīt.jomā 

2.5. Ekskursijas  Maizes ceptuve “Lāči” 

Skrīveru saldumi 

Valguma dabas taka, Laumas dabas parks 

Jelgavas Ģederta Eliasa vēstures muzejs 

Mini ZOO –Dobuļi, Valgundes briežu dārzs 

Gada garumā Grupu audzēkņi un 

pedagogi 

Grupu skolotājas, 

vecāki 

2.6. Atvērto durvju 

diena 

Kompetenču pieeja izglītībā –Darbojamies pa 

jaunam! 

13.novembris Visi iestādes darbinieki 

un audzēkņi 

Pedagogi  

3. Vecāku padome Kompetenču pieeja pirmsskolas izglītībā. 

Sarunas par padarīto bērnu attīstībā; 

Aktuāli jautājumi. 

Aprīlis  Vecāku komitejas 

pārstāvji 

Vadītāja  

3.1. Grupu vecāku 

sapulces 

Vecāku komitejas ievēlēšana; 

Bērnu vecumposma raksturojums; 

Bērnu attīstības izvērtējumi; 

Aktuāli jautājumi. 

2-3x mācību 

gadā 

Vecāki  Grupu pedagogi 

3.2. Individuālās 

konsultācijas 

vecākiem 

Vecāku interesējošas un aktuālas tēmas. 

Konsultācijas ar speciālistiem- logopēdu, 

psihologu, speciālās izglītības skolotāju, 

fizioterapeitu. 

Pēc 

nepieciešamības 

Vecāki  Grupu skolotāji, 

speciālisti. 
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Regulārie gada pasākumi 2019./2020.m.g. 

 

 

N.p

.k. 

Pasākums VIII IX X XI XII I II III IV V VI V

II 

1 Pedagoģiskās 

sēdes 

 *   *     *   

2 Rotaļnodarbī

bu 

hospitācija 

  *     *     

3 Skolotāju 

sanāksmes 

  ik nedēļu trešdienās 

 * mēneša otrajā trešdienā – grupu dienasgrāmatu kontrole- plānošanas analīze 

4 Konsultācijas 

pirmsskolas 

izglītības 

skolotājām 

                 trešdienās  un pēc vajadzības 

5 Personāla 

tālākizglītība 

  pēc nepieciešamības 

          

6 Apkalp. pers. 

sanāksmes 

Skolotāju 

palīgu 

izglītojošās 

sanāksmes 

 *   *   *  *   

7 Admin. 

operat. 

plānošana 

katru nedēļu pirmdienās 

8 Vecāku 

padomes 

sanāksmes  

vienu reizi ceturksnī 

9 Grupu 

vecāku 

sanāksmes 

 *  * *   * * *   

10 Iekļaujošās 

dienas 

 katru nedēļu ceturtdienās 

11 Pieredzes 

ekskursijas 

 *        *   

12 Semināri  pēc plāna 

13 Kultūras 

pasākumi 

iestādē 

 * * * * * * * * * *  

14 Tematiskās 

izstādes 

 *  *  *  *     
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Pielikums Nr.15. 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes „Rotaļa” 

pedagoģiskās padomes sēdes 

2019./2020. m. g. 
 

Laiks Tēma 

Septembris. Izglītības aktualitātes; iestādes 

galvenie darbības mērķi un 

uzdevumi 2019./2020.m.g.  

Janvāris. Pirmā mācību pusgada darba 

izvērtējums – rezultāti un ieguvumi. 

Pozitīvās disciplinēšanas metodes 

iestādē. 

Maijs. Mācību gada  izvērtējums un 

turpmākie darbības virzieni. 
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Pielikums Nr.16. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

"Rotaļa" audzēkņu vecāku aptaujas apkopojums par iestādes 

darba kvalitāti. 

 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS. 

 

Vai Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā iestādē? 

 
 
Vai izglītības vide un skolotāji rosina Jūsu bērnam interesi par mācību procesu un vēlmi mācīties? 

 

 

 

Vai Jūsu bērnam ir iespēja iestādē interesanti un jēgpilni pavadīt laiku un apgūt jaunas prasmes? 

 

 

 

 

 

 

Vai Jūs regulāri saņemat informāciju par to, kā saturīgi pavadīt laiku kopā ar bērnu un 

veicināt jaunu prasmju un zināšanu apguvi? 
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Vai Jūs regulāri saņemat informāciju par sava bērna sasniegumiem? 

 

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM. 

 

Vai izglītības iestādē tiek nodrošinātas Jūsu bērna mācīšanās vajadzības? 

 
 
Vai skolotāji palīdz risināt problēmas, ja Jūsu bērnam tādas rodas? 

 
 
 

 

 

 

 

Vai Jūs zināt, kāds atbalsta personāls ir pieejams izglītības iestādē? 
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Vai izglītības iestādes piedāvātie pasākumi un aktivitātes atbilst Jūsu bērna interesēm? 

 

 

 

Vai izglītības iestādē ir pieejami interešu izglītības pulciņi? 

 

 

Vai Jūs apmeklējat vecāku sapulces vai citus iestādes pasākumus vecākiem? 

 

 

 

 

 

Vai Jūs apmierina vecāku sapulču un citu pasākumu vecākiem kvalitāte? 
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Vai skolotāju un vecāku tikšanās tiek organizētas Jums pieņemamā laikā? 

 

 

Vai Jūs zināt kārtību, kādā izteikt ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai? 

 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE. 

 

Vai izglītības iestādē ir nodrošināta bērnu drošība? 

 

 

Vai Jūs apmierina izglītības iestādes telpas, to iekārtojums, tīrība un kārtība? 
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Vai Jūs apmierina izglītības iestādes teritorijas drošība, sakoptība un kārtība? 

 

 

Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu izglītības iestādē ( savstarpējā saskarsme, sadarbība, 

attieksme)? 

 

 

Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu sava bērna grupā (saskarsme, sadarbība, attieksme)? 
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Pielikums Nr.17. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

"Rotaļa" darbinieku aptaujas apkopojums par iestādes darba 

kvalitāti. 

 

IESTĀDES VIDE. 

 

Vai Jūs esat apmierināta(s), ka strādājat tieši šajā iestādē? 

 

 

Vai Jūs vērtējat pozitīvi mikroklimatu iestādē (savstarpējā saskarsme, sadarbība, 

attieksme)? 

 

 

IESTĀDES RESURSI. 

 

Vai telpu iekārtojums ir piemērots Jūsu vajadzībām? 

 

 

 

 

Vai Jūs tiekat nodrošināti ar darbam nepieciešamajiem materiāliem? 
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IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA. 

 

Vai darbības, kas tiek veiktas iestādes darbības kvalitātes uzlabošanai, Jums šķiet 

mērķtiecīgas ? 

 
 
Vai iestādes vadība veicina vispārcilvēcisko vērtību un ētikas normu ievērošanu iestādē? 

 
 

Vai iestādes vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi? 

 
 

 

 

Vai iestādes vadība ir pieejama, ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi? 
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Vai Jums ir iespēja ierosināt pārmaiņas iestādes darbā vai jaunas iniciatīvas? 

 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

"Rotaļa" pedagogu aptaujas apkopojums par iestādes darba 

kvalitāti. 

 

MĀCĪBU SATURS. 

 

Vai Jūsu izglītības iestādē tiek nodrošinātas visu izglītojamo mācīšanās vajadzības 

(izglītības programmas)? 
 

 

 

Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu izglītības iestādē (savstarpējā saskarsme, sadarbība, 

attieksme) ? 
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Vai administrācija Jums nodrošina atbalstu, nepieciešamo informāciju un resursus darbam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS. 

 

Vai Jums izdodas īstenot mācību darba diferenciāciju un individualizāciju? 

 

 
 

Vai Jūs bieži izmantojat mācīšanos ārpus grupas telpas? 
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Vai Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai dažādotu mācību procesu (prezentācijas, interaktīvo 

tāfeli)? 

 

 

 

 

 

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM. 

 

Vai izglītojamajiem ir pietiekams atbalsts no iestādes atbalsta personāla (psihologa, 

logopēda, speciālā skolotāja)? 

 

 

Vai Jūsu sadarbība ar iestādes atbalsta personālu (psihologu, logopēdu, speciālās izglītības 

skolotāju) ir veiksmīga? 
 

 

IESTĀDES VIDE. 

 

Vai Jūs esat apmierināts/a, ka strādājat tieši šajā iestādē? 
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Vai Jūsu iestādē tiek īstenoti vienoti iekšējās kārtības noteikumi un atbalsts pozitīvai 

uzvedībai? 

 

IESTĀDES RESURSI. 

 

Vai Jūsu iestādes fiziskā vide un materiāltehniskais nodrošinājums atbilst mūsdienu 

izglītības prasībām? 

 
 

 

Vai mācību telpu iekārtojums un aprīkojums ir piemērots Jūsu vajadzībām ? 

 

 

Vai Jums ir pieejamas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un cik lielā mērā Jūs tās 

izmantojiet? 
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Vai iestādes teritorija un bērnu rotaļu laukumu iekārtojums ir piemērota bērnu vajadzībām? 

 

Vai Jūs izmantojiet iestādes dibinātāja apmaksātās tālākizglītības un profesionālās 

kompetences pilnveides iespējas? 

 

 

Vai Jūs savā darbā pielietojiet to, ko apgūstat profesionālās pilnveides aktivitātēs? 

 

 

Vai Jūs pārrunājiet labākās mācīšanas metodes un labās prakses piemērus ar saviem kolēģiem? 
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Vai Jūs piedalāties savstarpējā nodarbību vērošanā un analīzē? 

 

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA. 

 

Vai Jums šķiet mērķtiecīgas darbības, kas tiek veiktas iestādes darbības kvalitātes 

uzlabošanai? 

 
 

Vai iestādes vadība veicina vispārcilvēcisko vērtību un ētikas normu ievērošanu iestādē? 

 
 

Vai iestādes vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi? 
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Vai iestādes vadība ir pieejama, ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi? 

 

 

 


