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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

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

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 Tērvetes iela 6,  

Skolas iela 2, 

Jelgava, LV-

3001 

V-7261 17.06.2014. 254 263 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511  Tērvetes iela 6,  

Skolas iela 2, 

Jelgava, LV-

3001 

V-3765 26.01.2011. 12 22 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

redzes traucējumiem 

01015111  V-3763 26.01.2011. 10 9 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

redzes traucējumiem 

01015121  V-3764 26.01.2011. 6 7 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības 

mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015521  V-3766 26.01.2011. 5 9 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

35  Mērķtiecīgi plānojot pedagogu un atbalsta 

personāla noslodzi, ar esošo pedagogu 

skaitu tiek nodrošināta pedagoģiskā 

procesa nepārtrauktība un licencēto 



izglītības programmu īstenošana. 

Objektīvu apstākļu dēļ pedagogu mainība: 

mācību gada laikā 3 pirmsskolas izglītības 

skolotājas devās bērnu kopšanas 

atvaļinājumā (palielinās vakanču skaits), 

darbā pieņemtas 2 skolotājas.  

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

4 No 2020.gada 1.septembra 0,125 

pirmsskolas izglītības sporta skolotāja 

vakance, 0,7 – pirmsskolas izglītības, 

1,347 interešu izglītības skolotāja 

vakances. Izmantojot iestādes resursus, 

pirmsskolas izglītības skolotāju vakances 

tika aizvietotas, bet valstī noteikto Covid 

19 ierobežošanas pasākumu dēļ interešu 

izglītības programmas īstenošana bija 

ierobežota un interešu izglītības skolotāju 

vakances nebija aktuālas un neietekmēja 

izglītības procesa organizāciju.  

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

5 Izglītības iestādē strādā: 1 izglītības 

psihologs (0,7 likmes), 2 skolotāji logopēdi 

(kopā 1,35 likmes), 2 speciālās izglītības 

skolotāji (kopā 1,6 likmes). 

Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem 

un viņu vecākiem, kā arī iestādes 

personālam ir pieejams pašvaldības 

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra 

speciālistu atbalsts. 

 

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

2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

1.3.1. Prioritāte: Kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošana izglītojamo pašvadītas 

radošas darbības veicināšanai 

Sasniedzamie rezultāti 

Kvalitatīvie rezultāti: 

• Pedagoģiskais process tiek plānots un īstenots satura apguves pēctecībai atbilstoši izglītojamo 

spējām un vajadzībām; 

• Izglītojamie demonstrē pašvadītas mācīšanās prasmes atbilstoši vecumposmam un 

sasniedzamajam rezultātam (SR); 

• Izglītības programmu īstenošanas resursu paplašināšanai izmantoti Jelgavas pilsētas iestāžu 

piedāvājumi; 

• Mācību process un pasākumi, kustību aktivitātes āra teritorijā veicina izglītojamo izpratni par 

veselīga dzīvesveida svarīgumu. 

Kvantitatīvie rezultāti: 

• Pedagogi mērķtiecīgi iesaistījušies 2 mazajās darba grupās Photon Robot izmantošanas 

iespēju apzināšanā, praktiskās lietošanas pedagoģiskajā procesā apguvē un izvērtēšanā;  

• Septiņu obligātā vecuma grupu izglītojamie apguvuši Jelgavas muzeju pedagoģisko 

programmu saturu; 



• Veselības mēnesī īstenota veselīga dzīvesveida popularizēšana ar 80% izglītojamo un viņu 

vecāku iesaistīšanos, veselības un sporta nedēļas pasākumos 2 reizes mācību gadā iesaistīti 

90% izglītojamie un 70% iestādes personāla;  

• 70% izglītojamo likumisko pārstāvju regulāra iesaiste mājturības un tehnoloģiju, sporta, 

dabaszinību, sociālo zinību satura īstenošanā; 

• Visu 9 obligātā vecuma pirmsskolas grupu talantīgie izglītojamie izmanto iespējas demonstrēt 

savas prasmes un talantus Teātra nedēļas iestudējumos, zīmējumu un runas konkursos iestādē 

un pilsētā, IT lietošanā Fastrackids starptautiskajā konkursā. 

 

1.3.2. Prioritāte: Izglītojamo attīstības un sasniegumu izvērtēšana personības pilnveidei, 

savlaicīga nepieciešamā atbalsta sniegšanai  

Sasniedzamie rezultāti 

                      Kvalitatīvie rezultāti: 

• Savlaicīgi apzinātas bērnu individuālās vajadzības, plānoti un īstenoti atbalsta pasākumi 

izglītojamajiem, grupu personālam, ģimenēm; 

• Vecāku sapulces, izglītojoši pasākumi veicina likumisko pārstāvju informēšanu un izpratni par 

pedagoģiskā procesa norisi, apgūstamo mācību saturu un bērna sasniegumu vērtēšanu; 

• Īstenoti atbalsta pasākumi bērniem un vecākiem, respektējot bērnu attīstības vajadzības, 

ģimeņu un iestādes kultūras un sociālās vides atšķirības; 

• Izglītojamo likumiskie pārstāvji iesaistīti savu bērnu izglītošanā, saņemot individuālas 

konsultācijas un skaidrojumus atbilstīgai rīcībai. 

 

Kvantitatīvie rezultāti: 

• Pedagoģiskajos vērojumos dokumentētie un semestru noslēgumos izglītojamo individuālajās 

attīstības kartēs apkopotie dati liecina par bērnu attīstību dinamikā; 

• Izglītojamo novērtējumi 2 reizes mācību gadā E-klasē atbilstoši četriem apguves līmeņiem 

(STAP) apliecina individuālo izaugsmi; 

• 100% apjomā veikta 5-6gadus vecu izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana, speciālās 

izglītības programmās iekļautajiem izglītojamajiem 100% izstrādāti un īstenoti individuālie 

mācību plāni; 

• 70% vecāku apliecina, ka regulāras sarunas par bērnu vajadzībām, attīstību un sasniegumiem 

sniedz viņiem svarīgu informāciju; 

• Īstenota “Džimbas drošības programma” pozitīvas uzvedības un saskarsmes, sadarbības 

veicināšanai un vardarbības risku mazināšanai piecās sešus gadus vecu bērnu grupās. 

 

1.3.3. Prioritāte:  Labas pārvaldības nodrošināšana un pārmaiņu vadīšana. 

Sasniedzamie rezultāti 

Kvalitatīvie rezultāti: 

• Nodrošināts izglītības iestādes darbības tiesiskums, aktualizējot Iestādes darbību 

reglamentējošos un izstrādājot jaunus iekšējos normatīvos dokumentus; 

• Saziņa ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem par bērna attīstību, sasniegumiem izglītošanās 

procesā nodrošina regulāru atgriezenisko saiti; 

• Organizēti izglītojoši pasākumi personālam un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem par 

iestādes darbības kvalitātes un attīstības vērtēšanas pieeju saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta piedāvāto metodiku, izglītības pārmaiņu ieviešanu iestādes darbībā; 

• Pārmaiņu vadība iestādē atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktajam; 



• Iestādes kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide un īstenošana visās darbības jomās. 

Kvantitatīvie rezultāti: 

• Iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidē un izstrādē iesaistīts personāls, 

izglītojamo likumiskie pārstāvji, iestādes dibinātājs; 

• 85% izglītojamo vecāki prot un lieto E-klases resursus regulārai saziņai; 

• Organizētas 3 izglītojošas sanāksmes par izglītības pārmaiņu ieviešanu iestādes darbībā, 

attīstības plānošanu un pašnovērtēšanu; 

• Izglītības iestādes darba pašnovērtēšanā tiek izmantotas vismaz 3 metodes un iesaistās visas 

ieinteresētās puses: personāls, izglītojamo likumiskie pārstāvji, iestādes dibinātājs; 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Izglītības iestāde ikviena izglītojamā izaugsmei. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  

2.2.1. ir motivēts mācīties nākošajā izglītības pakāpē;  

2.2.2. ir apguvis sākotnējas zināšanas, prasmes, iemaņas, attieksmes, kas ļauj apzināties 

un izpaust sevi; 

2.2.3. demonstrē sākotnēju gatavību lietot darbībā caurviju prasmes; 

2.2.4. demonstrē socializācijas un sadarbības prasmes atbilstoši vecumposmam; 

2.2.5. apzinās savu piederību ģimenei, izglītības iestādei, pilsētai un Latvijas valstij. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – lojalitāte, godīgums, atbildība, kvalitāte, 

radošums un patriotisms. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

2.4.1. Prioritāte: Pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana, mainot mācīšanas un 

mācīšanās pieeju.  
Sasniegtie rezultāti: 

• Savstarpējs atbalsts un sadarbība darba plānošanā mācību satura īstenošanas pēctecībai 

mazajās pedagoģiskā darba grupās, nosakot izglītojamo vecumam un mācību saturam 

atbilstošus sasniedzamos rezultātus (SR); 

• Izglītojamie atbilstoši vecumposmam mācību satura apguvei spēj patstāvīgi izvēlēties 

materiālus, vietu vidē, darbošanās veidu. Obligātajā vecumā šādu izglītojamo īpatsvars 

vispārizglītojošajās grupās sasniedz aptuveni 83%; 

• Pilnveidota pedagoģisko darbinieku digitālā kompetence E-klases lietošanā ikdienā, 

interaktīvu mācību līdzekļu izmantošanai obligātā vecuma bērnu izglītošanā; 

• Mācību process 30% apjomā visās mācību jomās noris iestādes āra teritorijā, izglītojamie 

dodas mācību ekskursijās noteiktos maršrutos atbilstoši mācību gada prioritātēm; 

• Sešus gadus veci izglītojamie regulāri piedalās pašvaldības finansētas interešu izglītības 

programmas “FasTracKids” nodarbībās iestādē mācību veicinošu prasmju attīstīšanai. 

2.4.2. Prioritāte: Vienota kārtība izglītojamo attīstības un mācīšanās sasniegumu vērtēšanai. 
Sasniegtie rezultāti: 

• Izglītojamo sasniegumu un attīstības vērtēšana īstenota atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtībai; 



• Izglītojamo attīstības un sasniegumu dati atspoguļoti individuālajās attīstības kartēs un E-

klasē, izvērtēti 2 reizes mācību gadā apspriedēs pie vadības komandas. Atbilstoši konstatētajai 

situācijai izglītojamajam, viņa ģimenei, pedagoģiskajam personālam sniegts nepieciešamais 

atbalsts; 

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmās iekļautajiem 47 izglītojamajiem tika sastādīts un 

īstenots individuālais izglītības plāns, 75 izglītojamie saņēma atbalsta speciālistu palīdzību, 

58 izglītojamo likumiskie pārstāvji saņēma individuālas konsultācijas un skaidrojumus 

efektīvai iesaistei savu bērnu izglītošanā; 

• Par izglītojamo attīstību un izaugsmi likumiskie pārstāvji uzzina no bērnu paveikto darbu 

portfolio, pedagogu sniegtās informācijas klātienes sarunās, E-klasē, WhatsApp grupās. 

2.4.3. Prioritāte: Iekļaujoša un droša izglītības vide izglītojamo spēju, talantu un prasmju 

attīstīšanai un pašizpausmju iespēju nodrošināšanai.  

Sasniegtie rezultāti: 

• Īstenoti atbalsta pasākumi bērniem, vecākiem un pedagogiem izglītojamo adaptācijas periodā 

un mācību gadā (regulārs izglītības psihologa darbs – 14 izglītojamie); 

• Katrā pirmsskolas grupā vizualizēti kārtības noteikumi bērnu acu augstumā, 9 grupu telpās 

iekārtoti “emociju/pārdomu stūrīši” un atsevišķas darba vietas izglītojamo labizjūtas 

nodrošināšanai; 

• Vienā sešgadnieku grupā īstenota “Džimbas 9 soļu drošības programma” pozitīvas uzvedības 

un saskarsmes, sadarbības veicināšanai un vardarbības risku mazināšanai; 

• 81 izglītojamais un viņu ģimenes saņēma iestādes atbalsta speciālistu palīdzību bērnu problēmu 

risināšanai, īstenots rezultatīvs vadības, atbalsta komandas un izglītojamo likumisko pārstāvju 

sadarbības modelis 6 ģimenēm nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai;  

• Izglītojamo pašizpausmes nodrošināšana Iestādes projektā “Teātra nedēļa” ar iejušanos tēlā un 

uzstāšanos publikai, 6 grupu āra vides noformēšanā ar ziedošo augu sienu. 

2.4.4. Prioritāte: Izglītojamo pilsoniskās identitātes veicināšana, vērtībās un tikumos balstītu 

ieradumu veidošana izglītošanas procesā. 

Sasniegtie rezultāti: 

• Obligātā vecuma izglītojamo mācību ekskursijas pilsētā sniedza zināšanas un radīja piederības 

sajūtu dzimtajai vietai, 6 grupu izglītojamo dalība zīmējumu konkursā “Es esmu Jelgava” 

vizuāli atspoguļoja saikni ar dzimto pilsētu, Latvijas valsts simbolika un pašgatavoti Latvijas 

valsts karogi iestādes telpu noformēšanai un svecīšu aizdegšana uguns zīmēs teritorijā pirms 

18.novembra veicināja pilsoniskās identitātes veidošanos; 

• 15 grupu izglītojamo dalība labdarības akcijā bērniem - onkoloģijas pacientiem “Drosmes 

kaste”, gūstot izpratni par empātiju, atbalsta sniegšanas un pieņemšanas nozīmi;  

• 4-7 gadus vecu izglītojamo piedalīšanās zīmētu apsveikumu konkursā “Sveiciens Latvijas 

olimpiešiem”, 5 bērnu darbi nosūtīti LOK birojam dalībai Latvijas mēroga konkursā; 

• Grupas telpu un āra vides kopšanas un uzturēšanas iknedēļas darbi un pavasara talka audzināja 

atbildības sajūtu un veidoja izpratni par vides ilgstpēju. 15 pirmsskolas grupu izglītojamo 

piedalīšanās akcijā “Tīra Latvija”  (177,2 kg izlietoto bateriju savākšana) un atkritumu 

šķirošana, dalība Latvijas Biškopības biedrības rīkotajā zīmējumu konkursā veicināja izpratni 

par dabas saudzēšanu un ilgtspēju. 

  

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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



 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes darba pašvērtēšanas un attīstības 

plānošanas sistēma.  

Visu mērķgrupu aktīvāka iesaiste un līdzdalība 

attīstības plānošanā un pašvērtēšanā, aktualizējot 

Iestādes attīstības plānu 2020.-2022.gadam atbilstoši 

pašvērtēšanā iegūtajai informācijai.  

Stabils, profesionāls un iestādei lojāls 

personāls ar mainību objektīvu apstākļu dēļ. 

Pedagogu piesaiste esošo vakanču aizpildīšanai un 

personāla ataudzei. 

Saliedēta vadības komanda, kas vienojas 

kopīgu iestādes darbības mērķu sasniegšanai. 

       

Iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu 

pārvaldība  mūsdienīga pedagoģiskā procesa 

īstenošanai dibinātāja piešķirtā budžeta 

apjomā. 

Dalība projektu pieteikumu konkursos finanšu 

resursu piesaistei. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāri aktualizēti Izglītības iestādes 

darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie 

akti nodrošina iestādes darbu. 

Iekšējo normatīvo aktu pilnveide izglītojamo un 

iestādes personāla labbūtības nodrošināšanai.   

Lēmumu pieņemšana atbildīgi un 

demokrātiski.  

Iestādes kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide, 

nodrošinot  plašāku iesaistīto pušu līdzdalību. 

Argumentēta komunikācija atgriezeniskās 

saites sniegšanai un saņemšanai. 

Moderno digitālo risinājumu, stratēģiskās 

komunikācijas izmantošana  atgriezeniskās saites 

nodrošināšanai.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar 

izglītības pārvaldi nepieciešamo finanšu un 

resursu plānošanā un īstenošanā vienotu 

mērķu sasniegšanai iestādes attīstībai un 

darbībai. 

Izglītības iestādes dibinātāja iesaistīšana izglītības 

iestādes padomes darbībā. 

Sadarbība ar Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm, 

sporta un kultūras organizācijām resursu 

paplašināšanā izglītības programmu un mūžizglītības 

pasākumu īstenošanai. 

Personālam vienota izpratne par pārmaiņu 

nepieciešamību savā darbā.  

Sistēmu izveidošana, lai izvērtētu sasniegto un 

atšķirību starp plānotajiem un esošajiem 

sasniegumiem. 

Atbalsts inovāciju ieviešanai iestādes darbā, 

īstenojot “mācīšanās organizācijā” principu.  

Savstarpējas mācīšanās grupas pedagogiem un 

izglītojoši pasākumi vecākiem par bērnu attīstības, 

sasniegumu, audzināšanas un izglītošanas 

jautājumiem. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Pedagogu izglītība un profesionālās 

kompetences pilnveide atbilst normatīvo aktu 

prasībām. 

 

Visiem pedagogiem profesionālās 

kompetences pilnveide veikta Ministru 

kabineta noteiktajā apjomā. Pedagogu 

profesionālo kompetenču pilnveides sistēma 

balstīta individuālajās un iestādes darbības 

vajadzībās. 

Regulāra datos balstīta iestādes pedagogu 

profesionālās pilnveides plāna aktualizēšana un 

īstenošanai nepieciešamo resursu nodrošināšana. 

Pedagogu izglītošana darbam ar izglītojamajiem 

kompetencēs balstītai un iekļaujošai izglītībai. 

Iestādē izstrādāta pašvērtēšanas un vērtēšanas 

procesā iegūtos datos balstīta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas 

kārtība.   

Pedagogu profesionālās darbības stipro pušu 

noteikšana un labās prakses piemēru popularizēšana. 

Atbalsts izmaiņām izglītošanas procesa organizācijā 

un īstenošanā atbilstoši pašnovērtēšanas un 

izglītošanas darba vērtēšanas rezultātiem. 

Rosināt pedagogus piedalīties profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanā kvalitātes pakāpes ieguvei. 

 

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

Iestādes pieredzes materiālās bāzes nodrošināšanā lasītprasmes pilnveidē bērniem no 1,5 gadu līdz 

skolas vecumam popularizēšana Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Pedagogu darba sistēma 

bērnu lasītprasmes attīstībai” ietvaros. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

Iestādei nav noslēgti sadarbības līgumi. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)         

6.1.1. Prioritāte: Vērtībās un tikumos balstītu ieradumu veidošana, izkopšana. 

Sasniegtie rezultāti: 

• Aktualizēta un atbalstīta pozitīvā uzvedība, bērniem līdzdarbojoties grupas uzvedības 

noteikumu veidošanā, izglītošanās procesā uzlabojot attiecību kvalitāti ar vienaudžiem un 

pieaugušajiem, akcentējot vērtību “cilvēka cieņa”;  

• Izglītojamie saudzīgāk izturas pret savu un cita paveikto, ir pieklājīgi, atbalstoši un toleranti 

saskarsmē ar citiem; 

• 4 izglītojamie un viņu ģimenes saņēma atbalstu programmā “Stop 4-7”; 

• 1 grupas 26 izglītojamie apguva Džimbas 9 soļu  programmu. 
 

6.1.2. Prioritāte: Izglītojamo izpratnes par piederību savai ģimenei, pirmsskolas izglītības 

iestādei, pilsētai, Latvijas valstij veidošana, audzinot cieņu pret valsts nacionālajām 

vērtībām. 

Sasniegtie rezultāti: 

• Iestādē veidota un uzturēta kultūridentitāti attīstoša sociālā un lietu vide; 

• Sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm organizēti un īstenoti pasākumi patriotiskajā audzināšanā – 

valsts, pilsētas un gadskārtu svētki; 

• Bērni ar lepnumu attēlo savu ģimeni, grupu, pirmsskolas iestādi, pilsētu un Latvijas valsti, 

iesaistoties sev personīgi nozīmīgos pasākumos. 

 



6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas.   

Audzināšanas saturs iekļauts izglītošanās procesā. Covid-19 ietekmē plānotā audzināšanas procesa 

īstenošanā pieauga ģimenes loma: bērns no ģimenē aprūpējamā mazuļa kļuva par aktīvu 

sadarbības partneri. Iestādē un ģimenē veiktie darbi un pasākumi tika filmēti, fotografēti. Šos 

materiālus izmantoja pedagogu un vecāku savstarpējā  informācijas apmaiņā atgriezeniskās saites 

nodrošināšanai. 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja ar pašveidotu e-grāmatu piecus gadus veciem bērniem “Podziņas 

grib zināt”  ieguva 2.vietu pilsētas konkursā “Mācies digitāli”. Šis mācību līdzeklis izmantojams 

bērniem, pedagogiem, vecākiem jebkurā viedierīcē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


