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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” (turpmāk 

Iestāde) atrodas Jelgavā, Tērvetes ielā 6, e-pasts spriditis@izglitiba.jelgava.lv. 

1979.gadā Jelgavā Tērvetes ielā 6 uzcēla jaunu bērnudārza ēku, kurā atradās pilsētas 

2.bērnudārzs.  

1992./93.mācību gadā telpās tika atvērta Jelgavas sākumskola ar bērnudārza grupām (4 

sākumskolas klases un 7 pirmsskolas izglītības grupas). Ar šo laiku skolotāji pilnveido un 

papildina savas zināšanas alternatīvo pedagoģiju piedāvātajās metodēs, sāk dažādot 

izglītošanas procesu, īpašu vērību veltot bērnu individuālajām vajadzībām un izaugsmei. 

2001.gadā skola iegūst jaunu nosaukumu – Jelgavas Sākumskola. 2007.gada vasarā Jelgavas 

Sākumskola tiek reorganizēta par pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” ar 11 pirmsskolas 

izglītības grupām.  

Iestādē ir labiekārtotas grupu telpas; medicīnas, psihologa, logopēda un speciālo 

skolotāju kabineti, zāles sporta un mūzikas nodarbībām. Plašā āra teritorijā atrodas rotaļu un 

sporta laukumi grupām.  

2018.gada augusta līdz 2019.gada jūlijam tika īstenots Jelgavas pilsētas pašvaldības un 

Eiropas Savienības fonda Iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Iestādē ir 

veikta fasādes un cokola siltināšana, logu un ieejas durvju nomaiņa, izbūvēts divslīpu jumts, 

atjaunota ēkas siltumapgādes sistēma, uzlabota ventilācijas sistēma, modernizēts 

apgaismojums. Šie pasākumi būtiski samazinās izmaksas par siltuma patēriņu ilgtermiņā, 

paaugstinot ēkas energoefektivitāti.  

Ir veikta arī fasādes krāsošana un ēkai piegulošo celiņu bruģēšana.   
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Izglītojamo skaits īstenojamajās izglītības programmās. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” īsteno 5 

licencētas izglītības programmas: vispārējo pirmsskolas izglītības programmu latviešu 

valodā, speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar redzes un valodas 

traucējumiem latviešu un krievu valodā. 

Audzēkņi tiek sagatavoti mācībām nākošajā izglītības pakāpē. 

Licences 

Nr. 

Kods  Izglītības programma Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

V-7261 01011111 Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

195 196 191 

 

V-3763 01015111 Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar redzes 

traucējumiem 

26 29 10 

 

V-3765 01015511 Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

9 5 12 

 

V-3766 01015521 Speciālās pirmsskolas 

izglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

9 9 11 

 

V-3764 01015121 Speciālās mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

redzes traucējumiem 

9 7 7 
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Izglītojamo skaitliskais sastāvs vecuma grupās. 

Izglītojamo skaits 2018.gada 1.septembrī ir 231, pirmsskolas izglītības grupu skaits: 9 

vispārizglītojošās, 2 speciālās izglītības grupas.  

No kopējā audzēkņu skaita 13% ir vecumā no 1,5- 2 gadiem, 39% ir 3-4 gadus veci, 48% - 

5-7 gadīgie. 

    

 
Iestādes pedagoģisko darbinieku kvalitatīvais sastāvs. 

2018./2019.mācību gadā ir nokomplektēts viss nepieciešamais pedagoģiskais 

personāls. Iestādē strādā 30 (25,82 likmes) pedagoģiskie darbinieki: iestādi vada vadītāja un 

vadītājas vietniece izglītības jomā, izglītības programmas īsteno 20 pirmsskolas izglītības 

skolotājas, 2 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājas, 1 sporta skolotāja, 1 latviešu valodas 

skolotāja, 2 skolotājas logopēdes, 2 speciālās izglītības skolotājas, 1 izglītības psiholoģe.  

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir atbilstoša augstākā izglītība, no kuriem 8 ir 

pedagoģijas maģistra grāds; psiholoģei ir atbilstoša augstākā izglītība un pedagoģijas 

maģistra grāds.  

77% no visiem pedagogiem ir ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes. 6 

darbiniekiem iegūtās pakāpes ir spēkā līdz 31.08.2019., 4 – atkārtoti ir veikta profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšana un iegūtās pakāpes spēkā līdz 31.08.2021. 
 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām. 

Vecuma grupas Pedagogu skaits % 

25-29 1 3 

35-39 4 13 

40-49 8 27 

50-59 15 50 

60-64 2 7 

Martā darbu iestādē uzsāka 25 gadus jauna pirmsskolas izglītības skolotāja. 

 

Sociālās vides raksturojums. 

Iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādi apmeklē latviešu, krievu un 

citu tautību bērni. Visvairāk ir ģimenes, kurās aug 2 bērni.  

Iestādē ir 11 pirmsskolas izglītības grupas. Vidēji katru vispārizglītojošo grupu 

apmeklē 24 audzēkņi. 

20% audzēkņu nodrošināta atbalsta dienesta speciālistu palīdzība. Speciālo pirmsskolas 

programmu audzēkņiem ir iespēja darboties kopā ar pārējiem izglītojamajiem ikdienas āra 

pastaigās rotaļu un sporta laukumos, svētkos un pasākumos iestādes telpās un teritorijā. 

17% audzēkņu saņem pašvaldības pabalstu ēdināšanai. Iestāde sadarbojas ar Jelgavas 

sociālo lietu pārvaldi, Jelgavas bāriņtiesu, biedrību “Elizabete”, Iekļaujošas izglītības atbalsta 

centru, ģimenes ārstiem. 
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Iestādes budžeta nodrošinājums. 

Iestāde darbības īstenošanai izmanto budžeta līdzekļus no valsts, pašvaldības un maksas 

pakalpojumiem (telpu īre ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam un maksas interešu izglītības 

pulciņiem). 

 2016. 2017. 2018. 

 Eiro % no 

kopējās 

summas 

Eiro % no 

kopējās 

summas 

Eiro % no 

kopējās 

summas 

Tāmes kopsumma 459761,00  575506,00  566620,00  

Valsts budžets 62387,00 14% 72533,00 13% 86809,00 15,3% 

Pašvaldības budžets 390210,00 85% 496186,00 86% 472104,00 83,3% 

Maksas 

pakalpojumi 

7164,00 1% 6787,00 1% 7707,00 1,4% 
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2. IESTĀDES DARBĪBAS 

FILOZOFISKĀ KONCEPCIJA 

Bērns – zinātkārs, visu darīt gribošs, pasauli izzinošs. Pieaugušais – atbalsta un palīdz 

bērnam apzināties savu vienreizību, noticēt saviem spēkiem, tos lietot atbilstoši situācijai. 

Pieaugušais ir paraugs atdarināšanai. 

VĪZIJA 

Laikmetīga, konkurētspējīga iglītības iestāde ar drošu, darboties rosinošu un iekļaujošu vidi, 

profesionāliem darbiniekiem, aktīviem un zinātkāriem audzēkņiem, savu bērnu izglītošanā 

ieinteresētiem vecākiem. 

MISIJA 

Iestādes absolventi ir sagatavoti izglītības ieguvei nākošajā pakāpē; ir apguvuši zināšanas, 

prasmes, iemaņas, attieksmes, kas ļauj apzināties un izpaust sevi, demonstrēt sākotnēju 

gatavību lietot darbībā caurviju prasmes.   

PAMATMĒRĶIS 

Veidot kvalitatīvu, mūsdienīgu, iekļaujošu un atbalstošu izglītības vidi, organizēt un īstenot 

aprūpes, audzināšanas un izglītošanas procesu atbilstoši valstī spēkā esošajai likumdošanai, 

kas nodrošinātu Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu.  
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2018./2019. mācību gada 1.pusgadā iestādes ēku energoefektivitātes projekta norises 

dēļ audzēkņi kopā ar darbiniekiem atradās citās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs. 

Iestāde savās telpās atsāka darboties 2019.gada 7.janvārī. 

 

2.1. Galvenie darbības virzieni 2018./2019.mācību gada 2.pusgadam. 

2.1.1. Plānot un īstenot pedagoģisko procesu, mainot mācīšanas un mācīšanās pieeju 

atbilstoši spēkā esošajām Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.   

2.1.2. Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences atbilstoši izglītības reformas 

nostādnēm. 

2.1.3. Pilnveidot sadarbību „audzēknis – iestādes personāls – audzēkņu vecāki” bērnu 

pilsoniskās apziņas un patriotisma audzināšanai, sociālās iekļaušanās veicināšanai.  

2.1.4. Veidot maināmu un transformējamu, darboties rosinošu, drošu telpu un āra vidi, lai 

nodrošinātu bērnu mācīšanos darot. 

2.1.5. Iesaistīt iestādes pedagoģiskajā darbībā vecākus kā aktīvus sadarbības partnerus. 
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3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

Joma - 3.1. Mācību saturs    

3.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Iestādē tiek īstenotas 5 licencētas pirmsskolas izglītības programmas (izmantotas 

paraugprogrammas). 

 

Licences 

Nr. 

Kods  Izglītības programma Licencēšanas 

datums 

V-7261 01011111 Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 17.06.2014. 

V-3763 01015111 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar redzes traucējumiem 

26.01.2011. 

V-3765 01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

26.01.2011. 

V-3766 01015521 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

26.01.2011. 

V-3764 01015121 Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem 

26.01.2011. 

 

Skolotājas zina Noteikumos par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām noteiktos 

pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus, regulāri iepazīstas ar jauninājumiem izglītības 

programmu saturā. Izglītības programmu īstenošanā arvien lielāku uzmanību pievērš mācību 

procesa saiknei ar reālo dzīvi un aktualitātēm. 

Reizi 2 nedēļās notiek darbsemināri, mazās pedagoģiskās sanāksmes par izglītības reformas 

jautājumiem, pedagogi iepazīstina kolēģus ar uzzināto aktuālo informāciju, to izvērtē.  

Skolotājas veido un atlasa mācību materiālus praktiskai darbībai atbilstoši bērnu individuālajām 

un vecumposma vajadzībām: materiālus eksperimentiem, ekskursiju maršrutus tuvākās apkārtnes 

izzināšanai, ir izveidots e-resursu katalogs.  

Speciālās izglītības programmu īstenošanai atbilstoši audzēkņu vajadzībām ir papildināts 

mācību materiālu klāsts bērniem ar runas un valodas, redzes attīstības traucējumiem. 

Esošā materiālā bāze sistematizēta, uzturēta un papildināta atbilstoši bērnu individuālajām 

un mācību satura tematiskajām vajadzībām. Ir pieejams plašs pedagoģiskās, bērnu un uzziņas 

literatūras klāsts. 

Sadarbībā ar ZRKAC īstenots FasTracKids saturs sešus gadus veciem bērniem, kas aptver 4 

moduļu blokus: dabas zinības, bioloģiju, zemes zinības, astronomiju. 

Programmas “Džimbas 9 soļu drošības programma” nodarbību ciklā sešgadīgi bērni 

mērķtiecīgi tiek izglītoti par personisko drošību, mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē.  

Gan FasTracKids, gan “Džimbas 9 soļu drošības programma” mudina audzēkņus kritiski vērtēt 

informāciju, rast risinājumus problēmām un izprast dažādu procesu norisi, saskatot sakarību starp 

cēloņiem un rezultātiem. 
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195

7
4

14
16

Audzēkņu skaits izglītības programmās 
Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Sprīdītis" 

2018./2019.m.g. 

Vispārējā pirmsskolas izglītības
programma (01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar
redzes traucējumiem (01015111)

Speciālās pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar redzes
traucējumiem (01015121)
Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar
valodas traucējumiem (01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem (01015521)

 
 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Izglītības programmu plašs piedāvājums nodrošina audzēkņiem iespēju apgūt mācību 

saturu atbilstoši Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, izglītības 

programmām un individuālajām vajadzībām.  

 Profesionāli sagatavots un kvalificēts pedagoģiskais personāls īsteno izglītības 

programmas atbilstoši paraugprogrammu mērķiem un uzdevumiem.  

 Izstrādāts Tematiskais mācību satura īstenošanas plāns mācību gadam atbilstoši audzēkņu 

vecumposmiem. 

 Programmu īstenošanai ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais, atbalsta personāls un 

nepieciešamie materiālie resursi. 

 Regulārs darbs Iestādē, apzinot inovācijas izglītībā, to atlasē un pakāpeniskā ieviešanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot pedagoģiskās darbības norises plānošanu, nodrošinot kompetenču pieeju 

licencēto izglītības programmu mācību satura kvalitatīvai īstenošanai. 
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 Programmu saturu īstenot atbilstoši mācību gada tematiskajam sadalījumam. 

 Izvērtēt un atlasīt mācību līdzekļus kompetenču pieejas īstenošanai ikdienas 

pedagoģiskajā procesā. 

 Palielināt interaktīvu mācību līdzekļu izmantošanas īpatsvaru audzēkņu izglītošanā. 

 

 

Joma - 3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

       Pedagoģiskais process tiek plānots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un licencētajām 

izglītības programmām, pakāpeniski ieviešot jauno mācīšanas/mācīšanās pieeju. Mācību satura 

īstenošanas plānošanu kopīgi veic katras pirmsskolas grupas skolotājas, skolotāju palīgs, mūzikas 

un sporta skolotāja. Speciālās izglītības programmu audzēkņu mācību vajadzību nodrošināšanai 

tiek piesaistīts atbalsta personāls: speciālās izglītības skolotājas, skolotājas – logopēdes, izglītības 

psihologs.  Reizi mēnesī plānošanas procesā līdzdarbojas iestādes vadības komanda. Materiālā 

bāze tiek atlasīta atbilstoši tematiem un mācību satura īstenošanas vajadzībām.  

Pedagogi atzinīgi novērtē iestādes administrācijas atbalstu mācību satura īstenošanai, 

nepieciešamo resursu nodrošināšanai. 

 

 

 

Veiksmīgi darbojas 5 pedagogu mazās darba grupas pedagoģiskā procesa norises pilnveidei, 

savstarpējai sadarbībai, pieredzes apmaiņai, mācību satura projekta un aktuālās informācijas 

izpētei un ieviešanas pārrunāšanai.  

Pedagoģiskā personāla sadarbības rezultātā tika izstrādāts vienots pedagoģiskā procesa 

plānošanas modelis  un praktiski uzsākta plānošana atbilstoši grupu vecumposmiem. 

Pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas mācību metodes un paņēmieni: projekti, praktiskās 

pētnieciskās metodes, mācību ekskursijas.  
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Miniphanomentas pētnieciskās stacijas izmanto trīs līdz septiņus gadus vecu bērnu grupās, 

veicinot audzēkņu praktisko darbošanos radošo un pētniecisko prasmju izkopšanai. 

FasTracKids nodarbības ZRKAC apmeklē sešus gadus veci bērni, kurus māca skolotāji no 

mūsu iestādes. Šīs mācību formas ir veicinājušas audzēkņos interesi par dabaszinātnēm, aktīvu 

mācīšanos. 

Skolotāji lieto datortehniku, gaismas galdus, interaktīvās tāfeles un interneta resursus 

mūsdienīga mācību procesa norisei, darbam ir pieejami portatīvie datori. Divās grupu telpās ir 

interaktīvās tāfeles, kuras pieejamas arī citu grupu personālam un audzēkņiem. IKT izmantošanas 

vajadzības iespējams nodrošināt ar laikā precīzu darba izplānošanu un organizēšanu pie 

interaktīvajām tāfelēm tā, lai citu grupu personāls un audzēkņi netraucētu pedagoģiskā procesa 

norisi grupās, kurās atrodas interaktīvās tāfeles.  3 gaismas galdus iespējams pārvietot un izmantot 

mācību procesā atbilstoši satura īstenošanas vajadzībām – tēlotājmākslā, dabaszinībās, speciāliem 

vingrinājumiem audzēkņiem ar redzes traucējumiem. 

 

 
 

Skolotāji darina, atlasa un apkopo mācību materiālus: ideju mapes, spēles un didaktiskos 

materiālus par Jelgavu, mācību ekskursiju maršrutus tuvākās apkārtnes un pilsētas, Latvijas 

izzināšanai. 

  

Mācību ekskursiju maršruti   

Nr.p.k. Latvijā 
Audzēkņu 

vecums 
Mērķis  

1.  Sprīdītis Jelgavā – Latvijas Nacionālā 

bibliotēka Rīgā – Nacionālais Operas 

5-6 gadi Apzināt Latvijas nacionālos 

dārgumus, iepazīties ar Dainu 
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un baleta teātris Rīgā – Ķemeru 

nacionālais parks – “Sprīdītis” Jelgavā 

skapi. Iepazīt dabas parku, 

vērot putnus un dzīvniekus. 

Ievērot uzvedības noteikumus 

dažādās vidēs. 

2.  Sprīdītis Jelgavā – Pikšas Bērzes  

pagastā – “Sprīdītis”  Jelgavā 

5-6 gadi Iepazīt Latvijas prezidenta 

K.Ulmaņa dzīvesvietu. 

3.  Sprīdītis Jelgavā – Ziemassvētku 

kauju muzejs Valgundes pagastā – 

“Sprīdītis”  Jelgavā 

5-6 gadi Iepazīties ar ekspozīciju. 

Gūt izpratni par to, kas ir 

makets. 

4.  Sprīdītis Jelgavā – rakstnieces Annas 

Brigaderes muzejs “Sprīdīši” un 

Tērvetes dabas parks Tērvetes pagastā 

– “Sprīdītis”  Jelgavā  

5-6 gadi Atrast un atpazīt parkā 

izvietotos pasaku tēlus. 

Mācīties orientēties Dabas 

parkā pēc plāna. 

5.  Sprīdītis Jelgavā – Mini Zoo “Lauku 

sēta”  Brankās (gids, dzīvnieku 

barošana) – “Sprīdītis” Jelgavā 

4-6 gadi Iepazīt lauku sētu, 

mājdzīvniekus, to mazuļus. 

 
Jelgavā 

  

6.  Audzēkņu vecāku darba vietas 5-6 gadi Iepazīties ar vecāku darba 

vietām un profesijām 

7.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Jelgavas daļa 

5-6 gadi Iepazīties ar ugunsdzēsēja - 

glābēja profesiju 

8.  Jelgavas pilsētas pašvaldības policija 5-6 gadi Iepazīties ar policijas darbu, 

policista profesiju 

9.  Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 

muzejs 

5-6 gadi Iepazīties ar muzeju, tā darbu, 

ekspozīcijām un izglītojošo 

programmu “Stunda muzejā” 

saturu 

10.  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 5-6 gadi Iepazīties ar aktiera, gida, 

muzeja darbinieka profesiju. 

Ievērot uzvedības noteikumus 

muzejā. 

Lasīt kopā pasaku ar muzeja 

darbiniekiem. 

11.  Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja 

Jelgavas ekspozīcija 

5-6 gadi Iepazīties ar dzelzceļa 

darbības pamatprincipiem, 

drošības noteikumiem uz 

sliežu ceļiem.  

12.  Bērnu bibliotēka “Zinītis” 5-6 gadi Iepazīties ar bibliotēkas 

darbu, bibliotekāra profesiju 

13.  Jelgavas pilsētas bibliotēka 4-7 gadi Iepazīties ar bibliotēku un tās 

vēsturi, bibliotekāra profesiju. 

Apmeklēt bērniem domātus 

pasākumus. 

14.  Pilsētas kultūras nams 5-6 gadi Apmeklēt Ziemassvētku  

izrādi un pasākumus bērniem 
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15.  Karameļu darbnīca 5-6 gadi Iepazīties ar karameļu 

gatavošanas procesu, 

karameļu gatavošana, 

degustācija 

16.  Jelgavas 4.sākumskola 6-7 gadi Iepazīt skolas vidi, 

noteikumus skolā 

17.  LLU Meža fakultāte 5 gadi Vērot un līdzdarboties Meža 

dienu pasākumos, aplūkot 

tehnikas izstādi 

 

Audzēkņiem ar speciālām vajadzībām grupu un atbalsta personāls plāno, organizē un īsteno 

gan individuālu darbu, gan darbu dažāda lieluma grupās, veidojot sadarbības prasmes.  

Izglītības iestādē notiek pedagogu darba kvalitātes pašnovērtēšana un vērtēšana. 

Pedagoģiskā darba izvērtējums mācību semestra noslēgumā ir informācijas bāze korekciju 

veikšanai un tālākās darbības plānošanai individuālā un iestādes līmenī.  

Skolotāju darba pašnovērtējumi mācību gada ietvaros tiek izmantoti arī profesionālās 

pilnveides vajadzību plānošanai un īstenošanai. Katram pedagogam ir pašveidots profesionālās 

pilnveides plāns. 

2 skolotājas apguvušas metodes un paņēmienus FasTracKids nodarbību īstenošanai, ko 

izmanto gan darbā ZRKAC, gan ikdienas pedagoģiskā procesa norisē.  

25 pedagogi apguvuši informācijas tehnoloģijas lietošanas iemaņas  izglītošanas procesa 

plānošanai un īstenošanai. 

1 skolotāja kļuvusi par “Džimbas drošības programmas” aģenti, iegūstot zināšanas un 

materiālus bērnu izglītošanai pirmsskolā. Skolotāja vadījusi 6 nodarbību ciklus piecus – sešus 

gadus veciem bērniem mūsu iestādē un “Zemenītē”.  

Skolotāju pašizglītībai tiek izmantots e-mācību vides SKOLA2030 ietvaros piedāvātais 

materiāls. 

7 iestādes pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus, seminārus kompetencēs balstītas 

izglītības jautājumos. 2 skolotājas sagatavotas kā padomdevējas pārmaiņu ieviešanai pedagoģiskā 

procesa plānošanā un īstenošanā iestādē. 5 skolotājas ir piereģistrējušās VISC mācību vidē 

piedāvātajiem tālākizglītības kursiem. 

Iestādē notikušajos ikmēneša semināros pedagogi iepazinās ar pamatnostādnēm mācīšanas 

un mācīšanās jomā sadaļās: vide, plānošana, dienas rits. 

Ar 1.martu aukles kļūst par skolotāju palīgiem un vairāk iesaistās pedagoģiskā procesa 

plānošanā, organizēšanā un norisē. Uzsākta skolotāju palīgu izglītošana par atbalsta sniegšanu 

pedagoģiskajā procesā. 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Regulāri darbsemināri, pedagogu un skolotāju palīgu profesionālā pilnveide un 

pašpilnveide, pieredzes savstarpēja apmaiņa nodrošina zināšanas atbilstoši pieejas maiņai 

izglītībā.  
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 Bērnu attīstības un izaugsmes vērojumi tiek dokumentēti un apkopoti individuālajās 

attīstības kartēs, iegūtos datus izmantojot tālākā pedagoģiskā procesa plānošanā. 

 Pedagoģiskā procesa vērojumi, skolotāju darba pašnovērtējumi mācību gada ietvaros tiek 

izmantoti profesionālās pilnveides vajadzību plānošanai un īstenošanai. 

 Izstrādāts vienots pedagoģiskā procesa plānošanas modelis  un praktiski uzsākta plānošana 

atbilstoši grupu vecumposmiem. 

 Interaktīvu un praktisko pētniecisko mācību metožu, paņēmienu un IT līdzekļu 

izmantošana mācību satura īstenošanai. 

 Skolotāju pašizglītībā izmantoti Skola2030 materiāli. 

 Pedagogu pašpilnveides individuālie plāni tiek izmantoti iestādes profesionālās pilnveides 

vajadzību plānošanā, īstenošanā.  

 Paplašināts mācību materiālu klāsts darbam ar audzēkņiem speciālajās pirmsskolas 

izglītības programmās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izglītot un atbalstīt personālu kompetenču pieejā balstīta mācīšanas procesa veiksmīgā 

īstenošanā. 

 Turpināt veidot maināmu un transformējamu, darboties rosinošu, drošu telpu un āra vidi 

bērnu aktīvai darbībai.  

 Plānot un īstenot pasākumu kopumu sistēmu audzēkņu runas un valodas prasmju 

attīstīšanai. 
 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte. 

Bērnam uzsākot gaitas pirmsskolas iestādē, audzēkņu vecāki tiek informēti par dienas ritu, 

izglītošanās procesa un satura īstenošanas norisi, bērna prasmēm un iemaņām atbilstoši 

vecumposmam. Piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo vecāki ir atbildīgi par to, lai izglītojamais 

iestādi apmeklētu regulāri. Ievedot bērnu grupā, vecāks parakstās Iestādē speciāli izstrādātā 

mācību apmeklējumu lapā. Par plānotu prombūtni (ārstniecības personas apmeklējumu, vecāku 

atvaļinājumu u.c.) vecāks brīdina mutiski vai raksta iesniegumu Iestādes vadītājai (izņemot 

slimības dēļ). 

Svarīga un nozīmīga informācija tiek ievietota katras grupas stendā garderobē un speciālā 

vecākiem domātā materiālu mapē.  

Runājošā siena grupā satur vizuālu informāciju par apgūstamo tematu bērnam, pedagogam, 

vecākam. Tā ir kopīgas bērnu un pieaugušā sadarbības rezultāts. Informāciju iespējams izmainīt, 

papildināt, aktualizēt.  

Smalkās motorikas attīstības līmenis un roku kustību veiklība pirmsskolas vecumā bieži ir 

apliecinājums bērna iespējām veikt viena vai cita veida uzdevumus. Atkarībā no konstatētā 

skolotājas plāno un organizē bērnu darbības, piedāvā speciāli izveidotus mācību līdzekļus, lai 

attīstītu pirkstu veiklību (stendi pogu atpogāšanai un aizpogāšanai, rāvējslēdzēju atvilkšanai un 

aizvilkšanai, auklu siešanai u.c.). 
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Vispārizglītojošās izglītības programmas 3-6 gadus vecu audzēkņu attīstības datu 

apkopojums 2018./2019.mācību gada 2.semestra noslēgumā.  

Vērtējumu skala: 1-vēl nav novērots; 2-sākuma stadijā; 3- attīstās; 4- regulāri var novērot 

 Secinājums: jāpalielina noteiktu manipulāciju apjoms darbībām ar manipulatīvo materiālu, auklu 

siešanai, papīra plēšanai.   

Dienas garumā bērni rosināti aktīvi un mērķtiecīgi darboties gan skolotāju vadītā, gan brīvā 

rotaļdarbībā, īstenojot savas intereses, ieceres, vēlmes un izglītības programmas saturu.  

Darbojoties gan individuāli, gan dažāda apjoma grupās bērns iepazīst sevi, savus 

vienaudžus, mācās atpazīt emocijas. Bērni paši vērtē savas izjūtas un emocijas, grupas emociju 

stūrītī ievietojot attiecīgu emociju apzīmējumu. Piemēram, pasaku un daiļdarbu satura 

klausīšanās, lomu mācīšanās, izrāžu demonstrēšana un citu grupu audzēkņu iestudēto skatīšanās 

ļauj bērnam iejusties dažādos tēlos un sociālās lomās (klausītājs, aktieris, skatītājs), kā arī praksē 

veicina ieradumus un tikumus. 

Saimnieciskās un sadzīves iemaņas veidojas praktiskā bērna darbībā: apģērbjoties un 

noģērbjoties, sakārtojot savu apģērbu, sakārtojot savu darba vietu pirms un pēc darba, apgūstot 

galda kultūras iemaņas. 
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Bērni mācās vērot, jautāt un atbildēt, komentēt redzēto un dzirdēto, veidot spriedumus, 

izzināt vienaudžu un pieaugušo viedokli.  

Bērna personiskā gatavība iesaistei dienas ritā var būt gan veicinošs, gan kavējošs faktors 

izglītošanās procesam. 

 

 

Vispārizglītojošās izglītības programmas 3-6 gadus vecu audzēkņu personiskās gatavības  

datu apkopojums 2018./2019.mācību gada 2.semestra noslēgumā 
Vērtējumu skala: 1-vēl nav novērots; 2-sākuma stadijā; 3- attīstās; 4- regulāri var novērot 

Secinājums: pilnīgi gatavi, pozitīvi noskaņoti un gatavi sadarbībai ir 33% audzēkņu. Lielākais 

vairums audzēkņu ir ļoti tendēti uz sevi, savu vajadzību nodrošināšanu un nav gatavi piepūlēties. 

Vēlas, lai kāds cits viņu vajadzības nodrošina, vienmēr uzmundrinot, atbalstot. Ir nepieciešams 

plānot pedagoģiskos pasākumus motivācijas vēlmju attīstīšanai. 

  Gan skolotāja, gan bērns izglītošanās procesā var būt ideju ierosinātāji un to īstenotāji; pie 

kam atbilstoši bērnu spējām un vajadzībām mācību satura īstenošanā šīs lomas var mainīties. 

Grupās ir izveidoti aktivitāšu centri: 

 Ābeces centrs 

 Matemātikas centrs 

 Mākslas centrs 

 Dabas centrs 

 Celtniecības centrs 

 Lomu rotaļu centrs 

 Mācību līdzekļu klāsts ietver speciāli iegādātu aprīkojumu, universālus dažādi lietojamus 

traukus un priekšmetus, rotaļlietas atbilstoši audzēkņu vecumam, skolotāju pašu gatavotu spēļu 

atribūtiku, dažādā tehnikā veidotus leļļu teātra lelles daiļdarbu ilustrēšanai un iestudēšanai. 
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 Mācīšanās procesā bērnus rosina un viņiem māca izmantot bērnu daiļliteratūras un uzziņu 

literatūras grāmatas, mācību grāmatas, izdales materiālus, didaktiskās spēles, dabas materiālus, 

skolotāju izveidotus aprīkojumu kompleksus pētnieciskajai darbībai telpās un grupu laukumos, 

zaļos augus teritorijā un tuvākajā apkārtnē, pašu veidotos sējumus un stādījumus.   

Pastaigās iestādes teritorijas dabas vidē un tuvākajā apkārtnē bērns kā pētnieks vēro, 

ieklausās, izzina, salīdzina un mācās kritiski domāt un izvērtēt.  

Katrā grupas telpā un grupas āra laukumā ir zona, kuru bērni var pārveidot, papildināt un 

iekārtot atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām, izvēlēties materiālus noteiktai darbībai, plānot 

un īstenot paši savus plānus. Speciāli norobežots “pārdomu stūrītis” reizēm ļauj netraucēti pabūt 

vienam. 

Interaktīvās tāfeles nodrošina iespēju tematisko vietējo un starptautisko resursu 

izmantošanai.  

Bērni kopā ar vecākiem īstenoja izglītojošus iestādes projektus: ”Sniegavīrs”, “Akmeņi”, 

“Putni”. Sešus gadus vecu bērnu grupā skolotājas kopā ar audzēknes ģimeni izplānoja un īstenoja 

mācību projektu “Kruasāni”, iesaistot visus grupas audzēkņus praktiskā cienasta pagatavošanā un 

svētku galda klāšanā pirmsskolas grupas vidē.  

Bērni labprāt dodas mācību ekskursijās. Reizēm tie ir bērniem speciāli organizēti pasākumi 

pilsētas parkos un skvēros. Audzēkņi apmeklē izstādes un ekspozīcijas muzejos, piedalās 

tematiskajos izglītojošajos pasākumos “Stunda muzejā”. Pilsētas bibliotēkās uzzina, kā sameklēt 

noteikta veida literatūru un darboties e-vidē. Ekskursijās vecāku darba vietās iepazīstas ar 

profesijām: policists, kulinārs, pārdevējs, ugunsdzēsējs. Nokļūšana galamērķī sniedz jaunu vērtīgu 

pieredzi: pārvietošanās kājām pilsētas ielās, brauciens pilsētas autobusā (parasti pārvietojas 

vecāku automašīnās). 

Trīs līdz septiņus gadus veci bērni praktiskajā pētnieciskajā darbībā izmanto 

Miniphanomentas pētnieciskās stacijas, sešus gadus veci bērni apmeklē FasTracKids nodarbības 

ZRKAC un 10 pašvaldības nodrošinātas peldētapmācības nodarbības mācību gadā. FasTracKids 

nodarbībās apgūtais rosina audzēkņu vēlmi rast zināšanas par noteiktiem jautājumiem arī citos 

veidos un resursos: uzziņu literatūrā, e-vidē, pārrunājot apgūto ar vecākiem un pieaugušajiem. 

Audzēkņu vecāku aptaujas dati atklāj viedokli par sava bērna izglītošanos.  
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Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Iestādes mācību vide nodrošina audzēkņu praktisku un jēgpilnu darbošanos ikdienas 

pedagoģiskajā procesā caurviju prasmju attīstīšanai. 

 Iespēja daudzveidīgu mācīšanās veidu un mācību līdzekļu izmantošanai atbilstoši bērnu 

individuālajām spējām, vajadzībām, interesēm. 

 Nodrošinātas iespējas izzināt pasauli, izglītoties mācību ekskursijās Jelgavas iestādēs, 

muzejos, uzņēmumos, lauku sētās tuvākajā apkārtnē. 

 Audzēkņi regulāri nostiprina un papildina zināšanas cilvēkdrošības jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot mācīšanās procesu, balstot to kompetenču pieejā.  

 Veicināt audzēkņos savas pilsoniskās identitātes apzināšanos. 

 Plānot pedagoģiskos pasākumus audzēkņu motivācijas vēlmju attīstīšanai. 

 Atlasīt, izveidot, pielāgot mācību materiālus audzēkņu latviešu un mazākumtautību 

valodas prasmju pilnveidei. 

 Sagatavot vai atlasīt e-resursos mācību līdzekļus izglītošanās iespēju dažādošanai, 

audzēkņu individuālo vajadzību nodrošināšanai. 

 Turpināt atlasīt vai pielāgot mācību līdzekļus un darba paņēmienus bērniem ar runas un 

redzes traucējumiem. 

 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Izglītības programmu apguves laikā ikdienā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm 
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un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek rakstiski informēti viņa vecāki vai 

aizbildņi. 

Audzēkņu sasniegto vērtē atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem tēmas 

ietvaros. Iestādes vajadzībām pielāgots Skola2030 projektā izstrādātais modelis.    

Optimālai datu fiksēšanai pilnveidotas individuālās bērnu attīstības kartes 3-7gadus veciem 

bērniem un izveidotas 1,5-2 gadus veciem audzēkņiem. Grupu skolotājas ikdienā pedagoģiskos 

vērojumus dokumentē pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā. Savus novērojumus 

dokumentē arī mūzikas, sporta, speciālās izglītības skolotājas, skolotājas logopēdes. Bērnu 

attīstības un izaugsmes apkopojumu skolotājas atspoguļo bērnu individuālajās attīstības kartēs. 

Audzēkņu sasniegumus analizē pedagoģiskajās konferencēs pie vadītājas vietnieces izglītības 

jomā, kurās piedalās grupu skolotājas, izglītības psihologs. Atbilstoši rezultātiem plāno speciālu 

atbalstu, individuālo darbu, informējot vecākus par veicamajiem pasākumiem. Vecāki saņem 

informāciju par bērnu sasniegumiem gan vecāku sanāksmēs, gan individuālās sarunās. Tas, cik 

daudz iespējas vecākiem saņemt informāciju, bieži ir atkarīgs no vecāku darba grafika, skolotāja 

darba dienas rita un Iestādes darba laika. Daļa vecāku nav gatavi veltīt laiku, apskatot savu bērnu 

darbus, kas ievietoti bērna darbu individuālajā portfolio. Šajā mācību gadā sakarā ar iestādes 

darba organizāciju, tika iegūti un apkopoti audzēkņu sasniegumu vērtējumi tikai par 2.pusgadu. 

Iegūtie dati tiks izmantoti nākošā mācību gada darba plānošanai. 

56% aptaujāto audzēkņu vecāku  apgalvo, ka informāciju par savu bērnu attīstību un 

sasniegumiem saņem regulāri un bieži, 25% - samērā bieži, 14% gribētu biežāk, 5% - nav 

apmierināti ar esošajām iespējām.  

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Audzēkņu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju vērtēšana mutiski, uzsverot pozitīvos 

sasniegumus, motivē bērnus aktīvai darbībai. 

 Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu apkopojums tiek dokumentēts individuālajās 

attīstības kartēs un rada ieskatu bērnu attīstības dinamikā.  

 Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi apkopo mācību semestra beigās, analizē 

un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākās attīstības plānošanai.  

 Informāciju vecākiem par bērna attīstību sniedz individuāli sarunās, nodrošinot piekļuvi 

bērnu darbu portfolio, iepazīstinot ar projektiem, vizuālajiem darbiem izstādēs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot iestādes audzēkņu sasniegumu vērtēšanas noteikumus atbilstoši audzēkņu 

vecumposmam un aktualitātēm izglītībā.  

 Īstenot vienotu pieeju vērtēšanas procesā iestādē, uzsverot audzēkņu pozitīvos un 

nozīmīgos sasniegumus, motivējot turpmākai izaugsmei. 

 
 

Joma – 3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Pirmsskolas posmā bērns gūst sākotnējo pieredzi par sevi, vienaudžiem un pieaugušajiem, 

iepazīst un izzina apkārtējo pasauli. 
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Audzēkņi iegūst un pēc tam demonstrē savas spējas, iemaņas un prasmes ikdienā 

rotaļdarbībās un ārpusnodarbību aktivitātēs, svētkos un pasākumos. Bērni saņem pedagogu 

mutisku novērtējumu zināšanām, prasmēm, attieksmēm. Audzēkņi veic dažādas grūtības pakāpes 

uzdevumus. 

Pedagoģiskie vērojumi par bērnu attīstību, personīgo izaugsmi atspoguļoti dokumentācijā, 

apkopoti bērnu individuālajās attīstības kartēs par visu laiku, kamēr audzēknis apmeklē iestādi. 

Audzēkņu attīstības un izaugsmes norise un vajadzības tiek pārrunātas ar vecākiem.  

Ir palielinājies to audzēkņu skaits, kuriem latviešu literārās valodas prasmes ir viduvējā 

līmenī, daudziem grūtības sagādā saklausīt un diferencēt skaņas, klausīties cita bērna vai 

pieaugušā runā un uztvert sacīto. Sarunā pārsvarā lieto īsus teikumus. 

2018./2019.mācību gada 2.semestra noslēgumā apkopotie Vispārizglītojošās izglītības 

programmas 3-6 gadus vecu audzēkņu valodas attīstības novērtējumu dati liecina, ka 

pedagoģiskajā procesā jāpiedāvā vairāk uzdevumu, kas tiešā vai pastarpinātā veidā veicina 

literārās valodas prasmju apguvi. Vispārizglītojošajās grupās iekļauti 7 Speciālās pirmsskolas 

izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem audzēkņi; skolotājas logopēdes 

atbalstu saņem vēl 9 audzēkņi. Aptuveni 8% audzēkņu nāk no divvalodīgām vai ģimenēm, kurās 

bērnam dzimtā ir krievu valoda.  

 

 
Vērtējumu skala: 1-vēl nav novērots; 2-sākuma stadijā; 3- attīstās; 4- regulāri var novērot 

Vērtējumu atspoguļojums apliecina nepieciešamību intensīvāk turpināt skolotāja logopēda 

ieteiktos vingrinājumus ikdienā grupā un mājās ģimenē valodas prasmju uzlabošanai, vajadzības 

gadījumā ģimenei sniedzot arī citu atbalsta speciālistu palīdzību. 

Sešus gadus veci bērni apguvuši darbošanos ar interaktīvajiem mācību līdzekļiem un izpilda 

uzdevumus atbilstoši noteikumiem un demonstrē Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktās 

zināšanas, prasmes un attieksmes. Sagatavoti 44 rakstiski apkopojumi par bērnu gatavību 

mācībām skolā. 23 no bērniem lasa, 14- raksta un 25- skaitļo 10 apjomā. 36 bērni uzsāks mācības 
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1.klasē Vispārizglītojošajā programmā, 2 bērni – obligātajā sagatavošanā skolai, 6 – atkārtoti 

apgūs Speciālās izglītības programmas sešus gadus veciem bērniem.   

Bērnu līdzdalība pilsētā notiekošajos mākslas konkursos, mūzikas un sporta pasākumos ļauj 

demonstrēt savus sasniegumus. Visu pirmsskolas grupu pārstāvji piedalījušies Kanclera Nama 

rīkotajā zīmējumu konkursā. 1.vietu savā vecuma grupā ieguvuši “Stirniņu” un “Rūķu” grupu 

audzēkņi. Visu grupu audzēkņi uzstājušies ar priekšnesumiem Iestādes  Ģimenes dienas 

pasākumos.  

Bērni demonstrējuši valodas kompetences pasaku dramatizācijās Teātra dienu pasākumā. 

Audzēkņu iestudējumus skatījās arī viņu vecāki.  

Uz sešgadnieku grupas izrādi “Burvis Ozs” bija uzaicināti pirmsskolas izglītības iestāžu 

“Zīļuks” un “Gaismiņa” audzēkņi. Viesu uzņemšanai iepriekš bija bērnu sagatavots cienasts un 

pašu spēkiem klāti galdi. Pasākums noslēdzās ar draudzīgu cienāšanos un sarunām.  

FasTracKids starptautiskajā konkursā “Balsis” 1.vietu ieguva “Zaķu” grupas audzēknis 

Krišjānis Čulba. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Regulāra audzēkņu prasmju, zināšanu un attieksmju novērtējumu, pedagoģisko vērojumu 

izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesu plānošanā. 

 Sešus gadus vecu bērnu prasme darboties ar interaktīvajiem mācību līdzekļiem 

 Pasaku dramatizācija bērnu valodas kompetenču pilnveidei mācību procesā un visu grupu 

iestudējumu demonstrēšana Teātra dienās Iestādē. 

 Bērnu talantu izpausme un pašapliecināšanās iestādē un pilsētā notiekošajos mākslas 

konkursos, mūzikas un sporta pasākumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Dažādot mācīšanas metodes un paņēmienus bērnu literārās valodas prasmju uzlabošanai. 

 Nodrošināt individuālu pieeju audzēkņiem, īstenojot atbalsta un grupas personāla ciešu 

sadarbību.  

 Rast iespēju audzēkņu spēju un talantu izpausmei, organizējot Iestādē pasākumus un 

piedaloties pasākumos pilsētā. 

 Ieviest e-klasi 5-6gadīgo audzēkņu sasniegumu atspoguļošanai. 

 
 

Joma - 3.4. Atbalsts izglītojamajiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Iestādē strādā atbalsta personāls: divas logopēdes, izglītības psihologs, divas speciālās 

izglītības skolotājas, medicīnas māsa.  

Izglītības psihologs kopā ar grupu skolotājām veic audzēkņu psiholoģisko un pedagoģisko 

izpēti. Bērna attīstības psiholoģiskā testēšana notiek tikai ar vecāka rakstisku piekrišanu. Ar 

testēšanas rezultātiem tiek iepazīstināti audzēkņa vecāki un Iestādes personāls,  kurš ar šo bērnu 
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un ģimeni strādā. Ja nepieciešams, audzēknim, viņa ģimenei un personālam nodrošina 

psiholoģisko atbalstu. 

Izglītības psihologa vadībā vairākās grupu telpās ir iekārtotas zonas bērnu individuālai 

atpūtai, grupās izstrādāti rīcības modeļi bērnu pozitīvai disciplinēšanai. Psihologs individuāli vai 

grupās strādā ar bērniem uzvedības traucējumu novēršanai. Reizēm psihologs strādā kā starpnieks 

ar audzēkņu ģimenes locekļiem audzināšanas problēmu nodefinēšanai un risināšanai, sniedz 

psiholoģisku un emocionālu atbalstu. Psihologs savā darbā ievēro ētikas kodeksu un 

konfidencialitāti.  

Vajadzības gadījumā izglītības psihologs, logopēdes un speciālās izglītības skolotājas 

sagatavo informāciju pilsētas pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Atbalsta personāls piedalās 

pedagogu sanāksmēs, grupu vecāku sapulcēs.  

Iestādes atbalsta personāls noteiktā kārtībā īsteno sadarbību ar pilsētas (Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centrs, Bāriņtiesa, Sociālo lietu pārvalde, Bērnu sociālais aprūpes centrs) un 

valsts institūcijām atbalsta sniegšanai iestādes audzēkņiem un viņu ģimenēm. Iestāde informē 

vecākus par iespējām un veidu, kā saņemt medicīnisku, psiholoģisku vai sociālu palīdzību pilsētas 

iestādēs un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konsultatīvo centru.  

Programmas “Džimbas 9 soļu drošības programma” nodarbību ciklā sešgadīgi bērni 

mērķtiecīgi tiek izglītoti par personisko drošību, mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. 

Nodarbības programmas ietvaros skolotājas vadībā noris bērniem saprotamā veidā ar mūzikas, 

rotaļu, filmiņu un lomu spēļu palīdzību.   

Iekšējās kārtības noteikumu apguve, zināšana un ievērošana veicina audzēkņu drošību. 

Bērni apgūst Satiksmes noteikumus, Darba aizsardzības noteikumus, piedalās praktiskās 

evakuācijas mācībās.    

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Iestādē regulāri tiek veikta bērnu individuālās attīstības izpēte. 

 Bērniem vajadzības gadījumā tiek sniegts psihologa, speciālā skolotāja un logopēda 

atbalsts. 

 Atbalsta personālam ir veiksmīga sadarbība ar pārējo iestādes personālu, pašvaldības 

institūcijām audzēkņiem nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai. 

 Audzēkņu ģimenei iespējas saņemt iestādes atbalstu problēmu risināšanai un piedalīties 

kopīgos pasākumos. 

 Pedagogu, atbalsta personāla un vecāku sadarbība bērnu individuālo vajadzību 

nodrošināšanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izglītot audzēkņu vecākus par iespējamā atbalsta sniegšanu bērniem ar dažādām 

vajadzībām.   

 Turpināt īstenot “Džimbas 9 soļu drošības programmu” pozitīvas saskarsmes, sadarbības 

veicināšanai un vardarbības risku mazināšanai. 

 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 



24 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Medicīnas māsa veic bērnu profilaktisko veselības aprūpi: ik rītu veicot grupu apgaitu, 

noskaidrojot audzēkņu veselības stāvokli, vajadzības gadījumā sniedzot palīdzību, sazinoties ar 

ģimeni. Mācību gada sākumā tiek veikta audzēkņu svēršana un mērīšana, ikdienā pārraudzīts 

sanitārais stāvoklis iestādē, virtuvē un āra teritorijā. Ir apzināti bērni ar veselības problēmām, 

izstrādāts rīcības plāns veselības problēmu saasinājumu gadījumā, izveidota atbilstoša ēdienkarte 

sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. Pirmo neatliekamo palīdzību sniedz māsa vai 

darbinieks, kurš apmācīts palīdzības sniegšanā. Iestādē ir nokomplektētas aptieciņas pirmās 

palīdzības sniegšanai. 

Ir izveidota mobila Sajūtu taka telpās, Iestāde ir iesaistīta programmās „Skolas piens” un 

“Skolas auglis”, “Tīri zobi”.  

Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un drošības instrukcijas atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu prasībām gan audzēkņiem, gan darbiniekiem. Dokumenti tiek regulāri pilnveidoti 

atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvos aktos un iestādes darbībā. Katra mācību gada sākumā 

skolotāji pārrunā Iekšējās kārtības noteikumus ar audzēkņiem un viņu vecākiem.  

Iestādes darbinieki sistemātiski tiek iepazīstināti ar iestādes darba kārtības noteikumiem, 

ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības instrukcijām. Darbinieki ar parakstu apliecina, 

ka ar šiem noteikumiem un instrukcijām iepazinušies.  

Uzņemot jaunus audzēkņus un katra mācību gada sākumā audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti 

ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ko apliecina ar savu parakstu. Vecāku sanāksmēs tiek pārrunāts 

par bērnu drošības jautājumiem. 

Drošības noteikumi audzēkņiem ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2009. 

noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos". Audzēkņus izglīto cilvēkdrošības jautājumos. Ar darba drošības 

instrukcijām nodarbībās un ārpusnodarbību aktivitātēs audzēkņi tiek iepazīstināti atbilstoši 

nepieciešamībai. 

Atbildība par audzēkņu veselības un dzīvības saglabāšanu ir noteikta darbinieku amata 

aprakstos. Iestādē ir noteikta kārtība, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. Ir 

izstrādāts pieaugušo atbilstošas rīcības modelis bērnu veselības problēmu saasinājumu gadījumā. 

Visi darbinieki ir apmeklējuši kursus Bērnu tiesību aizsardzībā un Pirmās palīdzības sniegšanā. 

Iestādē ir izstrādāta veidlapa bērnu ekskursiju, pastaigu organizēšanai un pasākumu 

apmeklēšanai ārpus iestādes teritorijas. Vecāki piekrišanu bērna līdzdalībai pasākumos un 

aktivitātēs apliecina ar parakstu. Pamatojoties uz pedagoga pieteikumu un aizpildītu maršruta 

lapu, vadītāja izdod rīkojumu par ekskursijas, pārgājiena organizēšanu vai pasākuma 

apmeklēšanu.  

Mājturības un tehnoloģiju darbu praktiskās izpildes laikā audzēkņi skolotāju vadībā 

iepazīstas un apgūst dažādus tehniskus paņēmienus un drošības noteikumus darba instrumentu un 

dažādu vielu lietošanai.  

Pārvietojoties sporta rīkos un iekārtās, darbojoties rotaļu iekārtās bērni ievēro noteiktu 

kārtību. Gatavojoties doties uz kultūras namu, muzeju vai citām iestādēm tiek pārrunāti uzvedības 

noteikumi attiecīgajos pasākumos, telpās un pārvietojoties sabiedriskajā transportā vai ekskursijas 

autobusā. Katrā stāvā ir redzami evakuācijas plāni, palīdzības dienestu telefonu numuri. Iestādē 

notiek teorētiskas un praktiskas mācības, kā rīkoties evakuācijas gadījumā. 

Ēkā ir nomainīta ugunsgrēka atklāšanas signalizācija, kā arī vietējais trauksmes signāls. 

Ieejas durvis aprīkotas atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 
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“Ugunsdrošības noteikumi”.  Ir noslēgts līgums ar apsardzes firmu SIA MEGA SARGS par 

iestādes un teritorijas apsardzi naktīs un brīvdienās. 

Vērtējums ar līmeni: labi 

 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Iestādē ir izstrādāti iekšējie drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti  

 Iestādē notiek regulāra pieaugušo un audzēkņu instruēšana un apmācība drošības 

jautājumos, praktiskās evakuācijas mācības. 

 Iestādē strādā sertificēta medicīnas māsa. 

 Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas māsas kabinetā.  

 Sistemātiski un mērķtiecīgi tiek veidota audzēkņu izpratne par cilvēkdrošības 

jautājumiem. 

 Iestādes darbinieki ir apmācīti sniegt atbilstošu atbalstu bērniem ar veselības problēmām.   

 Iestādē nomainīta ugunsgrēka atklāšanas signalizācija. 

 Evakuācijas izejas aprīkotas ar avārijas izejas durvju sistēmu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Nepieciešams izveidot vizuālās drošības kartes teritorijā. 

 Nepieciešams pilnīgi atjaunot teritorijas žogu. 

 Nomainīt Iestādes teritorijas rotaļu laukumu un celiņu segumu.  
  

 
3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Iestādē tiek īstenots audzināšanas process atbilstoši valstī noteiktajām Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijām un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas 

metožu izvērtēšanas kārtībai.  

Iestādē īstenoto izglītības programmu saturs ietver nepārtrauktu audzināšanas procesu gan 

ikdienā, gan svētkos. Bērni piedalās gadskārtu svētku pasākumos: Miķeļi un Miķeļdienas tirgus ar 

speciāli veidotām augļu un dārzeņu kompozīcijām, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo. Tas ir 

veids, kā iepazīties ar latviešu tautas tradīcijām. Svinot valsts svētkus, tiek radīta sākotnēja 

izpratne par ģimeni, dzimto pilsētu, valsti: Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena.  

Skolotāji veido scenārijus, gatavo audzēkņus pasākumiem un svētkiem. Bērni demonstrē 

savas spējas un prasmes iestādes pasākumos: sporta svētkos, Ballē pilī, Mūzikas nedēļā, Teātra 

nedēļā, Ģimenes dienā, izlaidumā. Šie pasākumi ļauj citā vidē un apstākļos izmantot ikdienā 

apgūtās prasmes un iemaņas. 

Iestādes gaiteņos tiek veidotas tematiskas audzēkņu vizuālās mākslas darbu izstādes. 

Tēlotājas mākslas darbus skolotāju vadībā audzēkņi gatavo „Kanclera nama” ikgadējiem 

konkursiem. 
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Bērniem ir iespējas apmeklēt angļu valodas, tautisko deju pulciņa, robotikas 

(algoritmēšanas un programmēšanas pamatos robottehnikā) maksas interešu pakalpojumu 

nodarbības atbilstoši bērnu vecumposmam un attīstības vajadzībām. 

Maksas interešu izglītības programmas īsteno pēcpusdienas cēlienā. Audzēkņu vecāki 

informāciju par bērnu iespējām apmeklēt interešu izglītības nodarbības saņem vecāku sapulcēs, 

var izlasīt grupu informatīvajos centros. Pakalpojumu sniedzēji ar audzēkņu vecākiem slēdz 

līgumus.  

Angļu valodas pulciņa nodarbībās audzēkņi spēļu un rotaļu veidā apgūst vārdu krājumu, 

veido sākotnējas dialoga veidošanas prasmes.  

Tautisko deju pulciņa nodarbībās bērni izkopj kustības, apgūst latviešu tautisko deju soļus, 

mācās sadarboties. Ikgadējā pavasara koncertā bērni demonstrē vecākiem tautisko deju pulciņā 

mācību gada laikā apgūto.   

Robotikas pulciņa nodarbībās 3-6 gadus veci audzēkņi atbilstoši savam vecumam mācās 

algoritmēšanu, programmēšanu, dizainu, dabas zinības, elektroniku, paralēli attīstot matemātisko 

domāšanu, papildinot angļu valodas vārdu krājumu. Bērni ir ieinteresēti un motivēti izzināt 

pasauli  sev apkārt, gūst sākotnējo ieskatu inženierzinātnēs. 

Vecāku ieskatā iestādē notiekošie pasākumi un interešu izglītības pulciņi apmierina viņu 

bērnu vajadzības. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Pasākumi veicina audzēkņu radošumu un pašizpausmi. 

 Audzēkņi saņem atbalstu savu spēju, talantu un prasmju izpausmēm. 

 Audzēkņiem ir iespēja apmeklēt maksas interešu izglītības pulciņu nodarbības angļu 

valodā, tautiskajās dejās un algoritmēšanas un robottehnikas pamatos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Stiprināt audzēkņu patriotismu. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem audzēkņiem. 

 Plānot pasākumus ar vecāku aktīvu līdzdalību. 
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 Turpināt organizēt daudzveidīgus pasākumus, mācību ekskursijas, lai veicinātu audzēkņu 

sākotnēju izpratni par piederību savai ģimenei, pirmsskolas grupai, iestādei, pilsētai, 

valstij. 

 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Mācību satura īstenošanas gaitā audzēkņi apgūst sākotnējas zināšanas par dažādām 

profesijām. Atbilstoši vecumposmam par mācību materiālu izmanto didaktiskās spēles, rotaļlietas. 

Sižeta lomu rotaļās tiek izspēlētas dažādas profesijas rīcībā (pavārs, pārdevējs, skolotāja, ārsts).  

Audzēkņi apmeklēja iestādes darbinieku darba vietas, lai iepazītos ar medicīnas māsas, 

vadītājas, vadītājas vietnieku, skolotājas, skolotāja palīga, pavāra, apkopējas, sētnieka, 

remontstrādnieka profesijām. Darbinieki atbildēja uz audzēkņu jautājumiem un pastāstīja bērniem 

par savu darbu. 

Notika mācību ekskursijas uz policiju (policists), veikaliem (pārdevēja, krāvējs), muzejiem 

(muzeja darbinieks, gids), dažādām iestādēm un uzņēmumiem pilsētā.  

Audzēkņa māte iepazīstināja ar sveču lējēja profesiju “Zaķu”, “Tauriņu” un “Lāču” grupas 

audzēkņus un vadīja radošās praktiskās nodarbības sveču liešanā.  

“Tauriņu” grupas audzēkņi tika iepazīstināti ar animatora un fotogrāfa profesiju. Bērni 

piedalījās fotosesijā neierastā vidē – lielā, baltā kartona kastē. Mātes – mājturības skolotājas 

vadībā bērni gatavoja piespraudes, kopā ar maiznieku – cepa maizītes. 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Sistemātiski un mērķtiecīgi tiek veidota audzēkņu izpratne par profesijām tuvākajā 

sociālajā vidē. 

 Audzēkņi sev viegli uztveramā veidā gūst priekšstatu par vecāku profesijām. 

 Karjeras izglītība tiek īstenota izglītības projektos, mācību ekskursijās, iesaistot bērnus 

praktiskā darbībā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paplašināt sadarbību ar Jelgavas iestādēm un uzņēmumiem. 

 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Iestādē izglītošanās procesā ņem vērā audzēkņu individuālās vajadzības, piedāvājot 

daudzveidīgus uzdevumus un mācīšanās formas: didaktiskās spēles un rotaļas; kustību rotaļas; 

frontālais, individuālais, pāru un grupu darbs; aktivitātes ar pieaugušā izvirzītiem noteikumiem un 

noteikumiem, kurus veido bērni paši. Atbilstoši uzdevumu saturam un mācīšanās formām tiek 

iekārtota grupas telpu un rotaļu laukumu vide, izmantoti noteikti mācību līdzekļi. 
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Ikvienam audzēknim ir iespējas demonstrēt savas spējas un talantus pasākumos un 

projektos Iestādē: gadskārtu svētku svinēšana (Masļeņica, Lieldienas); Ģimenes diena, Teātra 

nedēļa. Talantīgie audzēkņi tiek virzīti dalībai arī pilsētā notiekošajos pasākumos: sporta 

pasākumos, konkursos. Audzēkņi veic dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, mācās prezentēt 

darba rezultātus, iekārtot un noformēt radošo darbu izstādes. Vecāki tiek iepazīstināti ar savu 

bērnu sasniegumiem, personāls mudina vecākus iesaistīt bērnus ārpus Iestādes interešu izglītības 

iestādēs. 

 Mācību semestra sākumā skolotājas veic pedagoģiskos vērojumus, tos apkopo un iegūto 

informāciju izmanto turpmākā mācību procesa plānošanā un īstenošanā. Sadarbībā ar iestādes 

atbalsta personālu 3 audzēkņiem tika sagatavota pedagoģiski medicīniskajai komisijai 

nepieciešamā informācija. 

Uzdevumi tiek izvēlēti atbilstoši bērnu individuālajām vajadzībām. Iestādes psihologs, 

speciālie skolotāji un skolotāji logopēdi palīdz skolotājām izvērtēt attiecīgo uzdevumu efektivitāti 

pedagoģiskajā procesā.  

Daļai audzēkņu grūtības sagādā koncentrēties iesākto darbu paveikšanai līdz galam, tāpēc 

veicamais tiek sadalīts vairākos posmos. Grupā skolotājas izmanto psihologa ieteiktos 

paņēmienus un metodes bērnu uzmanības piesaistīšanai un noturēšanai.   

Iestādes personāls veicina audzēkņu vecākus piedalīties savu bērnu problēmu 

diagnosticēšanas organizēšanā, iesaka apmeklēt atbilstošus speciālistus. 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Audzēkņiem nodrošināta iespēja demonstrēt savas spējas, talantus un prasmes 

rotaļnodarbībās, brīvajās aktivitātēs, pasākumos. 

 Pirmsskolas grupās ir izveidota aktīvu darbību motivējoša izglītības vide. 

 Atbalsta personāls veic bērnu attīstības traucējumu diagnostiku, novēršanu un labošanu. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Metodiskā atbalsta nodrošināšana pedagoģiskajam personālam bērnu valodas un runas, 

redzes traucējumu labošanai un novēršanai. 

 

 
3.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Iestādes personāls, pamanot audzēkņu grūtības izglītošanās procesā, piesaista atbalsta 

speciālistus konsultācijām. Ar vecāku rakstisku piekrišanu izglītības psihologs veic audzēkņa 

novērošanu pedagoģiskā procesa laikā, individuālu testēšanu, kā arī vajadzības gadījumā piesaista 

speciālās izglītības skolotāju vai skolotāju logopēdu. Ja nepieciešams, audzēknis tiek nosūtīts uz 

pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kas atbilstoši individuālajām vajadzībām iesaka 

konkrētu speciālās izglītības programmu. 

Iestādē tiek īstenotas četras speciālās izglītības programmas. Šajās programmās audzēkņi no 

mūsu vai citām iestādēm tiek uzņemti ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. Ir 

izveidotas divas speciālās izglītības grupas: latviešu un krievu mācību valodā. 1 no grupām 

izglītošanas vajadzību īstenošanai atbalstu sniedz 2 skolotāju palīgi.  

Iestādē 10 pirmsskolas izglītības skolotājas ir apguvušas zināšanas, kas ļauj strādāt ar 

bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem; apliecinājums – sertifikāts “Pedagoģiskā procesa 

raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās  attīstības traucējumi,  psihiskās  

attīstības  aizture  un  mācīšanās  traucējumi; ieguvusi tiesības īstenot speciālās izglītības 

programmas bērniem ar garīgās  attīstības traucējumiem,  psihiskās  attīstības  aizturi  un  

mācīšanās  traucējumiem”.  

Audzēkņi ar vieglām speciālām un īpašām vajadzībām iekļauti vispārizglītojošajās grupās, 

nodrošinot nepieciešamo atbalstu un īstenojot iekļaujošas izglītības principu „izglītība ikvienam”.  

Skolotājas logopēdes ir sniegušas palīdzību 27 speciālās izglītības programmas un 43 

vispārējās izglītības programmas audzēkņiem.  

Speciālās izglītības skolotājas īstenojušas regulārus atbalsta pasākumus 46 speciālās 

izglītības programmu audzēkņiem, veikušas bērnu attīstības traucējumu diagnostiku un sniegušas 

palīdzību vispārizglītojošo grupu audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem. 

Pedagogi augsti novērtē audzēkņu un audzēkņu vecāku iespējas saņemt atbalstu iestādē. 

Individuālās nodarbības, konsultācijas un sarunas rada iespējas atbilstoši risināt nopietnas 

problēmas.  
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Audzēkņu individuālā izaugsme tiek vērtēta dinamikā. Iegūtie dati ļauj novērtēt pozitīvo 

saņemtā atbalsta ietekmi. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Pirmsskolas grupās ir izveidota iekļaujoša un atbalstoša izglītības vide. 

 Izstrādāti un īstenoti individuālie plāni darbam ar 48 bērniem ar speciālām vajadzībām,  

nodrošinot audzēkņu individuālo attīstību un izaugsmi. 

 Iestādes atbalsta personāls nodrošina nepieciešamo atbalstu audzēkņiem, pedagogiem un 

audzēkņu ģimenēm. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Papildināt materiālo bāzi grupās ar laikmetīgiem mācību materiāliem bērnu valodas un 

runas, redzes traucējumu, uzvedības traucējumu labošanai un novēršanai. 

 Dažādot ar laikmetīgām metodēm darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām. 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Iestādes darbinieki sniedz audzēkņiem un viņu vecākiem nepieciešamo informāciju par 

iestādes darbu, norisēm grupā. Par sapulcēm, pasākumiem, ekskursijām informācija tiek sniegta 

savlaicīgi. 

Vecāki ir informēti par interešu izglītības piedāvājumu Iestādē. 

Tiek organizēta atsevišķa vecāku sapulce jaunuzņemto audzēkņu vecākiem. Katrā pirmsskolas 

grupā 2 reizes mācību gadā notiekošajās grupas vecāku sapulcēs piedalās vadītāja, vadītājas 

vietniece izglītības jomā, izglītības psiholoģe. Speciālo grupu vecāku sapulcēs piedalās arī 

speciālās izglītības skolotājas. Vecāki tiek iepazīstināti ar aktualitātēm pirmsskolas izglītībā 

iestādē, pilsētā, valstī. Īpaša vērība veltīta bērnu drošībai un izglītības procesa organizēšanas 

jautājumiem, vecāku iesaistei savu bērnu izglītošanā, kā arī Iestādes kārtības noteikumu 

ievērošanai. Vecāku aptaujā iegūtā informācija liecina, ka iestādē speciāli viņiem organizētie 

pasākumi apmierina, tomēr darba laiks ne vienmēr ļauj visus apmeklēt. Vecāki neapmierināti, ka 

sapulcēs atkārtoti runā par Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, tomēr precīzi tos nepilda. 
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Dažādu problēmsituāciju risināšanai vecāki tiek uzaicināti pie iestādes vadības personāla. 

Psiholoģe konsultē audzēkņu vecāku ģimenes par audzināšanas problēmu risināšanu ģimenēs. 

Grupu skolotājas regulāri informē vecākus par viņu bērnu attīstību un sasniegumiem.  

Vecāki līdzdarbojas grupu izglītības projektu plānošanā un īstenošanā, mācību ekskursijās. 

Arī Latvijas valsts svētku pasākumos iestādē un pilsētā, Mūzikas nedēļā, Ģimenes dienā, 

izlaidumā, Jelgavas pilsētas svētkos vecāki ir aktīvi dalībnieki. Ar savām profesijām un darbu 

vecāki bērnus iepazīstina viegli uztveramā un interesantā formā. 

Iestādē darbojas vecāku padome. Tās darbību nosaka noteikumi.  

Vecāku viedokļa izzināšanai un iestādes darbības uzlabošanai Iestādē veic audzēkņu 

vecāku aptaujas. 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Vecāki informēti par iestādes darbību un savu bērnu gaitām pirmsskolā. 

 Audzēkņu vecāku informēšana par bērnu attīstību un izaugsmi, iesaistīšana savu bērnu 

izglītošanas procesā – individuālās sarunas, sarunas pie vadības komandas, atbalsta 

dienesta personāla. 

 Vecāku ieinteresēšana savu bērnu izglītošanā, organizējot pasākumus bērniem kopā ar 

vecākiem. 

 Vecāku sadarbība ar pedagogiem bērnu izglītošanas procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktivizēt iestādes vecāku padomes darbu. 

 Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem. 
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Joma - 3.5. Iestādes vide 

3.5.1.Mikroklimats 

Izstrādātie Iekšējās kārtības noteikumi, to ievērošana nodrošina pieaugušajiem un bērniem 

labvēlīgu vidi. Darbinieki, bērni un viņu ģimenes savstarpēji sadarbojas gan ikdienā, gan svētkos. 

Iestādē tradicionāli notiek pasākumi: Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņi, Latvijas 

Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Mūzikas nedēļa, Ģimenes diena, izlaidums. Šajos 

pasākumos labprāt piedalās vecāki, atzinīgi tos novērtējot, fotografējot un filmējot. Audzēkņi 

mūzikas skolotājas vadībā uzstājas ZRKAC un Integrācijas pārvaldē. 

Audzēkņi lepojas ar to, ka var demonstrēt savus talantus.  

Iestādei ir izgatavots karogs, ko lieto pasākumos iestādē un pilsētā. 

Personāls iestādē strādā ilgstoši, jo augstu vērtē savstarpējās attiecības, atbalstu. 

Darbinieku profesionālā darbība tiek novērtēta un izaugsme veicināta dažādām balvām. 

Darbinieki pozitīvi novērtē mikroklimatu savā darba vidē. 
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Labvēlīgas sociālās vides uzturēšanā daudz pūļu iegulda izglītības psiholoģe: vērtējot 

bērnu attīstību, organizējot spēles saskarsmes iemaņu veidošanai atbilstoši grupu audzēkņu 

vajadzībām un individuālas sarunas ar ģimenēm, piedaloties vecāku sapulcēs. 

Vecākiem tiek veidota līdzatbildības apziņa tādas savu bērnu uzvedības nodrošināšanā, 

kas neapdraud bērnu pašu vai citu personu drošību, veselību, dzīvību. Vairākās grupās bērni kopā 

ar pedagogiem ir izveidojuši grupas kārtības noteikumus. 
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Pirmsskolas grupu e-pasti, grupas sociālajos tīklos veicina vecāku un pedagogu 

savstarpēju saziņu, komunikāciju, informācijas apmaiņu. 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Iestādei ir sava simbolika un atribūtika. 

 Iestādes darbu reglamentējošie dokumenti izstrādāti un pilnveidoti atbilstoši ārējo 

dokumentu prasībām.  

 Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats. 

 Tradīcijas un pasākumi veicina audzēkņos un viņu vecākos piederības sajūtas iestādei 

veidošanos.  

 Izveidots iestādes facebook.com profils. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt organizēt pasākumus ar vecāku iesaistīšanos un aktīvu līdzdalību. 

 Izglītot vecākus par kompetencēs balstītu mācību satura īstenošanu, līdzdalību savu bērnu 

izglītošanā. 
 

3.5.2.Fiziskā vide 

Iestāde atrodas bērnudārza vajadzībām 1979.gadā būvētā ēkā. Ēkai ir 2 korpusi, kas 

savienoti ar galeriju. Ēkas platība ir 1700 m2 , tajā atrodas telpas 11 pirmsskolas izglītības 

grupām, 99 m2 liela zāle sporta un 90 m2 zāle mūzikas nodarbībām un pasākumiem. 12600 m2 āra 

teritorijā iekārtoti rotaļu laukumi, laukums ar sporta rīkiem, uzbūvētas nojumes rotaļām, ierīkota 

zaļā apstādījumu un saimnieciskā zona.  

Pagājušajā budžeta gadā tika īstenoti iestādes energoefektivitātes būvdarbi un iekštelpu 

kosmētiskie remonti saistībā ar ēkā veiktajiem remontdarbiem. Iestādes materiālā bāze papildināta 

ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, telpu un teritorijas aprīkojumu: mēbeles un inventārs 

audzēkņiem un pieaugušajiem, mācību līdzekļi un aprīkojums pedagoģiskajam procesam, 



34 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

papildināts rotaļu laukumu aprīkojums teritorijā. Pedagogu darbam pieejami 8 portatīvie datori, 2 

multifunkcionālas drukas iekārtas, skaņu atskaņošanas iekārta.  

Iestādes telpas un apkārtne tiek uzturēta atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām. Ir 

izveidota mobila sajūtu taka. 

Telpas ir drošas: uzstādītas ugunsdrošības un automātiskās apsardzes sistēmas, norādītas 

izejas un evakuācijas ceļi. Pieaugušie un bērni zina un ievēro Iekšējās kārtības noteikumus grupas 

telpās un rotaļu laukumos, piedalās evakuācijas praktiskajās mācībās, nostiprinot praksē zināšanas 

par cilvēkdrošības jautājumiem un iestādes civilās aizsardzības plānu. 

2019.gada jūnijā sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību pabeigta ēkas energoefektivitātes 

procesa darbu īstenošana un ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošana. Iestādē ir veikti daļēji vides 

pielāgošanas pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Būvniecības valsts kontroles birojs un 

komisija būvobjektu pieņēma ekspluatācijā18.jūlijā.    

Iestādes esošais stāvoklis novērtēts kā atbilstošs ekspluatācijas vajadzībām.   

Vecāki vēlētos, lai iestādē būtu baseins, sāls istaba, visā teritorijā moderni celiņi, pa 

kuriem bērni varētu pārvietoties skrejriteņiem. Tomēr kopumā novērtējums ir pozitīvs. 

 

 
 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Īstenots ēkas energoefektivitātes projekts: nomainīta apkures sistēma, logi, ieejas durvis, 

jumts, siltināta un pārkrāsota fasāde.  

 Ierīkots bruģa segums gar ēku un iebraucamajā ceļā. 

 Veikts iekštelpu kosmētiskais remonts telpās saistībā ar ēkai veiktajām izmaiņām. 

 Iestādes galerijā izveidota mobila sajūtu taka bērnu veselības nostiprināšanai 

 Sakoptas un uzturētas iestādes telpas un ārējā teritorija atbilstoši izglītošanas procesa 

vajadzībām.  
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 Iestādes mācību, materiāli tehniskās bāzes un fiziskās vides pilnveidošana un attīstīšana 

notiek regulāri un mērķtiecīgi, atbilstoši veselības un higiēnas normām. 

 Nodrošināta mācību materiālās bāzes efektīva un saudzīga izmantošana, labiekārtotas 

vides saglabāšana. 

 Veikti izglītības iestādes telpu elektroinstalācijas pretestības mērījumi telpās, 

energoefektivitātes audits. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību turpināt telpu un teritorijas labiekārtošanu.  

 Turpināt plānveidīgus iekštelpu remontus.  

 Turpināt Iestādes ieejas pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

 

Joma - 3.6.Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādē ir visi nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu un audzēkņu 

aprūpes īstenošanai: telpas, mēbeles, rotaļu laukumu aprīkojums. Visas grupu rotaļu telpas, 

garderobes un palīgtelpas, āra rotaļu un sporta aprīkojums, lapenes atbilst valstī noteiktajām 

sanitāri higiēniskajām un drošības normām. 

Audzēkņi ir nodrošināti ar rotaļdarbībām nepieciešamajām spēlēm un rotaļlietām, bērnu 

daiļliteratūras un uzziņu grāmatām, vizuālajai mākslai nepieciešamajiem zīmēšanas blokiem, 

krāsām, 5-6 gadus veciem bērniem individuālām mācību grāmatām un darba burtnīcām, biroja 

precēm. Audzēkņiem ir iespēja strādāt pie interaktīvajām tāfelēm. Sešus gadus vecu bērnu 

izglītošanā regulāri izmanto IKT. 

Lielākajā daļā nodarbību telpās un darbinieku kabinetos ir pieejams interneta pārklājums. 

Iestādes personāls pilnībā nodrošināts ar darba piederumiem un materiāliem.  

Darbiniekiem iespējas savām darba vajadzībām izmantot portatīvos datorus, 

multifunkcionālas drukas iekārtas, laminatoru. Pedagogi apguvuši prasmes lietot un veidot 

interaktīvus mācību līdzekļus. 

Iestādei ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Budžeta pieprasījums 

nākošajam budžeta gadam tiek plānots augustā atbilstoši personāla uzrādītajām vajadzībām, 

vadības komandas izvērtējumam un iesniegts Izglītības pārvaldē. Iestādes darbība tiek plānota 

piešķirtā budžeta ietvaros. Budžeta ieņēmumus veido pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts budžeta 

līdzekļi, maksas pakalpojumu budžeta līdzekļi no telpu izīrēšanas.  

Iestādes grāmatvedību kārto Jelgavas izglītības pārvaldes centralizētā grāmatvedība, bet 

budžeta izpildi uzrauga iestādes vadītāja, vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā. 

Darbinieki sanāksmēs saņem informāciju par budžeta izpildes gaitu, kā arī var izteikt vajadzības 

noteiktu preču iegādei vai pasākumu organizēšanai. 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Nodrošināti izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. 

 Iestādes mācību, materiāli tehniskās bāzes un fiziskās vides uzturēšana un pilnveidošana 

notiek regulāri un mērķtiecīgi. 
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 Finanšu resursu mērķtiecīga, efektīva izmantošana iestādes attīstībā. 

 Iestādes telpās un pirmsskolas grupās daļēji atjaunots interneta pārklājums. 

 Darba vajadzībām ir pieejami portatīvie datori, multifunkcionālās drukas iekārtas un 

laminators.  

 Iestādes 2 grupu telpas aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Atjaunot interneta pārklājumu visās iestādes nodarbību telpās. 

 Ieviest e-klasi darbam 5-6gadus vecu bērnu grupās. 

 Papildināt datortehnikas klāstu iestādes darba vajadzību nodrošināšanai. 

 Turpināt racionāli izmantot finanšu resursu līdzekļus iestādes darbības attīstīšanai.  

 Sadarbībā ar Jelgavas domi īstenot iestādes tālākus labiekārtošanas darbu projektēšanu un 

īstenošanu.   
 

3.6.2. Personālresursi 

Iestādei ir visi nepieciešamie cilvēkresursi izglītības programmu realizēšanai.  

Pirmsskolas izglītības skolotāju, atbalsta personāla, tehnisko darbinieku darba likmes 

atbilst apstiprinātajām amatu vienībām. Ar darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi, ir amatu 

apraksti, darba laika uzskaites tabulas.  

Iestādē kopā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki - visi strādā pamatdarbā. Kolektīvs ir 

stabils, kadru mainība minimāla. Pedagogu noslodze ir optimāla. Pedagogu darba nespējas laikā 

tiek nodrošināt pienākumu izpilde, vienojoties ar pārējiem iestādes darbiniekiem. 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no kuriem 7 ir 

pedagoģijas maģistra grāds; psiholoģei ir atbilstoša augstākā izglītība un pedagoģijas maģistra 

grāds.  

5 skolotājām ir Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikāts ar tiesībām mācīt speciālās 

izglītības programmās pirmsskolas izglītības pakāpē vai augstskolu diplomi ar speciālās izglītības 

skolotāju kvalifikāciju.  

Skolotāji izvērtējuši savas tālākizglītības vajadzības un zina iestādes, pilsētas un valsts 

aktualitātes. Visi pedagogi dažādā līmenī ir apguvuši prasmes strādāt ar informāciju tehnoloģijām. 

Pedagogu darbs regulāri tiek vērtēts atbilstoši mācību gada uzdevumiem, pedagogi veic 

sava darba pašnovērtēšanu. 

Skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides datu bāze VIIS tiek pārraudzīta un 

analizēta. Darbiniekiem ir informācija par amatam nepieciešamo izglītību atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām.  

Iestādes vadība motivē darbiniekus izglītoties un savlaicīgi informē par tālākizglītības 

iespējām, nodrošinot iespēju piedalīties semināros iestādes, pilsētas un valsts mērogā. Iestādes 

veiksmīgai darbībai nepieciešamā profesionālā pilnveide tiek apmaksāta no iestādes budžeta 

līdzekļiem. 
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2018./2019. mācību gadā pedagogi apmeklēja 25 dažāda satura profesionālās pilnveides kursus 

vai seminārus. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Iestādes vadība atbalsta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 

 Izstrādāts pedagogu individuālais profesionālās pilnveides plāns. 

 Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības kursus profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai. 

 Pedagogi apguvuši prasmes lietot un veidot interaktīvus mācību līdzekļus. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt atbalstīt personāla profesionālās meistarības izaugsmi kursos, semināros, 

projektos. 

 Virzīt pedagogu izglītošanos, nodrošinot pakāpenisku pāreju uz kompetenču pieeju 

izglītībā. 

 Piesaistīt jaunus kadrus. 
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Joma - 3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes darbības pašvērtēšanas sistēma tiek plānota un īstenota atbilstoši plānotajam. 

Iestādes vadības komanda īsteno uzraudzību, izvērtēšanu visās iestādes darbības jomās.  

Personāls veic sava darba pašvērtēšanu, datu apkopošanu un izvērtēšanu iestādes darba 

vērtēšanai kopveselumā. Vērtēšanas procesā piedalās pirmsskolas izglītības skolotāji, atbalsta 

personāls un audzēkņu vecāki (aizbildņi). 

Iestādes pašvērtēšanu veic atbilstoši mācību gada darba plānā un izglītības iestādes 

attīstības prioritātēs paredzētajam.  

Iestādes darbības pašnovērtēšanā atbilstoši izvirzītajām attīstības prioritātēm tiek 

izmantoti darbinieku mācību semestru individuālo pašvērtējumu rezultātu apkopojumi: noteiktās 

stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Iestādes vadība apkopo un izvērtē iegūto informāciju. 

Sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs darbinieki tiek iepazīstināti ar iegūtajiem datiem un 

iesaistīti iestādes tālākās darbības plānošanā, prioritāšu, mērķu un uzdevumu izvirzīšanā.   

Prioritātes īstenošana paredz konkrētus mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus, 

ieviešanas gaitu, laika sadalījumu, atbildīgās personas un resursus. 

Iestādē tiek veidots Attīstības plāns 3 gadu periodam. Plānu mācību gadam veido izvirzot 

darba prioritātes, mērķus un uzdevumus pamatjomās atbilstoši attīstības plāna prioritātēm.  

Vecāki ar iestādes darbībā paveikto un plānoto turpmākajam tiek iepazīstināti vecāku 

sapulcēs.   

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Iestādes vadības komandas un personāla veiksmīga sadarbība izglītības iestādes darba 

pašvērtēšanai. 

 Iestādes attīstības prioritāšu īstenošana ilgtspējīgai attīstībai un izvirzīto mērķu un 

uzdevumu īstenošanai. 

 Izglītības iestādes turpmākās attīstības plānošana tiek veikta balstoties uz iestādes darbības 

vērtēšanā iegūtajiem datiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot un īstenot iestādes attīstības plānu 2018.-2020.gadam. 

 Ikgadēji izvērtēt iestādes darbības prioritāšu, noteikto mērķu un uzdevumu izpildes 

sasniegtos rezultātus. 

 Publicēt pašnovērtēšanas ziņojumu e-vidē. 

 Plānot iestādes attīstību, ieviešot kompetenču pieeju izglītības programmu īstenošanā.  

 

 
3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādes vadība regulāri veic iestādes darbu reglamentējošās obligātās dokumentācijas 

aktualizēšanu atbilstoši valstī un pašvaldībā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvo aktu 

prasībām. Iestādes iekšējie normatīvie akti atbilst spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.  
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Iestādes nolikumu 2014.gada 25.septembrī apstiprinājusi Jelgavas pilsētas dome.  

Iekšējo normatīvo aktu saturu zina gan personāls, gan audzēkņi, gan viņu vecāki. Par 

izmaiņām saturā tiek sniegta savlaicīga informācija. 

Ikdienas darbā nepieciešamie dokumenti ir brīvi pieejami pie vadītājas, vadītājas 

vietniecēm, informatīvajā e-vietnē. Skolotāji savā ikdienas darbā ņem vērā izstrādātos 

dokumentus. 

Iestādes vadības komanda ir vadītāja, vadītājas vietnieces, kuru pienākumi, tiesības un 

atbildības jomas ir noteiktas viņu amatu aprakstos. Iestādes vadītāja un vietnieki deleģē funkcijas 

un pārrauga pienākumu izpildi. Vadītājas vietniece izglītības jomā vada iestādes metodisko darbu, 

vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā – atbild par tehniskā personāla darbu, vidi 

un materiālo nodrošinājumu. 

Darbinieki uzskata, ka vadības komanda labvēlīgi izturas un lietišķi risina darba 

jautājumus, uzklausa darbinieku ierosinājumus, ka izvērtē, plāno, organizē un vada iestādes 

darbu, pārzinot valstī un pašvaldībā spēkā esošo likumdošanu. Arī darbinieki tiek iesaistīti galīgā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

 
 

Iestādes administrācijas sanāksmes ir plānotas un notiek pirmdienās. Darbinieku 

apspriedes notiek trešdienās vai ceturtdienās 2 reizes mēnesī. 

Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi, sniedzot informāciju iestādes personālam izveidotajā e-pastā spriditis.jelgava@inbox.lv 

un ziņojumu stendā.  

Iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība noteiktas amatu aprakstos, kas 

nepieciešamības gadījumā tiek pārskatīti un koriģēti. Katram darbiniekam ir viņa amata apraksta 

mailto:spriditis.jelgava@inbox.lv
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savs eksemplārs. Katrs darbinieks regulāri veic sava darba pašvērtēšanu. Iegūtos apkopotos datus 

kopā ar vadības komandas novērtējumiem izmanto materiālajai stimulēšanai. 

 Pedagogu darba slodžu sadalījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Slodzes tiek sadalītas, 

ievērojot izglītības programmu īstenošanas vajadzības, darbinieku štatu sarakstu un darba 

organizācijas vajadzības. Iestādes vadība rosina un atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi. 

26 pedagogiem izstrādāti profesionālās pašpilnveides individuālie plāni, ko izmanto 

iestādes profesionālās pilnveides vajadzību plānošanā un īstenošanā. 

Pirmsskolas skolotāji aktīvi sadarbojas ar atbalsta personālu. Atbalsta personāls strādā 

atbilstoši noteiktam darba grafikam. Visiem darbiniekiem darba telpās ir nepieciešamais 

aprīkojums.    

Pirmsskolas grupu piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Speciālajās grupās un programmās bērni tiek uzņemti ar pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumu. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Iestādē ir visa nepieciešamā dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši valstī spēkā esošajiem 

tiesību aktiem.   

 Iestādē ir profesionāls personāls izglītības programmu īstenošanai un iestādes darba 

vadīšanai. 

 Iestādes vadības komanda veicina un atbalsta pašnovērtēšanas procesu, darbinieki ir 

iesaistīti iestādes stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. 

 Iestādes vadība plānveidīgi pārrauga un izvērtē mācību un audzināšanas darbu, tehniskā 

personāla darbību, nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ikdienā. 

 Izstrādāta un īstenota pedagogu darbības vērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība. 

 Regulāri un savlaicīgi tiek aktualizēta informācija VIIS. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Regulāri aktualizēt iestādes iekšējos normatīvos aktus.  

 Regulāri uzturēt un atjaunot datus VIIS sistēmā. 

 Vadības komandai organizēt atbalsta pasākumus personālam kompetenču pieejā balstīta 

izglītošanas procesa organizēšanai. 

 

 
3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestādes darbības nodrošināšanai tiek īstenota sadarbība ar Jelgavas pilsētas 

Domi un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde”. Sadarbībā ar 

Jelgavas izglītības pārvaldi un tās speciālistiem tiek plānots izglītības iestādes budžets, materiālais 

nodrošinājums, pedagoģiskā procesa īstenošana.  

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs sniedz atbalstu pedagogu tālākizglītībā un 

kvalifikācijas celšanā, Fastrackids nodarbību organizēšanā audzēkņiem.  



41 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” rada iespējas audzēkņiem piedalīties 

18.novembra ugunszīmju veidošanā pilsētas laukumā, kā arī apmeklēt lugu bērniem 

Ziemassvētku laikā. 

Jelgavas sporta hallē tiek organizētas ikgadējās sporta sacensības pirmskolu audzēkņiem 

„Lielā balva”. 

Pedagogi sadarbojas ar Jelgavas un citu pilsētu muzejiem, bibliotēkām, Valsts un 

pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 

Jelgavas daļu, organizējot mācību ekskursijas un izglītojot audzēkņus cilvēkdrošībā.  

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Iestādes darbības stiprās puses: 

 Aktīva sadarbība ar pašvaldības struktūrām iestādes darbības materiālajā nodrošināšanā un 

izglītošanas procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Nodrošināt iestādes un pedagogu aktīvāku iesaistīšanos projektos. 

 Paplašināt izmantojamās darba formas izglītības procesa realizēšanai, sadarbojoties ar  

sadarbības partneriem, izglītības un kultūras iestādēm. 

 

 

4.Citi sasniegumi 

Iestādes gadskārtēji tradicionāli pasākumi 

 Zinību diena, Miķeļdiena, 

 Ekskursija uz Lāču Maizi vai Brīvdabas muzeju, 

 Skolotāju diena, Mārtiņdiena,  

 Bērnu teātra Ziemassvētku izrādes kultūras namā apmeklējums,  

 Mācību ekskursija uz Jelgavas vai Rundāles pili, pasākums “Balle pilī”, 

 Mūzikas nedēļa, 

 Lieldienas, 

 Ģimenes diena, Sporta dienas, 

 Audzēkņu izlaidums,  

 Pedagogu radošo darbu izstrādāšana un prezentēšana, 

 Mācību ekskursijas,  

 Līgo svētki,  

 Darbinieku „svarīgo” jubileju atzīmēšana 

 Darbinieku ekskursija   
 

Nozīmīgākie ieguldījumi iestādes attīstībā saimnieciskajā jomā 

 Īstenoti iestādes energoefektivitātes darbi. 
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5. Turpmākā attīstība (izmantojot pašvērtēšanā iegūtos rezultātus) 

 

 Vērtējamā 

joma 

Kritēriji  Vērtējums  Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mācību saturs 

 

Izglītības iestādē  

īstenotās  

izglītības  

programmas 

 

labi  Īpašu vērību veltīt racionālai darba 

plānošanai, lai nodrošinātu 

kompetenču pieeju licencēto 

izglītības programmu mācību satura 

kvalitatīvai īstenošanai. 

 Izvērtēt un atlasīt mācību līdzekļus 

kompetenču pieejas īstenošanai 

ikdienas pedagoģiskajā procesā. 

 Palielināt interaktīvu mācību 

līdzekļu izmantošanas īpatsvaru 

audzēkņu izglītošanā. 
 Paplašināt mācību materiālu klāstu 

darbam ar bērniem ar valodas un 

redzes traucējumiem. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Mācīšanas  

kvalitāte 

 

labi  Izglītot un atbalstīt personālu 

kompetenču pieejā balstīta 

mācīšanas procesa veiksmīgā 

īstenošanā. 

 Turpināt veidot maināmu un 

transformējamu, darboties rosinošu, 

drošu telpu un āra vidi bērnu aktīvai 

darbībai. 

 Plānot un īstenot pasākumu 

kopumu sistēmu audzēkņu runas un 

valodas prasmju attīstīšanai. 
Mācīšanās  

kvalitāte   

 

labi  Mācīšanās procesu balstīt 

kompetenču pieejā.  

 Veicināt audzēkņos savas 

pilsoniskās identitātes apzināšanos. 

 Plānot pedagoģiskos pasākumus 

audzēkņu motivācijas vēlmju 

attīstīšanai. 

 Atlasīt, izveidot, pielāgot mācību 

materiālus audzēkņu latviešu un 

mazākumtautību valodas prasmju 

pilnveidei. 

 Sagatavot vai atlasīt e-resursos 

mācību līdzekļus izglītošanās 

iespēju dažādošanai, audzēkņu 

individuālo vajadzību 

nodrošināšanai. 
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 Papildināt mācību līdzekļu un darba 

paņēmienu klāstu bērniem ar runas 

un redzes traucējumiem. 

Vērtēšana kā  

mācību procesa  

sastāvdaļa 

 

labi  Pilnveidot iestādes audzēkņu 

sasniegumu vērtēšanas sistēmu 

atbilstoši audzēkņu vecumposmam.   

 Nodrošināt iestādē vienotu pieeju 

vērtēšanas procesā, uzsverot 

audzēkņu pozitīvos un nozīmīgos 

sasniegumus mācību procesā. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

ļoti labi  Aktualizēt un modernizēt mācīšanas 

un mācīšanās procesu atbilstoši 

bērnu vajadzībām un izglītības 

programmu saturam. 

 Nodrošināt individuālu pieeju 

audzēkņiem, īstenojot atbalsta un 

grupas personāla ciešu sadarbību.  

 Rast iespēju audzēkņu spēju un 

talantu izpausmei, organizējot 

Iestādē pasākumus un piedaloties 

pasākumos pilsētā. 

 Ieviest e-klasi 5-6gadīgo audzēkņu 

sasniegumu atspoguļošanai. 

4. Atbalsts 

izglītojamajiem 

Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

labi  Izglītot audzēkņu vecākus par 

iespējamā atbalsta sniegšanu 

bērniem ar dažādām vajadzībām.  

 Turpināt īstenot “Džimbas 9 soļu 

drošības programmu” pozitīvas 

saskarsmes, sadarbības veicināšanai 

un vardarbības risku mazināšanai.  

Izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība 

un darba 

aizsardzība) 

labi  Izveidot vizuālās drošības kartes 

iestādes teritorijā. 

 Nomainīt iestādes teritorijas rotaļu 

laukumu un celiņu segumu. 

Atbalsts personības 

veidošanā 
ļoti labi  Pilnveidot darbu ar talantīgajiem 

bērniem. 

 Stiprināt audzēkņu patriotismu. 

 Turpināt organizēt daudzveidīgus 

pasākumus, mācību ekskursijas, 

audzēkņu sākotnējas izpratnes par 

piederību savai ģimenei, 

pirmsskolas grupai, iestādei, 

pilsētai, valstij veidošanai. 

 Plānot un īstenot pasākumus ar 

vecāku aktīvu līdzdalību. 

Atbalsts karjeras labi  Paplašināt sadarbību ar Jelgavas 
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izglītībā iestādēm un uzņēmumiem.  
Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 
labi  Papildināt materiālo bāzi, pilnveidot 

mācīšanas un mācīšanās procesu 

bērnu valodas un runas, redzes 

traucējumu labošanai un 

novēršanai. 

 Nodrošināt metodisko atbalstu 

pedagoģiskajam personālam bērnu 

valodas un runas, redzes traucējumu 

labošanai un novēršanai. 

Atbalsts 

izglītojamiem ar 

speciālām 

vajadzībām 

ļoti labi  Papildināt materiālo bāzi grupās un 

speciālistu darba kabinetos ar 

laikmetīgiem mācību materiāliem 

bērnu valodas un runas, redzes 

traucējumu, uzvedības traucējumu 

labošanai un novēršanai.  

 Dažādot ar laikmetīgām metodēm 

darbu ar bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 
Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 
labi  Aktivizēt iestādes padomes darbu. 

 Izglītot vecākus par kompetencēs 

balstītu mācību satura īstenošanu, 

līdzdalību savu bērnu izglītošanā. 

5. Iestādes vide Mikroklimats labi   Plānot un īstenot pasākumus ar 

iestādes personāla, audzēkņu un 

audzēkņu ģimeņu piedalīšanos. 
 Turpināt organizēt pasākumus ar 

vecāku iesaistīšanos un aktīvu 

līdzdalību. 
Fiziskā vide labi  Sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību 

plānot un īstenot teritorijas 

labiekārtošanu. 

 Turpināt plānveidīgus iekštelpu 

remontus un rotaļu laukumu 

labiekārtošanu.  

 Piemērot iestādes ieeju   cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem. 

6. Iestādes resursi Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

labi  Turpināt racionāli izmantot finanšu 

līdzekļus iestādes darbības 

nodrošināšanai. 

 Atjaunot interneta pārklājumu visās 

iestādes nodarbību telpās. 
 Ieviest e-klasi darbam 5-6gadus 

vecu bērnu grupās. 
 Sadarbībā ar Jelgavas domi īstenot 

iestādes tālākus labiekārtošanas 
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darbus. 

Personālresursi  ļoti labi  Turpināt atbalstīt personāla 

profesionālās meistarības izaugsmi 

kursos, semināros, projektos. 

 Organizēt pedagogu izglītošanu, 

īstenojot pakāpenisku pāreju uz 

kompetenču pieeju izglītībā. 

 Piesaistīt jaunus kadrus. 

7. Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

labi  Izstrādāt un īstenot iestādes 

attīstības plānu 2017.-2020.gadam. 

 Ikgadēji izvērtēt iestādes darbības 

prioritāšu, noteikto mērķu un 

uzdevumu sasniegto rezultātu. 

 Publicēt pašvērtēšanas ziņojumu e-

vidē. 

 Plānot iestādes attīstību, ieviešot 

kompetenču pieeju izglītības 

programmu īstenošanā.  
Iestādes darbs un 

personāla pārvaldība 
ļoti labi  Regulāri aktualizēt iestādes 

iekšējos normatīvos aktus.  

    Regulāri atjaunot un uzturēt datus 

VIIS sistēmā. 
    Vadības komandai organizēt 

atbalsta pasākumus personālam 

kompetenču pieejā balstīta 

izglītošanas procesa 

organizēšanai. 

Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 
ļoti labi   Veicināt iestādes pedagogu 

aktīvāku iesaistīšanos projektos. 

 Paplašināt izglītības procesa 

realizēšanai izmantojamās darba 

formas, sadarbojoties ar 

sadarbības partneriem, izglītības 

un kultūras iestādēm. 

 
Izglītības Iestādes vadītāja ______________________Vēsma Bērtule 

 

 

Saskaņots: 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas izglītības pārvalde” Vadītāja  G.Auza 

30.08.2019. 

 


