
   

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes 

“Rūķu māja” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums  iestādes pašvērtējumam 

 

 

 

 

2019/20. m. g. pedagoģiskās un saimnieciskās 

darbības izvērtējums 

 
 
 

 

 

 

 

 

Privātās pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķu māja” vadītāja 

 Biruta Briede  



   

2013
16%

2014
28%

2015
18%

2016
21%

2017
17%

Jelgavas pilsēta

Ozolnieku novads

• 2019/ 20. m. g. “Rūķu mājā” apmācības uzsāka 98 bērni: 

 

Iestādes audzēkņu sadalījums pēc dzimšanas gadiem, 2019. gada septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audzēkņu piederība pēc deklarētās dzīvesvietas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

viens bērns no 
ģimenes

vairāki bērni no 
vienas ģimenes

Bērnu skaits ģimenēs, kuras uzsāka apmācības   PPII ”Rūķu māja” 2019. septembrī   

 

 
 

 

Ģimenes, no kurām iestādi apmeklē vairāki bērni (dati uz 2019. gada septembri) 

*Ja iestādi apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes- otram bērnam ir 50% atlaide no vecāku 

līdzmaksājuma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

viens vai divi bērni

trīs un vairāk bērni



   

2020. gadā iestādi absolvēja 16 audzēkņi. Pēc vecāku sniegtās informācijas, 2020/21. m. g. 

absolventi uzsāks mācības pirmajās klasēs: 

 

 
 

• Privātajā pirmsskolas  izglītības iestādē “Rūķu māja” strādā 20 darbinieki. 

 

Iestādes personāls   

 

 
  

Jelgavas Centra 
pamatskola

Jelgavas 4. 
vidusskola Centra 

pamatskola

Jelgavas 4. 
sākumskola

Jelgavas 
tehnoloģiju 
vidusskola

Pedagoģiskais 
personāls

Tehniskais 
personāls

Iestādes vadības 
komanda



   

Bakalaura grāds izglītībā

Ceturtais profesionālais 
kvalifikācijas līmenis 

pedagoģijā

Iegūst ceturto 
profesionālo kvalifikācijas 

līmeni pedagoģijā

Ceturtais profesionālais 
kvalifikācijas līmenis 
Drošības speciālists

Ārsta pediatra kvalifikācija

Vidējā profesionālā 
izglītība

Iegūst augstāko izglītību

Iestādes personāla izglītība 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

Joma Mācīšana un mācīšanās 
 

Prioritāte  

Mācīšanas kvalitāte Vadoties pēc jaunajām pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām, pilnveidot mācīšanas 

kvalitāti iestādē 

Mācīšanās kvalitāte Veicināt kvalitatīvu informācijas un 

pieredzes apmaiņu starp  kolēģiem, 

bērniem un vecākiem 

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

Apkopot, pilnveidot un realizēt, mācību 

gada laikā gūto pieredzi, par vienotas 

formas izstrādi-vērtēšanu iestādē 

Joma Mācību saturs 
Prioritāte  Pilnveidot mācību procesa organizācijas un satura izmaiņas, kas 

balstītas tautas kultūras vērtībās, kā prioritāti izvirzot bērnu kā 

individualitāti, pētnieku un atklājēju, bet pedagogu- kā plānotāju, 

vērotāju un virzītāju 

Sasniegtais 

rezultāts 
• Veiksmīga mācību procesa plānošana, kas veicina bērnu 

mācīšanos iedziļinoties, respektējot ik katra audzēkņa 

individuālās spējas un mācību tempu; 

• Jauno vārdu un terminu, saistībā ar jauno izglītības modeli,  

apgūšana un izprašana; 

• Neskaitāmās tēmās nesadrumstalots mācību process, kas rada 

trauksmi gan bērnos, gan pedagogos, bet harmonisks, izprotams 

un jēgpilns lielo tematu plānojums; 

• Veiksmīga tradicionālas un mūsdienu tautas kultūras integrācija 

mācību procesā, kas bērniem sniedz priekšstatu par mūsu senču 

tradīcijām, tai paša laikā, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm 

kultūrā , iepazīstot mūsdienās izveidojušās tautas  tradīcijas un 

svētkus 

Vērtējums  Labi  

 

 

Turpmākā attīstība 

Mācību process, kas veicina bērnu mijiedarbību ar dabu un pasauli, 

ļaujot  bērnam gūt pieredzi caur  darbību, prieku, izbrīnu, atklāšanu un  

pieaugušā piemēru, tā veidojot un izkopjot bērnos  ētisko vērtību 

sistēmu  

• Gadskārtu svētku svinēšanas cikliskums; 

• Refleksija, kā neatņemama ikdienas padarīto darbu, sajūtu un 

emociju atspoguļojums grupiņā; 

• Dabas zinību pamati apgūti reālajā vidē- tuvākajā apkārtnē; 

• Prasmju un zināšanu apguve caur kustību prieku, sportu un 

rotaļām; 

• Mācību process ārpus izglītības iestādes telpām un teritorijas; 

• Pasaku terapija bērnu audzināšanā un attīstībā 



   

Sasniegtais 

rezultāts 
• Ik katrs bērns iestādē, ir kā individuāls atskaites punkts, kura  

zināšanas, prasmes un vēlmes , tiek ņemtas vērā plānojot 

mācību procesu; 

• Akcents uz prasmju apgūšanu un mācību procesu, 

nefokusējoties uz skolotāja vēlamo gala rezultātu; 

• Lietpratīga pedagogu saskarsmes kultūra ar bērniem, kas 

veicina gan ētisko vērtību veidošanos, gan veiksmīgi palīdz 

organizēt pedagoģisko procesu ikdienā; 

• Bērnu pašvadīta mācīšanās, pieredzes un zināšanu apmaiņa 

starp grupas biedriem; 

• “Runājošā siena” veiksmīgi veic savas funkcijas informācijas 

apmaiņā starp bērniem, pedagogiem un vecākiem; 

• Izstrādāta vienota forma, koncepts, kā tiek izvērtēti bērnu 

sasniegumi, vadoties pēc izvirzītajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem tematu ietvaros;   

• Izstrādāts formatīvais vērtējums, kas ļauj pedagogam sekot 

līdzi katra bērna darbībām un izaugsmei ikdienā 

Vērtējums  Labi  

 

 

Turpmākā attīstība 

Mācīšanas kvalitāte Iestāde, kā mācīšanās organizācija, kurā 

bērni, pedagogi, iestādes vadība un 

personāls,  individuāli un kopīgi mācās, lai 

sasniegtu savus un kopējos iestādes 

mērķus 

 

Mācīšanās kvalitāte Motivācija. Bērna iekšējās aktivitātes 

veicināšana, rosinot pašam izvirzīt savas 

darbības mērķi, plānot, sasniegt un izvērtēt 

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

Summatīvais vērtējums lielā temata 

izskaņā, analizējot un vērtējot bērnu 

sasniegumus, ieinteresētību un temata 

aktualitāti 

• Iestādes pedagogu, personāla un vadības profesionālā 

pilnveide; 

• Pieredzes apmaiņa starp iestādes pedagogiem- atklātās 

nodarbības, sarunas un diskusijas; 

• Tematiskās dienas, kas mācīšanas un mācīšanās uzdevumus 

strukturē un mērķtiecīgāk ļauj realizēties gan bērniem, gan 

pedagogiem; 

• Līderības prasmju attīstība bērnos; 

• Refleksija, kā neatņemama ikdienas padarīto darbu, sajūtu un 

emociju atspoguļojums grupiņā; 

• Vērtēšanas akcentu maiņa- summatīvais vērtējums temata 

izskaņā, vērtējumu kopsavilkums 1. un 2.pusgadā 

 

 



   

Joma Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
Prioritāte  Apkopot, pilnveidot un realizēt, mācību gada laikā gūto pieredzi, par 

vienotas formas izstrādi-vērtēšanu iestādē 

Sasniegtais 

rezultāts 
• Bērnu pašvadīta mācīšanās, pieredzes un zināšanu apmaiņa 

starp grupas biedriem; 

• “Runājošā siena” veiksmīgi veic savas funkcijas informācijas 

apmaiņā starp bērniem, pedagogiem un vecākiem; 

• Aktīvi iesaistot bērnus temata plānošanā, izvirzītie darbiņi un 

sasniedzamie rezultāti veicina bērnos iekšējo aktivitāti un 

motivāciju 

Vērtējums  Labi  

 

 

Turpmākā attīstība 

Bērna mērķu, izaugsmes un padarīto darbu portfolio, kas sniedz 

iespēju gan pašam bērnam, gan pedagogiem, gan vecākiem, redzēt 

bērna personības izaugsmi 

• Refleksija, kā neatņemama ikdienas padarīto darbu, sajūtu un 

emociju atspoguļojums grupiņā; 

• Līderības prasmju attīstība bērnos; 

• Tematiskās dienas, kas mācīšanas un mācīšanās uzdevumus 

strukturē un mērķtiecīgāk ļauj realizēties gan bērniem, gan 

pedagogiem; 

• Plānoto dienas darbu izvērtējums 
 

Joma Atbalsts izglītojamiem 
 

Prioritāte  

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

Vērtībās balstītu ieradumu veidošana, kas 

ir pamats uzvedības pašregulācijai. 

 

 

Atbalsts personības 

veidošanā 

Mijiedarbojoties, mūzikas skolotājam ar 

grupu pedagogiem, palīdzēt bērniem 

atbrīvoties no iekšējās spriedzes, kontrolēt 

savu uzvedību un emocijas, caur klusuma 

spēlēm un meditāciju. 

 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Lomu rotaļu centru pilnveidošana, tā 

veicinot bērnos rakstura īpašību 

attīstīšanos, kas ir pamats karjeras 

izglītībai 

 

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

Bērnu ikdienas, nedēļas un mēneša 

vērtējums, kā pamats mācību darba 

diferenciācijai. 

 

Atbalsts izglītojamiem 

ar speciālajām 

vajadzībām 

Pilnveidot zināšanas un meklēt jaunas 

metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem 

ir uzvedības un mācīšanās traucējumi. 



   

Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

Vecāku un iestādes savstarpēja 

mijiedarbība, ar mērķi- sekmēt bērna 

personības attīstību, ievērojot viņa 

vajadzības un intereses. 

 

Sasniegtais 

rezultāts 
• Caurviju prasmes un tikumiskā audzināšana, ikdienas situācijās 

un mērķtiecīgā mācību procesa plānošanas darbā; 

• Bērnu vecumposmiem atbilstošas drošības instruktāžas un 

nodarbību cikli par rīcību krīzes situācijās; 

• Grupu iekšējie kārtības noteikumi, balstīti latviešu tautas 

tikumos; 

• Mācību saturs, kas balstīts latviešu tradicionālajās kultūras 

vērtībās; 

• Tematiski nesadrumstalots mācību process, kas ir kā 

priekšnosacījums, harmoniskam, jēgpilnam un bērncentrētam  

mācību procesam iestādē; 

• Sasniedzamie rezultāti, kas veicina mācīšanos iedziļinoties; 

• Savu emociju apzināšana un pieņemšana; 

• Vispusīgi attīstīts bērns, kas ir kā pamats turpmākai karjeras 

izglītībai; 

• Formatīvā vērtēšana ikdienā, kas ļauj saskatīt katra bērna 

individuālo darbību un attīstību; 

• Summatīvie vērtējumi 1. un 2. pusgadā; 

• Savlaicīgs darbs ar vecākiem, ja pedagogs novēro uzvedības, 

mācību vai attīstības traucējumus bērnam; 

• Sadarbība ar Jelgavas IIAC; 

• Savlaicīga, saprotama, argumentēta un aktuāla komunikācija ar 

bērnu vecākiem, gan izmantojot mobilos sakarus, internetu, 

watsap grupas, informatīvos stendus un individuālās sarunas; 

•  

Vērtējums  Labi  

 

 

Turpmākā attīstība 

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

Atpazītas emocijas, kā indikators, kurš 

palīdz bērnam novērtēt vai apkārtējā vide 

ir pietiekoši droša 

Atbalsts personības 

veidošanā 

Motivācija. Bērna iekšējās aktivitātes 

veicināšana, rosinot pašam izvirzīt savas 

darbības mērķi- plānot, sasniegt un izvērtēt 

savu darbu, zināšanas. 

Līderības prasmju attīstība bērnos 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Motivācija. Bērna iekšējās aktivitātes 

veicināšana, rosinot pašam izvirzīt savas 

darbības mērķi- plānot, sasniegt un izvērtēt 

savu darbu, zināšanas. 

Līderības prasmju attīstība bērnos. 



   

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

Ikdienas un summatīvie vērtējumi, kā 

pieturas punkti diferencētai mācību 

procesa plānošanai 

 

Atbalsts izglītojamiem 

ar speciālajām 

vajadzībām 

Pilnveidot zināšanas un meklēt jaunas 

metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem 

ir uzvedības, mācīšanās un attīstības 

traucējumi. 

Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

Kopīgi ar vecākiem veidot un saglābāt 

harmonisku vidi un mierīgu mācību 

procesa ritumu, mainot formu, kā tiek 

svinēti svētki iestādē, kā prioritāti izvirzot 

bērna labsajūtu un fokusējoties uz 

kvalitatīvu mācību procesu ikdienā 

• Refleksija, kā neatņemama ikdienas padarīto darbu, sajūtu un 

emociju atspoguļojums grupiņā; 

• Tikumiskā audzināšana, kā neatņemama ikdienas sastāvdaļa; 

• Bērnu izstrādāti grupas likumi; 

• Līderības prasmju attīstība bērnos; 

• Bērnu mērķi un izaugsme, apkopoti individuālajos portfilio; 

• Summatīvais vērtējums noslēdzot mācību tematu; 

• Pilnveidot zināšanas un meklēt jaunas metodes darbam ar 

izglītojamiem, kuriem ir uzvedības, mācīšanās un attīstības 

traucējumi; 

• Smalkās motorikas, koordinācijas un līdzsvara attīstība 

ikdienas mācību procesā un sporta nodarbībās; 

• Individuālā sadarbība ar vecākiem, ņemot vērā valstī noteiktos 

ierobežojumus; 

• Noteikumi, kā iestādē uzturas vecāki, COVID-19, izplatības 

laikā, tiek izstrādāti, ņemot vērā vecāku viedokli, tos anketējot; 

•  

 

Joma Iestādes vide 
 

Prioritāte  

Mikroklimats 

 

Veicināt kolektīva saliedēšanos dažādos 

izklaides pasākumos un izglītojošos 

semināros un pieredzes apmaiņas 

braucienos. 

Fiziskā vide Pilnveidot iestādes vidi, lai tā būtu droša, 

estētiska, izglītojoša un atbilstoša jaunajām 

izglītības vadlīnijām. 

Sasniegtais 

rezultāts 
• Lojāls darbinieks, kurš valstī izsludinātajā ārkārtas stāvokli 

spēja strādāt un savas personīgās intereses nenostādīt pret 

iestādes kopējiem mērķiem un darbību; 



   

• Individuālās sarunas un pedagoģiskās sēdes grupas ietvaros, 

kas veicināja ciešu sadarbību, uzticību un problēmu 

konstruktīvu risināšanu; 

• Skolotāju palīgu iesaistīšana grupas darbības plānošanā un 

izvērtēšanā; 

• Iestāde un grupu vides pilnveidotas lai veiksmīgi varētu realizēt 

jauno mācību saturu; 

• Pilnveidoti grupu āra laukumi, veiksmīgai brīvdabas 

pedagoģijas norisei un sporta aktivitātēm; 

• Lai veicinātu vecāku izpratni par iestādes darbību, un ik katra 

darbinieka ieguldījumu, tikai izveidota iestādes “runājošā 

siena” 

Vērtējums  Labi  

 

 

Turpmākā attīstība 

Mikroklimats Darbinieku emocionālā inteliģence – 

apzinies savu emocionālo stāvokli un 

mācies to vadīt. 

Fiziskā vide Pilnveidot iestādes vidi, lai tā būtu droša, 

estētiska, izglītojoša un atbilstoša jaunajām 

izglītības vadlīnijām 

• Rūpēties par augstu darba apmierinātības līmeni; 

• Individuālās sarunas un pedagoģiskās sēdes grupas ietvaros, 

kas veicina ciešu sadarbību, uzticību un problēmu konstruktīvu 

risinājumu; 

• Turpināt pilnveidot iestādes un grupu vides,  lai veiksmīgi 

varētu realizēt jauno mācību saturu; 

• Turpināt pilnveidot grupu āra laukumus, veiksmīgai brīvdabas 

pedagoģijas norisei un sporta aktivitātēm; 

• Izveidot sakņu dārziņu katrā grupas laukumā; 

• Sensorā attīstība, kā brīvdabas pedagoģijas pamatelements, 

dažādos bērnu vecumposmos- skaņa, krāsa, tauste 

 

Joma Iestādes resursi 
 

Prioritāte  

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

 

Pilnveidot un paplašināt iestādes 

materiāltehnisko bāzi, ņemot vērā tās 

nolietojumu, aktualitāti un pieprasījumu 

Personālresursi  Iepazīstoties ar pedagogu individuālajiem 

mērķiem un izvērtējot viņu veiksmes un 

neveiksmes iepriekšējā periodā, piedāvāt 

atbalstu tālākizglītības kursos. 

Sasniegtais 

rezultāts 
• Pilnveidota iestādes materiāltehniskā bāze, vadoties pēc 

aktualitātēm , tendencēm izglītībā un resursu nolietojuma; 



   

• Pedagogu tālākizglītība kursos, kuru mērķis bija pilnveidot 

pedagogu zināšanas- kā strādāt, plānot, vērtēt un vadīt mācību 

procesu pēc jaunā izglītības satura; 

• Iestāde, kā mācību organizācija 

 

Vērtējums  Labi  

 

 

Turpmākā attīstība 

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

 

Pilnveidot un paplašināt iestādes 

materiāltehnisko bāzi, ņemot vērā tās 

nolietojumu un aktualitāti 

Personālresursi Darba vide un mikroklimats, kurā iestādes 

personāls realizē savu potenciālu, 

pašapliecinās un  attīsta savas spējas 

• Pilnveidot un paplašināt iestādes materiāltehnisko bāzi, lai 

veiksmīgu varētu realizēt jauno izglītības saturu; 

• Materiāltehniskā bāze, kā resurss tautas pedagoģijas metodes 

īstenošanai dažādos bērnu vecuma posmos; 

• Nodrošināt uzņēmumu ar ieinteresētu un kvalificētu personālu; 

• Pedagoģiskā personāla izglītošanās tautas pedagoģijas metodes 

pielietošanā -plānojot, vadot un organizējot mācību procesu; 

• Skolotāju palīgu izglītošanās, kas veicinātu sadarbību ar 

pedagogu, kā rezultātā -kvalitatīvāks mācību process un 

pozitīvs mikroklimats iestādē 

 

Joma Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 

Prioritāte  

Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

 

Sistemātiski sekot līdz iestādes attīstības 

plāna realizācijai, laicīgi pamanot 

novirzīšanos no iepriekš izvirzītiem 

mērķiem. 

 

Iestādes vadības darbs 

un personāla 

pārvaldība 

Atbalstīt  un izglītot darbiniekus, 

pašregulācijas prasmju pilnveidē, kas 

palīdzēs ikdienā tikt galā ar stresu un 

dažādām problēmsituācijām. 

 

 Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

Sadarboties ir citām privātajām iestādēm, 

kas specializējas interešu pulciņu vadīšanā- 

eksperimenti, dejas, valodu apguve u. c. 

Sasniegtais 

rezultāts 
• Iestādes pašvērtējums veicināja analītisku iepriekšējo mācību 

gadu analīzi, kas ir kā platforma turpmāko mērķu uzstādīšanai 



   

• Pedagogus un vadības komandu, pašvērtējums veicināja 

paraudzīties uz savu darbu gan kritiski, gan pozitīvi, un izvirzīt 

savus individuālos mērķus, lai pilnveidotos profesionāli 

• Iestādes vadības komanda pilnveidojusies biedrības                   

“ Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” “Pirmsskolas 

vadītāju akadēmijā”; 

• Iestādes darbinieks , kurš respektē iestādes vērtības, mērķus un 

tradīcijas; 

• Saliedēta iestādes komanda- pozitīvs mikroklimats iestādē; 

• Ik katra darbinieka ieguldījums tiek novērtēts, gan 

pedagoģiskajā jomā, gan saimnieciskajā darbībā; 

• Atvērta sadarbība ar pašvaldības, valsts un privātajām iestādēm 

un institūcijām 

Vērtējums  Labi  

 

 

Turpmākā attīstība 

Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

Iestādes trīsgades attīstības plāns, kā 

stūrakmens veiksmīgai uzņēmējdarbībai  

Iestādes vadības darbs 

un personāla 

pārvaldība 

Efektīvs iestādes darbs, kas apmierina 

kolektīvās intereses un katra darbinieka 

individuālās vajadzības 

Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

Mērķtiecīga un atvērta sadarbība ar 

pašvaldības, valsts un privātajām iestādēm 

un institūcijām 

• Iestādes iepriekšējā trīsgades plāna analīze, uz kura pamata- 

jauno mērķu, vīziju un uzdevumu izvirzīšana un plānošana; 

• Maksimāli lietderīgi izmantot darbinieku prasmes, spējas un 

talantus; 

• Nodrošināt uzņēmumu ar ieinteresētu un kvalificētu personālu; 

• Palielināt darbinieku radošo potenciālu; 

• Uzņēmuma mērķis - katra darbinieka mērķis; 

• Uzturēt atbilstošu uzņēmuma kultūru; 

• Atvērta sadarbība ar pašvaldības, valsts un privātajām iestādēm 

un institūcijām, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus 

 

 

Joma Iestādes darbība, valstī noteiktajā ārkārtas stāvokļa laikā 
Drošības pasākumi • Izsludinot valstī ārkārtas stāvokli, tika slēgtas vecākiem 

iestādes ārdurvis; 

• Izlikti informatīvie plakāti un bukleti; 

• Iestādē darbu turpināja divas dežūrgrupas; 



   

• Katru pirmdienu vecāki rakstīja apliecinājumi, ka nav bijuši 

saskarsmē ar COVID-19 slimnieku; 

• Iestādes telpas tika pastiprināti dezinficētas; 

• Iestādes darbiniekiem tika nolasīta instruktāža, kā tiek 

organizēts darbs iestādē, COVID-19 krīzes laikā; 

• Pie ārdurvīm tika  izvietoti roku dezinfektori; 

• Tika atcelti visi plānotie kolektīvie pasākumi 

 

Sadarbība ar 

vecākiem 
• Vecāki tika informēti par iestādes darba organizāciju valstī 

izsludinātā  ārkārtas stāvokļa laikā; 

• Sākoties ārkārtas stāvoklim, visiem iestādes klientiem tika 

samazināta maksa par iestādes pakalpojumiem; 

• Pedagogi veica telefonaptauju, kurā aprunājās un uzzināja 

vecāku izjūtas, vēlamo atbalstu no iestādes un ārkārtas stāvokļa 

ietekmi uz ģimenes labsajūtu; 

• Tika ņemtas vērā vecāku individuālās vēlmes, kā tiek realizēts 

attālinātās mācīšanās process. Pedagogs piemeklēja atbilstošus 

mācību materiālus, lai veiksmīgi tiktu realizēti mācību 

uzdevumi; 

• Vecāki dalījās ar foto un video-kā notiek attālinātā mācīšanās 

mājas apstākļos 

 

Mācību process 

 

 

 

 

• Mācību materiāli tika sūtīti grupu watsap saziņā; 

• Tika ņemtas vērā vecāku individuālās vēlmes, kā tiek realizēts 

attālinātās mācīšanās process. Pedagogs piemeklēja atbilstošus 

mācību materiālus, lai veiksmīgi tiktu realizēti mācību 

uzdevumi- drukātas darba lapas, grāmatas, krāsas, zīmuļus un 

attīstošās spēles, vecāki, pēc nepieciešamības varēja saņemt 

iestādē; 

• Pedagogi izstrādāja savus ieteikumus, kā arī izmantoja 

skola2030.lv piedāvātos tematus, mācībām attālināti; 

• Attālinātā mācību procesa beigās, pedagogi veica darba analīzi 

 
 



Vecāku aptauja- Pirmsskolas izglītības iestādes  "Rūķu māja" darba 
kvalitāte 

1. Lūdzu norādiet, kurā grupā mācās Jūsu bērns

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Vai Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā iestādē?

3. Komentāri

79 Responses 12:41 Average time to complete Closed Status

Other 79

Jā 66

Vairāk "jā" nekā "nē" 13

Daļēji 0

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
13

Responses



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

5. Komentāri

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

7. Komentāri

Jā 59

Vairāk "jā" nekā "nē" 19

Daļēji 1

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
7

Responses

Jā 66

Vairāk "jā" nekā "nē" 10

Daļēji 2

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 1

Latest Responses
6

Responses



8. Vai Jūs regulāri saņemat informāciju par to, kā saturīgi pavadīt laiku kopā ar bērnu un
veicināt jaunu prasmju un zināšanu apguvi?

9. Komentāri

10. Vai Jūs regulāri saņemat informāciju par sava bērna sasniegumiem?

11. Komentāri

12. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Vai izglītības iestādē tiek nodrošinātas Jūsu bērna
mācīšanās vajadzības?

Jā 54

Vairāk "jā" nekā "nē" 16

Daļēji 7

Vairāk "nē" nekā "jā" 1

Nē 1

Latest Responses
7

Responses

Jā 33

Vairāk "jā nekā "nē" 20

Daļēji 17

Vairāk "nē" nekā "jā" 5

Nē 4

Latest Responses
14

Responses

Jā 63

Vairāk "jā" nekā "nē" 14

Daļēji 2

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0



13. Komentāri

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

15. Komentāri

16. Vai Jūs zināt, kāds atbalsta personāls ir pieejams izglītības iestādē?

17. Komentāri

Latest Responses

2
Responses

Jā 54

Vairāk "jā" nekā "nē" 19

Daļēji 5

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 1

Latest Responses
8

Responses

Jā 37

Vairāk "jā" nekā "nē" 18

Daļēji 15

Vairāk "nē" nekā jā" 1

Nē 8

Latest Responses
11

Responses



18. Vai izglītības iestādes piedāvātie pasākumi un aktivitātes atbilst Jūsu bērna interesēm?

19. Komentāri

20. Vai izglītības iestādē ir pieejami interešu izglītības pulciņi?

21. Komentāri

22. Vai Jūs apmeklējat vecāku sapulces vai citus iestādes pasākumus vecākiem?

Jā 57

Vairāk "jā" nekā "nē" 15

Daļēji 7

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
14

Responses

Jā 35

Vairāk "jā" nekā "nē" 16

Daļēji 19

Vairāk "nē" nekā "jā" 8

Nē 1

Latest Responses
21

Responses

Jā 71

Vairāk "jā" nekā "nē" 7

Daļēji 0

Vairāk "nē" nekā "jā" 1

Nē 0



23. Komentāri

24. Vai Jūs apmierina vecāku sapulču un citu pasākumu vecākiem kvalitāte?

25. Komentāri

26. Vai skolotāju un vecāku tikšanās tiek organizētas Jums pieņemamā laikā?

27. Komentāri

Latest Responses
4

Responses

Jā 57

Vairāk "jā" nekā "nē" 18

Daļēji 4

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
3

Responses

Jā 59

Vairāk "jā" nekā "nē" 15

Daļēji 5

Vairāk "nē" neka "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
4

Responses



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

29. Komentāri

30. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE Vai izglītības iestādē ir nodrošināta bērnu drošība?

31. Komentāri

32. Vai Jūs apmierina izglītības iestādes telpas, to iekārtojums, tīrība un kārtība?

Jā 35

Vairāk "jā" nekā "nē" 16

Daļēji 13

Vairāk "nē" nekā "jā" 5

Nē 10

Latest Responses
5

Responses

Jā 68

Vairāk "jā" nekā "nē" 10

Daļēji 1

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
4

Responses

Jā 68

Vairāk "jā" nekā "nē" 10

Daļēji 1

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0



33. Komentāri

34. Vai Jūs apmierina izglītības iestādes teritorijas drošība, sakoptība un kārtība?

35. Komentāri

36. Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu izglītības iestādē ( savstarpējā saskarsme,
sadarbība, attieksme)?

37. Komentāri

Latest Responses
7

Responses

Jā 54

Vairāk "jā" nekā "nē" 20

Daļēji 5

Vairāk "nē nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
4

Responses

Jā 56

Vairāk "jā" nekā "nē" 21

Daļēji 2

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
2

Responses
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38. Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu sava bērna grupā (saskarsme, sadarbība,
attieksme)?

39. Komentāri

40. Ko vēl Jūs gribētu pateikt par sava bērna izglītības iestādi un tās darbiniekiem?

Jā 52

Vairāk "jā" nekā "nē" 24

Daļēji 3

Vairāk "nē" nekā "jā" 0

Nē 0

Latest Responses
4

Responses

Latest Responses

"Paldies par ieguldīto darbu un ieinteresētību bērnu attīstībā! "

"Ļoti augsti vērtēju un cienu vadītāju!"

44
Responses

https://forms.office.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839

