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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. Ar 

2019.gada 1.septembri tiek atvērta jauna pirmsskolas izglītības grupa 5-6gadus veciem 

bērniem Skolas ielā 2, kur tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma.  

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

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

atrodas rotaļu un sporta laukumi grupām.  

No 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 samazina izmaksas par siltuma 

patēriņu ilgtermiņā, paaugstinot ēkas energoefektivitāti.  

Ir veikta arī fasādes krāsošana un ēkai piegulošo celiņu bruģēšana.   

 

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. 

Licences 

Nr. 

Kods  Izglītības programma Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

Izglītojamo 

skaits 

2019./2020. 

V-7261 01011111 Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 
196 191 214 

V-3763 01015111 Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar redzes 

traucējumiem 

29 10 10 

V-3765 01015511 Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

5 12 17 

V-3766 01015521 Speciālās pirmsskolas 

izglītības mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

9 11 11 

V-3764 01015121 Speciālās mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar redzes 

traucējumiem 

7 7 10 
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Izglītojamo skaitliskais sastāvs vecuma grupās. 

Izglītojamo skaits 2019.gada 1.septembrī ir 262, pirmsskolas izglītības grupu skaits: 10 

vispārizglītojošās, 2 speciālās izglītības grupas.  

No kopējā audzēkņu skaita 16% ir vecumā no 1,5- 2 gadiem, 32% ir 3-4 gadus veci, 52% 

- 5-7 gadīgie. 

    
Iestādes pedagoģisko darbinieku kvalitatīvais sastāvs. 

2019./2020.mācību gadā ir nokomplektēts viss nepieciešamais pedagoģiskais 

personāls. Iestādē strādā 34 (27,45 likmes) pedagoģiskie darbinieki: iestādi vada vadītāja 

un vadītājas vietniece izglītības jomā, izglītības programmas īsteno 23 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.  

3 pedagogi atkārtoti ieguvuši 1.kvalitātes pakāpi, kura ir spēkā līdz 31.08.2021. 

  

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 vidēji katru vispārizglītojošo grupu apmeklē 24 audzēkņi. 

27% 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. 

24% audzēkņu saņem pašvaldības pabalstu ēdināšanai. Iestāde sadarbojas ar 

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

izglītības atbalsta centru, ģimenes ārstiem. 

 
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 575506  566620  530369  

Valsts budžets 72533 13% 86809 15,3% 97811 19% 

Pašvaldības budžets 496186 86% 472104 83,3% 427591 80% 

Maksas pakalpojumi 6787 1% 7707 1,4% 4967 1 
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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 izglītības iestāde ar drošu, darboties rosinošu un iekļaujošu 

vidi, profesionāliem darbiniekiem, aktīviem un zinātkāriem audzēkņiem, savu bērnu 

izglītošanā ieinteresētiem vecākiem. 

MISIJA 

Iestādi beigušie izglītojamie 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.   

 

VĒRTĪBAS  

Iestādes darbības un attīstības plānošana balstīta uz vērtībām: lojalitāte, godīgums, 

atbildība, kvalitāte, cilvēcīgums, radošums. 

 

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.  

 

Galvenie darba virzieni 2019./2020. mācību gadā un to īstenošanas rezultāti 

1. Pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana, mainot mācīšanas un mācīšanās 

pieeju atbilstoši Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām: 

 Izmantotas jaunas darba organizācijas formas ikdienas pedagoģiskajā 

procesā; 

 Personāls izglītojies, izmantojot ZRKAC, Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis”, Skola2023.lv u.c. resursus; 

 Regulāra pedagoģiskā personāla savstarpēja sadarbība mācību satura 

īstenošanas plānošanā. 

2. Iestādē vienotas audzēkņu attīstības un sasniegumu vērtēšanas kritēriju ieviešana: 

 Izstrādāta un ieviesta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis”   izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība”.   
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3. Iestādes telpu un āra vides pilnveidošana izglītošanas satura īstenošanas 

vajadzībām 

 Labiekārtotas grupu telpas, papildināta mācību materiālu bāze, korpusus 

savienojošās galerijas un koridoru regulāra izmantošana mācību 

vajadzībām, labiekārtoti grupu rotaļu laukumi;   

 Atlasīti un pielāgoti materiāli, aprīkota mācību vide atbilstīgi  apzinātajām 

izglītojamo individuālājām mācību vajadzībām. 

4. Vecāku izglītošana par kompetenču izglītību līdzdalībai savu bērnu izglītošanā. 

 

Audzināšanas darba prioritātes 2019./2020.mācību gadā 

1. Izglītošanas procesā veicināt audzēkņos savas pilsoniskās identitātes apzināšanos, 

piederību savai ģimenei, pirmsskolas grupai, iestādei, pilsētai un valstij.  

 Patriotiskās audzināšanas satura iekļaušana pedagoģiskajā procesā;  

 Gadskārtu ieražu un valsts svētku pasākumi; 

 Personāla, izglītojamo un viņu ģimeņu sadarbība pirmskolas grupai, 

iestādei, pilsētai un valstij nozīmīgos pasākumos. 

2. Iestādes darbībā ievērot vispārcilvēciskās un demokrātiskās vērtības, vienlīdzīgas 

attieksmes principus savstarpējā attieksmē: personāls – izglītojamais, personāls – 

personāls, personāls un izglītojamie – izglītojamo ģimenes un apmeklētāji. 

 Sociāli emocionālās audzināšanas saturs iekļauts izglītošanas procesā; 

 Izglītojamo, vecāku un personāla sadarbība projektu, pasākumu 

sagatavošanā un īstenošanā. 
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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. 

 

Programmu īstenošanai ir nodrošināts atbilstošs profesionāli sagatavots un kvalificēts 

pedagoģiskais, atbalsta personāls un nepieciešamie materiālie resursi. 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, pakāpeniski 

ieviešot kompetenču pieeju ikdienā.  

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 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 sakarību starp cēloņiem un sekām. 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt personāla sadarbību kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanas ieviešanā.  

 Racionāli plānot darbu, nodrošinot mācību satura pēctecību dažādos vecumposmos, informāciju 

dokumentējot e-klases resursos.  
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 Paplašināt mācību materiālu klāstu atbilstoši novitātēm izglītībā un izglītojamo individuālajām 

vajadzībām, palielinot interaktīvu mācību līdzekļu izmantošanas īpatsvaru. 

 

 

Joma - 3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Licencētās izglītības programmas īsteno 30 atbilstošas kvalifikācijas pedagoģiskie darbinieki. 

Pedagoģiskā procesa plānošanā pakāpeniski tiek ieviesta jaunā mācīšanas/mācīšanās pieeja, norisē 

paredzot bērnu caurviju, sadarbības, pašvadītas mācīšanās prasmju veidošanu. 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. 

Regulāri darbsemināri, pedagogu un skolotāju palīgu profesionālā pilnveide un pašpilnveide, 

pieredzes savstarpēja apmaiņa nodrošina zināšanas atbilstoši pieejas maiņai izglītībā.  

Pilnveidota skolotāju dienasgrāmatu pamatstruktūra pedagoģiskā procesa veiksmīgākai 

plānošanai atbilstoši mācību satura īstenošanas vajadzībām. Mācību satura īstenošanas plānošanu 

kopīgi veic katras pirmsskolas grupas darbinieku komanda: skolotājas, mūzikas un sporta skolotājas, 

skolotāju palīgs. Speciālās izglītības programmu izglītojamo 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. Mācību 

līdzekļu klāsts ietver speciāli iegādātu aprīkojumu, universālus dažādi lietojamus traukus un 

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

atribūtiku, dažādā tehnikā veidotus leļļu teātra lelles daiļdarbu ilustrēšanai un iestudēšanai. 

Pirmsskolas izglītībā apgūstamo caurviju prasmju veiksmīgai apguvei īstenota ideja “Teātris iet 

pie skatītāja”, ieinteresējot bērnus daudzveidīgā, radošā izpausmē un nodrošinot viņu aktīvu 

iesaistīšanos pašvadītā mācību darbībā. 

Īstenojot ideju, rezultējas visas pirmsskolas izglītības programmas saturā ietvertās vērtības, 

tikumi, prasmes, kā arī tiek nodrošinātas katra bērna attīstības vajadzības. Tiek aktivizēts un paplašināts 

pirmsskolas vecuma bērnu literārās valodas vārdu krājums. Teātra spēle, kurā bērni ir aktīvā darbībā, 

rosina viņu izziņas, jaunrades un saziņas procesus, savas darbības plānošanu un vadību, iesaistot katru 

bērnu atbilstoši viņa spējām un dodot lielisku iespēju gūt pieredzi.  

Uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis 

apzināšanos. Laikā, kad ir daudz bērnu ar uzvedības problēmām, Teātra spēle, ko āra vidē vēro 

ieinteresēti skatītāji, veicina ikkatra savu emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un 

veidot pozitīvas attiecības caur lomu, kurā bērns iejūtas. 

Idejas īstenošana norit ciešā, abpusējā sadarbībā ar ģimeni, katram ir iespēja ieguldīt laiku un 

līdzdarboties atbilstoši savām iespējām. Vecāki atzinīgi novērtēja to, ka āra vidē bērni darbojas 

priecīgāk, drošāk un vēlme piedalīties ir visiem. 

Iestādē, iesaistoties kopā ar ZRKAC speciālistiem starptautiskā projektā “Pedagogu darba 

sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” izveidota sistēma lasītprasmes apguvei bērniem sākot no 1,5 gadu 

vecuma. 

Pedagogi izmanto un vajadzības gadījumos pielāgo esošos brīvi pieejamos mācību materiālus 

papīra un elektroniskajā formā. Populārākās iestādes skolotāju vidū ir vietnes: www.cirkulis.lv, 
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www.soma.lv, www.lielvārds.lv, www.krokotak.com, mathpreschool.com. Arī audio pasakas, 

pamācošās īsfilmas, dažādas dokumentālas filmas izmanto atbilstoši satura īstenošanas vajadzībām. 

Iestādē visām pirmsskolas grupām vienots tematiskais plāns mācību gadam pedagoģiskā procesa 

organizēšanai. Atbilstoši tam plāno un veido pētnieciski izzinošo darba vidi izglītojamajiem iestādes 

korpusus savienojošajā galerijā. 

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

mācību procesa norisei. Katrā darba vietā ir pieejami portatīvie datori. Divu sagatavošanas grupu 

skolotājas, sporta un mūzikas skolotāja strādā e-klasē. Divās grupu telpās ir interaktīvās tāfeles, kuras 

pieejamas arī pārējo grupu personālam un izglītojamajiem. 3 gaismas galdus iespējams pārvietot un 

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

speciāliem vingrinājumiem izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. 

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

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

izzināšanai. 

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

individuālu darbu, gan darbu dažāda lieluma grupās, tā izkopjot pašvadītas darbošanās un  sadarbības 

prasmes.  

1 skolotāja FasTracKids nodarbību īstenošanai apgūtās metodes un paņēmienus izmanto arī 

ikdienas izglītošanas procesā.  

 “Džimbas drošības programmas” ietvaros 1 skolotāja vadījusi 6 nodarbību ciklus piecus – sešus 

gadus veciem bērniem.  

Attālinātās mācīšanās vajadzībām visās vecuma grupās izstrādāti izglītošanas plāni katrai nedēļai, 

saņemta atgriezeniskā saite. Ģimenēm piedāvāti dažādi e-resursi- “Pirmsskolēns mācās mājās” – 

https://youtu.be/cLfygNXUGE u.c. 

Iegūtais materiāls uzkrāts, sistematizēts elektroniskā formā, izveidots vizuāls ieskats šī perioda 

aktivitātēs.  

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktualizēt un modernizēt mācīšanas procesu atbilstoši izglītojamo vajadzībām un izglītības 

programmu saturam. 

 Vērtīborientētā izglītības procesā veicināt izglītojamo fizisko un psiholoģisko attīstību, izkopjot 

sociālās un sadarbības prasmes.  

 Veicināt audzēkņos savas pilsoniskās identitātes apzināšanos, patriotismu, nodrošinot iespējas 

izglītoties praktiski darbojoties.   

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

izglītojamo aktīvai un pašvadītai mācību darbībai.  

 Pilnveidot pedagoģisko darbinieku digitālo kompetenci informācijas tehnoloģiju un digitālo 

resursu, e-klases lietošanai. 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte. 

Pedagoģiskajā procesā nodrošināta izglītojamo jēgpilna darbošanās dienas garumā. Bērni apgūst 

izglītības programmas saturu, aktīvi un mērķtiecīgi īstenojot savas intereses, ieceres, vēlmes, patstāvīgi 

plānojot darbības soļus, pārvarot grūtības. Ir iespēja izkopt sadarbības prasmes darbojoties 

apakšgrupās, pāros, kā arī individuāli, vajadzības gadījumā saņemot pedagoga un skolotāja palīga 

atbalstu.  

http://www.mathpreschool.com/
https://youtu.be/cLfygNXUGE
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Bērnam, uzsākot gaitas pirmsskolas iestādē un katra mācību gada sākumā, izglītojamo likumiskie 

pārstāvji tiek informēti par dienas ritmu, izglītošanās procesa un satura īstenošanas norisi, bērnam 

apgūstamajām prasmēm un iemaņām atbilstoši vecumposmam.  

Grupās iekārtoti lasīšanas/rakstīšanas, matemātikas, mākslas, dabas zinību aktivitāšu centri 

radošās, pētnieciskās, izglītojamo iespējami patstāvīgās darbības veicināšanai. Materiāli ir pieejami 

dažāda veida aktivitātēm, izglītojamie pārzina telpu, zina, kur atrodas nepieciešamie rīki, materiāli 

ieceres realizēšanai. 

“Runājošā siena” grupā ir kopīgas bērnu un pieaugušā sadarbības rezultāts. Tā satur vizuālu 

informāciju par apgūstamo tematu bērnam, pedagogam, vecākam. Izglītojamie aktīvi piedalās 

apkārtējās vides veidošanā, izvietojot, pārvietojot, mainot vizuālo materiālu uz runājošās sienas. Ar 

pieaugušo palīdzību tiek noformētas telpas, izplānotas un iekārtotas izstādes, zīmēti plakāti un veidotas 

telpiskas formas. Veikums tiek prezentēts, pausts savs un uzklausīts citu viedoklis.   Izglītojamie mācās 

vērot, jautāt un atbildēt, komentēt redzēto un dzirdēto, veidot spriedumus, izzināt vienaudžu un 

pieaugušo viedokli. Bērns iepazīst sevi, savus vienaudžus, mācās atpazīt emocijas. 

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

dzīvniekus dažādos gadalaikos, ieklausās, izzina, salīdzina un mācās kritiski domāt un izvērtēt. 

Domājot par mācīšanos, iedziļinoties, nodrošinot bērnu mērķtiecīgu darbošanos gan telpās, gan 

ārā, ņemot vērā bērnu intereses, tā kā to paredz jaunā mācību pieeja pirmsskolā, radās arī ideja par 

pasaku sižetu izspēlēšanu tur, kur atrodas skatītāji un ir atbilstoši vai pielāgojami objekti, kas jau 

atrodas iestādes teritorijā. Piemēram, pasaka “Kazlēns, kurš prata skaitīt līdz 10” tiek izspēlēta grupas 

laukumā, kurā atrodas kāpelējamais kuģītis, pasaka “Pie saulītes ciemos” – vietā, kur tam piemērots 

aplis, “Trīs sivēntiņi” – laukumā, kur jau ir mājiņa un iespēja uzbūvēt zaru māju utt. Tas attīsta arī 

bērnu vērīgumu, rosina interesi izpētīt tuvāko apkārtni, iestādes teritoriju – pamanīt un atcerēties, kur 

kādi objekti atrodas, sasaistot to ar konkrētas pasakas sižetā esošajiem objektiem.   

 Izglītojamie apmeklē pasākumus pilsētas parkos un skvēros, izstādes un ekspozīcijas muzejos, 

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

sameklēt noteikta veida literatūru un darboties e-vidē. Nokļūšana galamērķī sniedz jaunu vērtīgu 

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

automašīnās). 

Interaktīvās tāfeles nodrošina iespēju tematisko vietējo un starptautisko resursu izmantošanai. 

Piecus – sešus gadus veci bērni prot darboties pie interaktīvās tāfeles, pārzina saturu interneta resursos 

vietnēs: maciunmacies.lv, lielvards.lv, kiddy.lv. Izglītojamie paši izvēlas izglītojošas spēles, raksta un 

zīmē ar tāfeles rīkiem, liek interaktīvo bilžu mīklu (puzli) “Jelgava”.  

Trīs līdz septiņus gadus veci bērni praktiskajā pētnieciskajā darbībā izmanto Cornelsen 

experiment latvisko variantu “Anna un Leons eksperimentē”, sešus gadus veci bērni apmeklē 

FasTracKids nodarbības ZRKAC un 10 pašvaldības nodrošinātas peldētapmācības nodarbības mācību 

gadā.  

Darbošanās ar eksperimentu stacijās, FasTracKids nodarbībās, Iestādes un grupu projektos, 

došanās mācību ekskursijās nodrošina iespēju izglītojamajiem izkopt praktisko, radošo darbošanos un 

pētnieciskās prasmes. Šīs mācību formas ir veicinājušas bērnu interesi par dabaszinātnēm. Papildus 

informācija tiek meklēta uzziņu literatūrā, e-vidē, pārrunājot apgūto ar vienaudžiem, vecākiem un 

citiem pieaugušajiem. 

Sešus gadus vecu bērnu grupās audzēkņiem nodrošināta iespēja patstāvīgi nostiprināt 

FasTracKids nodarbībās apgūto: demonstrēt eksperimentus pieaugušajiem un vienaudžiem, izklāstīt 



11 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

savas idejas, veidot jaunrades materiālus (maketus, darba lapas u.c.), izmantot interaktīvos resursus 

www.youtube.com. 

Bērni veido pašgatavotas darba lapas par dzirdētajiem daiļdarbiem, savas pasaku grāmatas un 

komiksus. Pasakas tiek izspēlētas, dramatizētas dažādos veidos. Tiek organizētas izrādes citu grupu 

bērniem. Lomu mācīšanās, iestudējumu demonstrēšana un citu grupu audzēkņu iestudētā skatīšanās 

ļauj bērnam iejusties dažādos tēlos un sociālajās lomās (klausītājs, aktieris, skatītājs), tā praksē veicinot 

ieradumus un tikumus. Mūzikas zālē izveidots aktivitāšu centrs “Teātris”, kur izvietotas pasaku 

grāmatas ar atbilstošām cepurītēm tā, lai vide rosinātu, atbalstītu bērnu radošo izpausmi, iedrošinātu 

aktīvai darbībai. 

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. Atbilstoši bērnu vecumam visās grupās uzsākta bērnu pašapkalpošanās prasmju 

mērķtiecīga veicināšana ēdienreizēs, uzklājot sev galdu, uzliekot sev ēdienu, sakārtojot vietu pēc 

ēšanas. 

Dienas laikā paveiktie darbi tiek atzīmēti tabulā, lai ikviens varētu vizuāli redzēt paveikto un vēl 

darāmo, izvirzīt mērķi un plānot darbību. 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Plānot un īstenot mācīšanās procesu izglītojamo motivācijas vēlmju attīstīšanai.  

 Pilnveidot grupu aktivitāšu centrus radošās, pētnieciskās bērnu pašvadītas darbības 

veicināšanai. 

 Sagatavot vai atlasīt mācību līdzekļus izglītojamo izglītošanās iespēju dažādošanai, individuālo 

vajadzību nodrošināšanai. 

 Ikdienā īstenot lasītprasmes apguves pasākumus atbilstoši bērnu vecumposmam. 

 Veidot matemātikas pamatprasmju apguves sistēmu bērniem no pusotra gada vecuma līdz 

mācību uzsākšanai skolā. 

 Radīt iespēju sešus gadus veciem izglītojamajiem regulāri izmantot digitālus rīkus mācību 

procesā.  

 Turpināt bērnu izglītošanu cilvēkdrošības jautājumos 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Iestādē tiek ievērota valstī noteiktā vērtēšanas kārtība un “Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”   izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība” pēctecīgi visos 

vecumposmos.   

Ikdienas vērojumi atspoguļo bērna individuālās attīstības dinamiku. Bērnu attīstības un 

izaugsmes apkopojumu skolotājas atspoguļo bērnu individuālajās attīstības kartēs. Audzēkņu 

sasniegumus analizē pedagoģiskajās sanāksmēs pie vadītājas vietnieces izglītības jomā, kurās piedalās 

grupu skolotājas, izglītības psihologs. Atbilstoši rezultātiem plāno speciālu atbalstu, individuālo darbu, 

informējot vecākus par veicamajiem pasākumiem gan vecāku sanāksmēs, gan individuālās sarunās. 

Pedagoģiskā procesa laikā bērniem tiek izteikta mutiska atzinība, uzslava, pamudinājums, 

veikuma novērtējums. Pedagoģiskos vērojumus veic visas dienas garumā un dokumentē tam 

paredzētajā veidlapā. 

Katra temata sākumā un noslēgumā tiek veikta bērnu prasmju un zināšanu vērtēšana atbilstoši 

izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Audzēkņu sasniegto vērtē atbilstoši izvirzītajiem 

http://www.youtube.com/
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sasniedzamajiem rezultātiem tēmas ietvaros, izmantojot vērtēšanas kritērijus S- sācis, T- turpina, A- 

apguvis, P- padziļināti apguvis. 

Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm 

un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek rakstiski informēti viņa vecāki vai aizbildņi. 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veikt izglītojamo sasniegumu un attīstības vērtēšanu atbilstoši iestādē izstrādātajai kārtībai, 

sekmēt bērnu pašvērtēšanas prasmes. 

 Iestādes izglītojamo sasniegumu vērtēšanas un pedagoģisko vērojumu dokumentēšanu veikt e-

klasē. 

 Ar e-klases palīdzību veicināt vecāku iesaisti un līdzatbildību savu bērnu izglītošanās procesā.   

 Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu apkopojumu veidot individuālajās attīstības kartēs, kas 

rada ieskatu izglītojamo attīstības dinamikā.  

 Izmantot izglītojamo individuālās attīstības dinamikas datus tālākai pedagoģiskā procesa 

plānošanai.  
 

 

Joma – 3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Ieviešot kompetencēs balstītu mācīšanās pieeju ir progresējusi pasīvo bērnu prasme iesaistīties, 

uzdrīkstēties, gribēt darīt. Izglītojamajiem ar lēnu darba tempu ir radusies iespēja bez satraukuma 

paveikt iesākto darbu līdz galam. 

Ikdienā, realizējot mācību procesu visas dienas garumā, bērnus disciplinē jēgpilna darbība. 

Regulāri veiktie pedagoģiskie vērojumi par katru izglītojamo tiek atspoguļoti dokumentācijā -  

skolotāju dienasgrāmatā sadaļā “Pedagoģiskie vērojumi un individuālais darbs”, pēc tam apkopoti 

bērnu individuālajās attīstības kartēs. Iegūtie dati tiek izmantoti tālākajai pedagoģiskā procesa 

plānošanai un īstenošanai gan pirmsskolas grupai kopumā, gan individuālā izglītības plāna veidošanai 

un individuālā darba ar izglītojamo veikšanai. 

 Tiek nodrošināta talantīgo izglītojamo līdzdalība dažādos mākslas, mūzikas, sporta pasākumos 

iestādē un pilsētā. “Zinību dienā” izglītojamie atveidoja galvenos personāžus no A.Brigaderes pasaku 

lugas “Sprīdītis”, divi izglītojamie piedalījās daiļlasīšanas konkursā pilsētā mazākumtautību bērniem, 

bērni atveidoja dažādus personāžus grupas teātru iestudējumos, darbojās projektā, talantīgie 

mākslinieki piedalījās “Kanclera nama” zīmējumu konkursā. Grupu teātra iestudējumus skatījās bērnu 

vecāki. 

 Izglītojamie apmeklē tautisko deju, angļu valodas un algoritmēšanas un programmēšanas 

pamatus robottehnikā interešu izglītības pulciņus. 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izkopt izglītojamo dzīvesprasmes atbilstoši dienas ritma posmam un atrašanās videi. 

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

pasākumos pilsētā. 

 Visu vecumu izglītojamo sasniegumu atspoguļošanu veikt e-klasē. 

 Nodrošināt pašvaldības interešu izglītības programmas Fastrackids īstenošanu iestādē. 

 Sadarboties ar Jelgavas futbola klubu, izglītojamo fiziskās attīstības veicināšanai. 
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 Piedāvāt iestādē maksas interešu izglītības nodarbības tautiskajās dejās, ritmikā, angļu valodā, 

algoritmēšanas un programmēšanas pamatus robottehnikā, izīrējot telpas pakalpojumu 

sniedzējiem. 

 

3.3.2.Izglītojamo gatavība skolai 

Mācību gada laikā piecdesmit pieciem izglītojamajiem veikti testi psiholoģiskās gatavības 

skolai noteikšanai. No tiem 50 audzēkņi uzrādīja rezultātus, kas apliecina gatavību turpināt izglītību 

1.klasē. Ar piecām ģimenēm pie vadības komandas notika individuālās sarunas par bērnu 

demonstrētajām prasmēm, zināšanām, attieksmēm. Sarunās piedalījās iestādes psihologs, grupu 

skolotājas un speciālās izglītības skolotājas. Ģimenēm izskaidroja testu rezultātu nozīmi tālākās 

izglītības ieguvē: šiem izglītojamajiem ir jāsaņem noteikta klāsta atbalsts, lai bērnus sagatavotu 

mācībām skolā. Mācību gada noslēgumā veikto testu rezultāti vēl joprojām uzrādīja problēmas, tadēļ 

daļa ģimeņu izlēma, ka izglītojamie atkārtoti 2020./2021.mācību gadā apgūs mācību programmas 

saturu sešus gadus veciem bērniem. 

Pedagoģiskais personāls sagatavoja plašu rakstisku novērtējumu par gatavību uzsākt mācības 

1.klasē 65 izglītojamajiem, no tiem 18 – ar speciālām vajadzībām. Atbilstoši apkopotajiem datiem 49 

izglītojamie jeb 75% ir labi apguvuši nepieciešamās prasmes veiksmīgai tālākai izglītībai. 

No 2019./2020.mācību gada 1.klašu skolotājām Jelgavas pilsētas skolās saņemtas  aizpildītas 26 

anketas par pedagoģiskajā procesā bērnu demonstrētajām zināšanām, prasmēm, attieksmēm atbilstoši 

izglītības programmu saturam. Tā iestādē iegūta atgriezeniskā saite par izglītojamajiem, kuri 2019.gada 

maijā beidza obligāto pirmsskolas izglītības posmu. Iegūtie dati tika apkopoti un izvērtēti. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, skolotāji ir vairāk izteikuši vērtējumu “teicami”. 

Neviens izglītojamais nav saņēmis novērtējumu “vāji”. 

Ar vērtējumiem “teicami” un “labi” atzīmēts izglītojamo sniegums:  

 96% audzēkņu – matemātiskajos priekšstatos; 

 92% audzēkņu – runas un valodas attīstībā, tēlotājdarbībā, fiziskajā attīstībā; 

 85% - izziņas procesos, pašaprūpes prasmēs. 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Īstenot ciešāku sadarbību starp pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem pēctecības 

nodrošināšanai.  
 

 

Joma - 3.4. Atbalsts izglītojamajiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

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

izglītības skolotājas, medicīnas māsa.  

Izglītības psihologs sadarbībā ar grupu skolotājām veic izglītojamo psiholoģisko un pedagoģisko 

izpēti. Bērna attīstības psiholoģiskā testēšana notiek tikai ar likumiskā pārstāvja rakstisku piekrišanu. 

Ar rezultātiem tiek iepazīstināti vecāki un Iestādes personāls,  kurš ar šo bērnu un ģimeni strādā. Ja 

nepieciešams, psiholoģe izglītojamajam, viņa ģimenei un personālam nodrošina atbalstu. Tiek īstenots 

individuāls darbs ar izglītojamajiem atbilstoši konstatētajām problēmām. 

Izglītības psihologa vadībā vairākās grupu telpās ir iekārtotas un veiksmīgi darbojas zonas bērnu 

individuālai atpūtai un emocionālā līdzsvara nodrošināšanai, ir izstrādāti rīcības modeļi bērnu pozitīvai 

disciplinēšanai.  
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Ikdienā strādā papildus divi skolotāja palīgi individuālai bērnu izglītošanas vajadzību 

nodrošināšanai, nepieciešamā atbalsta sniegšanai pedagoģiskajā procesā. 

Iestādes atbalsta personāls noteiktā kārtībā īsteno sadarbību ar pilsētas (Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centrs, Bāriņtiesa, Sociālo lietu pārvalde) un valsts institūcijām atbalsta sniegšanai iestādes 

izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Iestāde informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus par iespējām un 

veidu, kā saņemt medicīnisku, psiholoģisku vai sociālu palīdzību pilsētas iestādēs un Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas konsultatīvajā centrā.  

Uzņemot izglītojamos iestādē vecāki tiek informēti par iespējām un veidiem, kā vajadzības 

gadījumā saņemt nepieciešamo atbalstu. Tomēr vecāku aptaujas dati mācību gada noslēgumā liecina 

par to, ka 11% aptaujāto šai informācijai nav pievērsuši uzmanību, tāpēc ka tā tajā laikā nav bijusi 

aktuāla. Turpretī 75% zina par kārtību, kādā var saņemt atbalstu un 14% aptaujāto ir daļēji informēti. 

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 audiostāstiem, mūzikas, 

rotaļu, filmiņu palīdzību.   

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veikt pedagoģiskos vērojumus un psiholoģisko izpēti bērniem un ģimenēm nepieciešamā 

atbalsta apzināšanai. 

 Nodrošināt atbalsta personāla aktīvu līdzdalību grupu pedagoģisko procesu norisē izglītojamo 

individuālo vajadzību nodrošināšanai. 

 Izglītot izglītojamo vecākus par iespējamā atbalsta sniegšanu bērniem ar dažādām vajadzībām, 

motivēt praktiskai atbalsta iespēju izmantošanai.   

 Īstenot “Džimbas 9 soļu drošības programmu” pozitīvas uzvedības un saskarsmes, sadarbības 

veicināšanai un vardarbības risku mazināšanai. 

  

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

Iestādē izstrādāta darba aizsardzības sistēma. Par darba aizsardzību atbild vadītājas vietniece 

administratīvi saimnieciskā darbā. Regulāri tiek veikta iestādes telpu un teritorijas darba un mācību 

vides pārbaude, lai pamanītu un novērstu riskus un to ietekmi uz iestādes darbību. 

Ēku stāvos ir redzami evakuācijas plāni, palīdzības dienestu telefonu numuri. Iestādē notiek 

teorētiskas un praktiskas mācības, kā rīkoties evakuācijas gadījumā. 

Ēkās ir ugunsgrēka atklāšanas signalizācija, kā arī vietējais trauksmes signāls. Ieejas durvis 

aprīkotas atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.  Ir 

noslēgts līgums ar apsardzes firmu SIA MEGA SARGS par iestādes un teritoriju apsardzi naktīs un 

brīvdienās. 

Medicīnas māsa veic izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi. Mācību gada sākumā audzēkņus 

sver un mēra, ikdienā pārrauga sanitāro stāvokli 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”.  
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Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un drošības instrukcijas atbilstoši ārējo normatīvo 

aktu prasībām gan izglītojamajiem, gan darbiniekiem. Dokumenti tiek regulāri pilnveidoti atbilstoši 

izmaiņām ārējos normatīvos aktos un iestādes darbībā. Uzņemot jaunus izglītojamos un katra mācību 

gada sākumā vecāki sanāksmēs tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ko apliecina ar savu 

parakstu. Skolotāji pārrunā Iekšējās kārtības noteikumus arī ar izglītojamajiem. Iekšējās kārtības 

noteikumu apguve, zināšana un ievērošana veicina izglītojamo drošību. Drošības noteikumi  

izglītojamajiem ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos". Bērnus 

izglīto cilvēkdrošības jautājumos. Visās grupās izvietotas piktogrammas-atgādnes ar uzvedības 

noteikumiem. Sešās iestādes grupās ir izglītojamo pašu izveidoti kārtības un labas uzvedības 

noteikumi. 

Pirmsskolas grupās regulāri atbilstoši vecumam un nepieciešamībai bērnus instruē par drošību, 

uzvedību, rīcību dažādās vietās, situācijās. Ir notikušas vairākkārtējas individuālās sarunas ar četrām 

ģimenēm par bērna uzvedību, savu un citu bērnu drošību grupā, turpmāko rīcību, pozitīvās 

disciplinēšanas veidiem, nepieciešamo atbalstu bērnam.  

Izglītojamie piedalās praktiskās evakuācijas mācībās un atbilstoši konkrētajām situācijām apgūst 

šādus drošības noteikumus:  

 Drošības noteikumi grupas telpās;  

 Ugunsdrošības noteikumi; 

 Elektrodrošības noteikumi; 

 Pirmās palīdzības sniegšana; 

 Noteikumi ekskursijas vai pārgājiena laikā;  

 Drošības noteikumi masu pasākumos (100 un vairāk dalībnieki); 

 Ceļu satiksmes noteikumi; 

 Drošības noteikumi uz ūdens un ledus; 

 Personīgās higiēnas un darba higiēnas noteikumi; 

 Noteikumi veicot praktiskos darbus; 

 Drošības noteikumi iestādes teritorijā; 

 Noteikumi sporta nodarbībās un sacensībās; 

 Noteikumi rīcībai ekstremālās un nestandarta situācijās. 

Atbildība par izglītojamo 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 noteikta kārtība 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.  

Iestādes teritorija ir norobežota, tā ir slēgta ārpus Iestādes darba laika.   

Ap iestādes ēku un teritorijā Kļavu ielas pusē celiņi bruģēti, droši, lai pārvietotos. Vārtiem uzlikti 

drošības slēgi, lai bērni patstāvīgi nevarētu izkļūt uz ielas.   

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Regulāri izglītot personālu, izglītojamos un viņu ģimenes cilvēkdrošības jautājumos. 
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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.  

Pedagoģiskajā procesā tiek plānoti un īstenoti pasākumi un aktivitātes, kas veicina patriotismu, 

piederības sajūtu iestādei, pilsētai, valstij, izpratni par vērtībām, tikumiem un  pilsonisko līdzdalību. 

Atbilstoši gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijām, tiek gatavoti dekori telpām un iestādes teritorijai, 

attīstot un izkopjot izglītojamo talantus un spējas, sadarbības prasmes ar vienaudžiem un 

pieaugušajiem, nodrošinot pašizpausmi. Audzinot atbildīgu attieksmi pret vidi, pārtiku un dzīvniekiem 

Miķeļdienas dārzeņu kompozīcijas noslēgumā tika rūpīgi izšķirotas un nogādātas Briežu meža 

iemītniekiem. 

Rūpējoties par estētisku āra vidi visu grupu bērni un viņu vecāki iesaistījās iestādes projektā 

“Krokusi”’. 

Grupu telpās ierīkoti aktivitāšu centri “Iepazīsim Latviju’’ – spēles, grāmatas, Latvijas karte, 

simbolika. Izvietoti Jelgavas pamatzināšanu ruļļi, karogi, simbols – alnis, Latvijas valsts karogs un 

ģerbonis.  Atlasīti un papildināti materiāli: Jelgavas nozīmīgi apskates objekti, ielas Jelgavā, Jelgavas 

pils.  

Tika organizētas rotaļnodarbības tēmu ietvaros – Latvija, Mana pilsēta, Bērnudārzs kā dārzs, 

Esmu jelgavnieks. Izglītojamajiem veidojas apziņa par sevi kā personību, Latvijas valsts pilsoni un 

Iestādes un Jelgavas patriotu.   

Latvijas Valsts svētku ietvaros notikuši svinīgi pasākumi gan mūzikas zālē piecus-sešus gadus 

vecajiem izglītojamajiem, gan pēcpusdienā visiem iestādes bērniem kopā ar ģimenēm pie pašu izliktas 

ugunszīmes iestādes teritorijā. Sešgadīgo bērnu grupas apmeklēja Ziemassvētku kauju muzeju 

“Mangaļu” mājās Ložmetējkalnā. Pedagogiem, vecākiem, bērniem sadarbojoties, izlikta ugunszīme 

Hercoga Jēkaba laukumā. 

Audzinot patriotismu un piederības izjūtu savai valstij un pilsētai attālinātās izglītošanas laikā 

visās grupās izglītojamajiem tika piedāvāti patriotismu audzinoši tematiski “Maija svētku” uzdevumi: 

uzzināt no vecākiem savu adresi, to uzrakstīt atbilstoši vecumam un spējām (galvenais uzsvars, ka 

dzīvo Jelgavā - Latvijas pilsētā); papildināt zināšanas par savas valsts karogu un svinēt “Baltā 

galdauta” svētkus. Ģimenes tika rosinātas iesaistīties arī pilsētā organizētā svētku uzdevuma veikšanā: 

pagatavot Jelgavas karodziņu, to izgriežot no Jelgavas vēstneša 21.05.2020. numura, piedalīties pilsētas 

karodziņu nodošanas stafetē, pēc tam paveikto nofilmētu vai nofotografētu iesūtīt grupas e-pastā. 3 

grupu audzēkņiem uz viņu norādīto adresi skolotājas nogādāta līdz pasta kastītei bērnam adresētu 

vēstuli ar uzdevumu sagatavot apsveikumu savai ģimenei ģimenes dienā. Vēstulē bērns saņēma gan 

norādījumus, gan visu nepieciešamo, lai izveidotu apsveikuma kartiņu un sveiktu ģimeni. Šāda veida 

uzdevumu vecāki novērtēja kā jaunu, oriģinālu komunikācijas veidu. Vecāki labprāt iesaistījās šajā 

aktivitātē un darbojās kopā ar saviem bērniem. Dažām ģimenēm tas bija vienīgais uzdevums attālinātās 

izglītošanas laikā, par kuru skolotājas bez atgādinājuma saņēma atgriezenisko informāciju.  

Sešgadīgajiem bērniem tika nodrošināts “FasTracKids” pašvaldības finansēts nodarbību 

apmeklējums sadarbībā ar ZRKAC, organizēta peldētapmācība sadarbībā ar pirmsskolas izglītības 

iestādi “Kāpēcīši”.    

2019./2020.mācību gadā izglītojamie pēcpusdienās apmeklēja maksas interešu izglītības 

pulciņus: angļu valodā - 28, tautiskajās dejās – 120, algoritmēšanas un programmēšanas pamatos 

robottehnikā – 16 bērni. 

Iestādes gaiteņos reizi 2 mēnešos tiek veidotas tematiskas audzēkņu vizuālās mākslas darbu 

izstādes. 
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Aptaujāto vecāku ieskatā iestādē notiekošie pasākumi un interešu izglītības pulciņi: 

 81% gadījumo pilnīgi atbilst bērnu interesēm; 

 10% gadījumos vairāk “jā”, nekā “nē”;   

 10% gadījumos – daļēji (iemesls - dārgi, ja ģimenē ir vairāki bērni). 

Vēlētos iestādē papildus bezmaksas sporta nodarbības, matemātiku interesantā veidā, veidošanu 

no māla. 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Audzināt bērnos atbildību par savu rīcību, iesaistot izglītojamos telpu un āra vides kopšanas un 

uzturēšanas darbos – lielā talka, iknedēļas uzkopšana.  

 Veicināt izglītojamo talantu un prasmju izkopšanu. 

 Organizēt pasākumus ar vecāku aktīvu līdzdalību. 

 Organizēt pasākumus, veidojot izglītojamo 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).  

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

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

remontstrādnieka profesijām. Darbinieki atbildēja uz jautājumiem un pastāstīja bērniem par savu darbu. 

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

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

Izglītojamā 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. 

Integrēts karjeras izglītības saturs rotaļnodarbībās, praktiskajās nodarbībās ikdienas ritmā un 

iesaistot bērnu vecākus: ugunsdzēsējs-glābējs, policists, bibliotekāre, ķīmijas skolotāja, friziere. 

Organizētas ekskursijas uz vecāku darba vietām - pārtikas veikalu, Karameļu darbnīcu, Pilsētas 

bibliotēku, Valsts policiju.  

Mācību ekskursijā uz Ģ. Eliasa Vēstures un mākslas muzeju tēmas “Dažādie mākslas veidi” 

ietvaros ekspozīcijā „Dinozauru balle” bērni tika iepazīstināti ar gida, mākslinieka un keramiķa 

profesijām. Sporta pasākumā praktiski darbojoties, bērni tika iepazīstināti ar Karavīra profesiju.  

Organizēta piecus-sešus gadus vecu bērnu ekskursija uz Jelgavas pilsētas kultūras namu, 

apmeklējot izrādi “Sniega karaliene” un iepazīstot aktiera profesiju. 

Tika iepazīts policijas darbs un operatīvie transportlīdzekļi Pašvaldības policijas informatīvā 

dienesta 8787 rīkotajā pasākumā. 

Tematu par profesijām integrēja arī attālinātās izglītošanas laikā, rosinot izzināt profesijas, kuras 

apguvuši ģimenes locekļi. Bērni mudināti izveidot savas sapņu profesijas vizuālu attēlojumu. 

Vērtējums ar līmeni: labi 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Karjeras izglītību īstenot izglītības projektos, mācību ekskursijās, iesaistot izglītojamos 

praktiskā darbībā, sistemātiski un mērķtiecīgi veidojot izglītojamo izpratni par profesijām 

tuvākajā sociālajā vidē. 

 Paplašināt sadarbību ar Jelgavas iestādēm un uzņēmumiem. 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Iestādē kvalitatīva izglītošanās procesa īstenošanai tiek veikta sākotnējā izglītojamo zināšanu, 

prasmju, spēju vērtēšana un individuālo vajadzību apzināšana. Atbilstoši izglītojamo individuālajām 

vajadzībām un izglītības programmu saturam tiek piedāvāti daudzveidīgi 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.  

Aktivitāšu centros grupās mērķtiecīgi atlasīts materiāls bērnu pašvadītai darbībai. Mācību 

materiāli ir izvietoti bērniem zināmā, pieejamā vietā ar bērnu vecumam atbilstošām izvēles iespējām. 

Katra temata ietvaros tiek gatavoti un aktivitāšu centros piedāvāti dažādas grūtību pakāpes un 

dažādiem mācīšanās/uztveres veidiem piemēroti uzdevumi. 

Organizēts darbseminārs iestādes pedagogiem par mācību darba diferenciāciju, individualizāciju. 

Visās grupās atbilstoši vecumam, izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja darboties nelielās 

grupās, pašiem plānot un veikt mācību aktivitātes. Brīvi pieejami dažādi materiāli radošai, praktiskai 

pētnieciskai darbībai. 

Izglītojamajiem ir zināmi veicamie uzdevumi, to izpildei paredzētais laiks. Bērniem ir izvēles 

iespējas, kurās darbībās iesaistīties vispirms. Izglītojamais īsteno paškontroli, atzīmējot tabulā, kurus 

no uzdevumiem ir paveicis. 

Mācību vide tiek mainīta atbilstoši vajadzībām. Materiāli, informācija tiek papildināti, aktualizēti 

pedagoģiskā procesa laikā atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem aktuālā temata ietvaros.  

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pedagoģiskajā procesā izmantot dažādu grūtības pakāpju mācību materiālus. 

 Nodrošināt izglītojamo spēju, talantu un prasmju demonstrēšanas iespējas. 

 
3.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Pirmsskolas grupu personāls, pamanot izglītojamo grūtības izglītošanās procesā, piesaista 

atbalsta speciālistus konsultācijām. Izglītības psihologs, speciālās izglītības skolotājs vai skolotājs 

logopēds veic skolotāju un izglītojamo darbības vērojumus pedagoģiskā procesa laikā. Ar vecāku 

rakstisku piekrišanu notiek izglītojamā individuāla psiholoģiskā testēšana. Ja nepieciešams, 

izglītojamais tiek nosūtīts uz pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kas atbilstoši 

individuālajām vajadzībām iesaka konkrētu speciālās izglītības programmu. 

Iestādē četrās speciālās izglītības programmās audzēkņi no mūsu vai citām iestādēm tiek uzņemti 

ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. Ir divas speciālās izglītības grupas: viena latviešu un 

viena mazākumtautību mācību valodā. Grupās izglītošanas vajadzību īstenošanai atbalstu sniedz 2 

papildus skolotāju palīgi. 10 pirmsskolas izglītības skolotājas ir ieguvušas sertifikātu, kas ļauj strādāt ar 

bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. 
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2019./2020.mācību gadā iestādē ir 48 izglītojamie ar speciālām vajadzībām. 11 no tiem iekļauti 

vispārizglītojošās grupās. Katram ir izveidots un tiek īstenots individuālais izglītības apguves plāns, ko 

koriģē un papildina atbilstoši nepieciešamībai. Ar izstrādātajiem plāniem ir iepazīstināti izglītojamo 

likumiskie pārstāvji. Izglītojamajiem, viņu vecākiem un skolotājiem tiek nodrošināts atbilstošu 

speciālistu (skolotāja logopēda, mazākumtautības logopēda, divu speciālās izglītības skolotāju, 

izglītības psihologa) atbalsts  izglītošanās procesa norisē. Atbalsta darbā tiek izmantoti e-resursi: 

www.kidi.lv, burti un cipari - www.dzimba.lv, www.lsm.lv, www.youtube.com (logopēdiskie 

vingrinājumi visiem, krāsu nosaukumi), www.govorite.lv/media (īsas pasakas, dziesmas bērniem), 

www.pasakas.net. 

Pedagogi kopā ar atbalsta personālu vismaz 2 reizes mācību gadā izvērtē katra izglītojamā 

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

saņemtā atbalsta ietekmi. 

Attālinātās mācīšanas vajadzībām speciālās izglītības skolotājas veidoja video nodarbības vai 

teksta darba uzdevumus katrai darba dienai ar speciāli apstrādātu un adaptētu materiālu un pielikumiem 

(paskaidrojumi vecākiem). 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veikt savlaicīgu izglītojamo attīstības traucējumu diagnostiku, labošanu un novēršanu. 

 Nodrošināt pedagoģiskajam personālam metodisko atbalstu izglītojamo valodas un runas, 

redzes, uzvedības traucējumu labošanai un novēršanai. 

 Iesaistīt izglītojamo likumiskos pārstāvjus savu bērnu izglītošanā, nodrošinot individuālas 

konsultācijas un skaidrojumus efektīvai rīcībai. 

 Izstrādāt un īstenot individuālos plānus visiem izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

atbilstoši attīstības un mācīšanās vajadzībām.  

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Iestādes darbinieki sniedz izglītojamajiem un viņu vecākiem nepieciešamo informāciju par iestādes 

darbu, norisēm pirmsskolas grupās. Par sapulcēm, pasākumiem, mācību ekskursijām informācija tiek 

sniegta savlaicīgi. Sazināšanās starp izglītojamā ģimeni un iestādi notiek telefoniski, grupu e-pastos vai 

WhatsApp grupās. 

Augustā tiek organizēta kopsapulce vecākiem, kuru bērni uzsāk apmeklēt pirmsskolas izglītības 

iestādi. Vecākiem stāsta par iestādes darbību, pedagoģiskā procesa organizāciju atbilstoši 

vecumposmam, bērnu adaptācijas norisi jaunajā vidē, Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, higiēnas 

un drošības prasībām.  

Septembrī grupu vecāki sapulcēs tika iepazīstināti ar izmaiņām mācīšanas un mācīšanās pieejā, 

informēti par mācību gada galvenajiem uzdevumiem un atkārtoti informēti par iespēju saņemt atbalstu 

no iestādes atbalsta personāla, ģimenēm domātajiem informatīvajiem stendiem, iespējamo līdzdalību 

savu bērnu izglītošanā. 

Sešgadīgo izglītojamo grupās novembrī notikušas vecāku sapulces par bērnu psiholoģisko 

gatavību mācībām 1.klasē (vecāki uzzināja par vispārējām tendencēm konkrētās grupas bērniem pēc 

psiholoģes veiktā testa rezultātiem) un ģimenes līdzatbildīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā. 

Pirms iestādē organizējamajiem pasākumiem tiek apzināts vecāku viedoklis, lai vienotos par 

optimālāko norises laiku.  

Vecākiem un bērniem grupu ietvaros tika radīta iespēja jēgpilni sadarboties, izmantojot dažādus 

savstarpējas komunikācijas veidus, izveidojot praktiski lietojamus priekšmetus. Bērniem radās 

sākotnēja izpratne, ka daudzas lietas ir iespējams pagatavot pašam, - piemēram,  Ziemassvētku 

http://www.lsm.lv/
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rotājumus eglei, galda un  palodzes dekorus.  Bērni saprata sava darba lietderīgumu un priecājās par 

paveikto. Iespēja vērot savus vecākus radošā darbībā grupas vidē raisīja spēcīgas pozitīvas emocijas un 

piederības sajūtu videi, kurā bērns pavada lielāko dienas daļu.  

Piecās grupās rīkoti vakari-darbnīcas vecākiem kopīgai bērnu grāmatu lasīšanai, mājturībai, spēļu 

spēlēšanai, grupas rotāšanai, nepieciešamo lietu kopīgai gatavošanai. Ģimenēm līdzdarbojoties plānoti, 

rīkoti, svinēti Miķeļi, Ziemassvētki, Balle pilī. 

Ģimenes aktīvi iesaistās iestādē aktuālo tēmu īstenošanā, gatavojot interesantus materiālus, spēles 

bērnu praktiskai, radošai pašvadītai darbībai un sadarbībai.  

Tēmas “Mana pilsēta”- Latvijas Valsts svētku ietvaros tika rīkots pasākums vecākiem kopā ar 

bērniem, veicinot patriotismu ģimenēs. Šī pasākuma ietvaros izdevās iepazīt tuvāk jaunizveidoto 

3gadnieku un 4gadnieku kolektīvus, saliedēt  un veicināt vecāku starpā pozitīvu savstarpējo 

komunikāciju, sadarbību, atbalstu, uzticēšanos un drošības sajūtu ikdienā.  

Individuālajās sarunās regulāri tiek sniegta informācija vecākiem par viņu bērna attīstību, 

izaugsmi un nepieciešamo vai vēlamo atbalstu attīstībai, izglītošanai. 

Vecāki iepazīstas ar bērna portfolio un sasniegtajiem rezultātiem, inividuālajās sarunās sniegti 

ieteikumi izglītošanās iespējām mājās. Ir izveidoti grupu e-pasti, sociālās grupas. 

Vecākiem piedāvāta iespēja vērot pedagoģisko procesu, iepriekš par to vienojoties.  

Iestādē darbojas vecāku padome. Tās darbību nosaka noteikumi. Vecāki aizvien vairāk iesaistās 

savu bērnu izglītošanas procesā. Kā biežākās sadarbības formas vecāki nosauc kopīgas tematiskas 

pēcpusdienas, vakarus, kopīgus pasākumus un svētku svinēšanu, mācību materiālu un spēļu 

gatavošanu, iepazīstināšanu ar savām profesijām, kopīgu mācīšanos attālināti. Vecākiem ir informācija 

arī par iestādē pieejamajiem interešu izglītības pulciņiem, ir zināšanas, kā pieteikt savu bērnu 

nodarbībām.  

Vecāku viedokļa izzināšanai un iestādes darbības novērtēšanai un izglītības kvalitātes 

uzlabošanai Iestādē veic izglītojamo vecāku aptaujas. 2019./2020.mācību gada noslēgumā par 

kvalitatīvu iestādē saņemto izglītību uzskata 74% respondentu, vairāk “jā” nekā “nē” – 22%, “daļēji” – 

4% . 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iesaistīt izglītojamo ģimenes iestādē aktuālu tēmu īstenošanā. 

 Aktivizēt vecāku padomes darbību. 

 

 

Joma - 3.5. Iestādes vide 

3.5.1.Mikroklimats 

Izglītības iestādei ir savas noteiktas tradīcijas. Darbinieki un izglītojamie apzinās savu piederību 

iestādei, ir tās patrioti. Darbinieki, izglītojamie un viņu ģimenes savstarpēji sadarbojas gan ikdienā, gan 

svētkos. Iestādei ir logo un karogs. Izstrādātie Iekšējās kārtības noteikumi, to ievērošana nodrošina 

pieaugušajiem un bērniem labvēlīgu vidi. Vecāki ir informēti par iestādes darbu, iepazīstināti ar 

Iekšējās kārtības noteikumiem. 

Iestādē ir stabils kolektīvs ar tradīcijām, darbinieki labprāt nāk uz darbu, sadarbojas ikdienā 

(kopīga pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana, telpu noformēšana un āra vides labiekārtošana), 

kopīgi svin svētkus (Zinību diena, Skolotāju diena, valsts svētki, Ziemassvētki).  
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Darbinieku profesionālā darbība tiek novērtēta un izaugsme veicināta dažādām balvām.   Par labi 

paveiktu darbu un papildus ieguldījumu iestādes darbībā darbinieki saņem naudas balvas. Darbinieki 

pozitīvi novērtē mikroklimatu savā darba vidē. 

Iestādē labizjūtas kritēriji tika veidoti balstoties uz iestādē noteiktajām pamatvērtībām:  lojalitāti, 

godīgumu, atbildību, kvalitāti, cilvēcīgumu, radošumu. 

Izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo labizjūtas kvalitātes noteikšanai tika izmantoti 

noteikti parametri:  

 Pozitīva savstarpējā sadarbība ( ģimene, bērns, darbinieks); 

 Pozitīva psiholoģiskā un sociālā vide (iestādē un ģimenē); 

 Atbalsts un novērtējums (iestādes vadība, kolēģi, ģimenes); 

 Vienoti noteikumi, to ievērošana; 

 Laicīga informācijas aprite. 

Kā labizjūtu veicinošus faktorus darbinieki visbiežāk nosauc kolēģu savstarpējo atbalstu,  

labvēlīgo komunikāciju, iestādes vadības uzticēšanos, pozitīvu bērnu un vecāku novērtējumu 

paveiktajam darbam, vecāku atbalstu savu bērnu izglītošanas un audzināšanas procesā, sakārtotu 

psiholoģisko un sociālo vidi, kā arī uzslavas vai balvas.  

Līdzdalība projekta “Krokusi” īstenošanā (sīpolu atnešana, stādīšana) veicināja kolektīva un 

izglītojamo vecāku saliedēšanu. Radošajā darbnīcā “Ziemassvētku apsveikumu gatavošana” iestādes 

darbinieki piedalījās ar idejām, darba instrumentiem un materiāliem. 

Labvēlīgas sociālās vides uzturēšanā izglītības psiholoģe vērtē izglītojamo attīstību, organizējot 

spēles saskarsmes iemaņu veidošanai atbilstoši grupu audzēkņu vajadzībām. Notiek sarunas ar 

izglītojamo  ģimenēm. 

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. Pirmsskolas grupu e-pasti, grupas profils 

sociālajos tīklos veicina vecāku un pedagogu savstarpēju saziņu, komunikāciju, informācijas apmaiņu. 

Vecāki uzskata, ka izglītojamo labizjūtu iestādē veicina: pozitīvs, kompetents, radošs, skolotājs; 

veiksmīga sadarbība starp grupas biedriem; bērnu vēlmēm atbilstīgi grupas noteikumi; fiziskās 

aktivitātes, to līdzsvars dienas saturā; pozitīva vecāku un skolotāju sadarbība; bērniem interesanti un 

saistoši, moderni mācību līdzekļi; ritms, noteikumi un harmonija.  

Izvērtējot iestādes darbību, var apgalvot, ka personāla, izglītojamo, vecāku labizjūta cieši kolorē: 

izmaiņas vienā no komponentēm izraisa izmaiņas kādā atsevišķā vai pārējās.   

Iestādes sociālais portretu veido datu par izglītojamajiem un viņu ģimenēm apkopojums. Iegūtos 

datus izmanto iestādes darbības vajadzībām (atbalsts, sadarbība ar institūcijām, pedagoģiskā procesa 

īstenošana). 

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Īstenot personāla un izglītojamo vecāku regulāru un aktīvu sadarbību labvēlīga mikroklimata 

veicināšanai. 

 Izglītot izglītojamo vecākus par bērnu vecumposma attīstības īpatnībām, kompetencēs balstīta 

mācību satura īstenošanu, līdzdalības nepieciešamību savu bērnu izglītošanā. 

 Uzturēt informācijas apmaiņu klātienē, iestādes inbox vietnē, facebook.com profilā, 

pirmsskolas grupu e-pastos, WhatsApp grupās, e-klasē. 
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3.5.2.Fiziskā vide 

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

galeriju. Ēkas platība ir 1700m2 , tajā atrodas telpas 11 pirmsskolas izglītības grupām, 99m2 liela zāle 

sporta un 90m2 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.  

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

mobila sajūtu taka. Iestādei piegulošā teritorija ir apzaļumota un tiek regulāri kopta. Āra rotaļu 

laukumos un nojumēs izvietoti attīstoši mācību līdzekļi, vingrošanas un rotaļu aprīkojums. 

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

un evakuācijas ceļi. Izglītojamo un personāla drošībai ir uzstādīta āra teritorijas novērošanas sistēma. 

Pieaugušie un bērni zina un ievēro Iekšējās kārtības noteikumus telpās un āra teritorijā, piedalās 

evakuācijas praktiskajās mācībās, nostiprinot praksē zināšanas par cilvēkdrošības jautājumiem un 

iestādes civilās aizsardzības plānu. 

Iestādes materiālā bāze papildināta ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, telpu un teritorijas 

aprīkojumu: mēbeles un inventārs audzēkņiem un pieaugušajiem, mācību līdzekļi un aprīkojums 

pedagoģiskajam procesam.  

Grupās 3-7gadus veciem bērniem izveidotas “runājošās sienas” aktuālā temata atspoguļošanai. 

Visās grupās izveidoti aktivitāšu centri bērnu pašvadītas mācīšanās un rotaļdarbības 

nodrošināšanai. 

Mācību gada laikā papildināts sensorā materiāla klāsts katrai vecuma grupai pēc vajadzības.  

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Plānveidīgi regulāri un mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot iestādes mācību, materiāli tehnisko bāzi 

un fizisko vidi atbilstoši izglītošanas vajadzībām, spēkā esošajām drošības, veselības un 

higiēnas normām. 

 Veikt iekštelpu remontdarbus un āra teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu iedalīto budžeta 

līdzekļu ietvaros.  

 Turpināt nomainīt teritoriju ierobežojošo žogu nolietotos posmus.   

 

 

Joma - 3.6. Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādē ir visi nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu un izglītojamo 

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. 

Iestādē ir iegādāta bērniem domātā izzinošā un daiļliteratūra. Skolotājiem pieejama metodiskā 

literatūra, e-resursi. Mācību līdzekļi un materiāli racionālai lietošanai, arī vecāku atbalsts (lapas 

zīmēšanai un rakstu darbiem) nodrošina izglītošanas procesa norises vajadzības. 

Iegādātas 2 magnētiskās virsmas “runājošo sienu” un daudzfunkcionālās magnētiskās sienas 

gaitenī izveidei. Pedagogu darbam pieejami 30 portatīvie datori, 2 multifunkcionālas drukas iekārtas, 3 

gaismas galdi, 2 interaktīvās tāfeles, 2 laminatori, atskaņošanas iekārta. Sešus gadus vecu bērnu 
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izglītošanā regulāri izmanto IKT. Pedagogi apguvuši prasmes lietot un veidot interaktīvus mācību 

līdzekļus. 

Ir abonēti periodiskie izdevumi bērnu lasītprasmes veidošanai. Atbilstoši vecumposmam bērnu 

žurnāli pieejami attiecīgajās grupās. 

Sporta nodarbībām pieejams inventārs iekštelpām un āra videi.  

Iestādei ir normatīvajos aktos noteiktajā 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. 

Interneta pārklājums iestādes telpās nodrošina iespējas strādāt e-vidē, tomēr interneta jauda 

nenodrošina visu lietotāju vajadzības.  

Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Sagatavot telpas un aprīkojumu 5 jaunu pirmsskolas grupu darbības uzsākšanai. 

 Racionāli izmantot finanšu līdzekļus, papildinot pedagoģiskajā procesā izmantojamo materiālu 

un līdzekļu krājumu.  

 Nodrošināt interneta pārklājuma jaudu nepieciešamajā apjomā visās iestādes nodarbību un 

darba telpās. 

 Papildināt āra rotaļu un sporta aprīkojumu. 

 Nomainīt novecojušo datortehniku iestādes darba vajadzību nodrošināšanai. 

 
3.6.2. Personālresursi 

Iestādei ir visi nepieciešamie cilvēkresursi izglītības programmu īstenošanai: pedagoģiskais, 

atbalsta un tehniskais personāls. 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.  

Visa personāla kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 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. Iestādes veiksmīgai darbībai nepieciešamā profesionālā pilnveide tiek apmaksāta no 

iestādes budžeta līdzekļiem. 

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

Ir nodrošinātas pedagogu vēlmes strādāt 40 stundu darba nedēļu. Iestādē kopā strādā 30 

pedagoģiskie darbinieki - visi strādā pamatdarbā. Kolektīvs ir stabils, kadru mainība minimāla. 

Darbinieki regulāri pilnveido savu profesionalitāti, apmeklējot klātienes kursus, seminārus, izmantojot 
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e-vides resursus. Skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides datu bāze VIIS tiek pārraudzīta un 

analizēta, tā iegūstot pārskatu par apgūto tālākizglītības saturu un plānojot nepieciešamās vajadzības. 

Skolotājas palīgs ar datorskolotāja kvalifikāciju kursos iegūst pirmsskolā nepieciešamo 

kvalifikāciju. 

Iestādē notiek vadītājas vietnieces izglītības jomā vadīti darbsemināri 1 vai 2 reizes mēnesī 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par bērnu attīstības un sasniegumu vērtēšanu, 

ieradumu veidošanu un vērtībām. Semināru noslēgumos vienojas par teorētisko atziņu praktiskās 

īstenošanas veidu ikdienas pedagoģiskajā procesā. Skolotāju palīgi tiek izglītoti par bērnu attīstības 

norisēm un izglītošanas jautājumiem, atbalsta sniegšanu bērniem un skolotājiem.  

2019./2020. mācību gadā pedagogi apmeklēja 18 dažāda satura profesionālās pilnveides kursus vai 

seminārus. 

2019./2020.m.g. apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumu tēmas: 

Kursu nosaukums Dalībnieku skaits 

Ceļā uz mācīšanās pieejas maiņu, pozitīvas uzvedības noteikumi 

pieaugušajiem saskarsmē ar bērniem 

5 

Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā 5 

Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmskolā 5 

Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija 1 

Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika 1 

Korupcijas un interešu konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju 

darbā 

3 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 2 

Autiskā spektra traucējumi. Saskarsme un mācību process 1 

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam 1 

Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā 1 

Individuālā un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā 1 

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās un 

fiziskās attīstības veicināšana 

1 

Skolēna mācīšanās iedziļinoties 1 

Uzvedības traucējumi bērniem vispārizglītojošajās skolās 1 

Muzikālās darbības īstenošana pirmsskolā atbilstoši kompetenču pieejai 1 

Kustību aktivitātes nozīme, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolas 

izglītības procesā 

1 

Health and personality development interdisciplinary approach 1 

Work system for pedagogues to develop children’s reading literacy 1 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Nodrošināt personāla profesionālās kompetences pilnveidi, pieredzes apmaiņas pasākumus, 

pašizglītības iespējas (zināšanas un iemaņas inovatīvās darba metodēs, sociāli emocionālajā 

audzināšanā, informācijas tehnoloģiju izmantošanā). 

 Piesaistīt jaunus kadrus esošo grupu darbībai un 5 jaunu pirmsskolas grupu darbības uzsākšanai. 
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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 ir plānota un atbilstoši paredzētajam īstenota. Vadības 

komanda īsteno uzraudzību, izvērtēšanu visās iestādes darbības jomās, nosakot stiprās puses un 

turpmākās attīstības vajadzības. Iestādes Attīstības plāns tiek veidots 3 gadu periodam. 

Atbilstoši ciklogrammai mācību gada laikā notiek regulāras informatīvas vadības komandas, 

pedagogu, atbalsta un tehniskā personāla sanāksmes. Tiek vērtēts ikdienas pedagoģiskais un atbalsta 

darbs, iestādes telpu un teritorijas uzturēšanas vajadzības. Personāls individuālās sarunās ar iestādes 

vadību semestru noslēgumos apspriež sasniegto un izsaka savus uzskatus, vērtējumus un vajadzības.  

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, balstoties uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, pauž savu 

vērtējumu mācību gada noslēguma aptaujās.  

Iestādes pedagoģiskie darbinieki veic sava darba pašvērtējumu katra pusgada noslēgumā 

atbilstoši mācību gada darba plānā un izglītības iestādes attīstības prioritātēs paredzētajam, norādot 

nepieciešamos uzlabojumus kvalitatīvai iestādes darbībai. Iestādes darbības jomu izvērtējumā mācību 

gada noslēgumā tiek iegūta informācija, uz ko balstoties iespējams plānot tālāko attīstību un aktualizēt 

Iestādes attīstības plānu. 

Izglītojamo likumiskie pārstāvji ar iestādes darbībā paveikto un plānoto turpmākajam tiek 

iepazīstināti vecāku sapulcēs, grupu sociālajos tīklos.   

Iestādes darbības pašnovērtēšanā atbilstoši izvirzītajām attīstības prioritātēm tiek izmantota 

dokumentu izpēte, iestādes darbības analīze, 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 īstenošanai paredz konkrētus mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus, ieviešanas 

gaitu, laika sadalījumu, atbildīgās personas un resursus. 

 Vērtējums ar līmeni: labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veidojot izglītības iestādes Attīstības plānu nākamajam plānošanas periodam, paredzēt  

nepieciešamos resursus 16 pirmsskolas izglītības grupu darbības nodrošināšanai 2 ēkās. 

 Izzināt personāla un izglītojamo likumisko pārstāvju viedokli iestādes darbības vērtēšanai. 

 Ikgadēji izvērtēt iestādes darbības prioritāšu, noteikto mērķu un uzdevumu izpildes sasniegtos 

rezultātus, ieviešot kompetenču pieeju izglītības programmu īstenošanā. 

 Publicēt pašnovērtējuma ziņojumu e-vidē. 

 
3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādes darbu reglamentējošās obligātās dokumentācijas izstrāde un aktualizēšana notiek 

atbilstoši valstī un pašvaldībā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvo aktu prasībām.  Dokumentus 

izstrādā un saskaņo atbilstoši iestādes nolikumam un valstī spēkā esošajai likumdošanai. Jelgavas 

pilsētas dome apstiprinājusi Iestādes nolikumu ar 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.14/8.  

Ikdienas darbā nepieciešamie dokumenti ir brīvi pieejami pie vadītājas, vadītājas vietniecēm, 

informatīvajā e-vietnē. Personāls ikdienas darbā balstās uz izstrādātajiem dokumentiem. 

Personāls tiek iesaistīts iestādes normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā atbilstoši to darba 

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

izmaiņām saturā tiek sniegta savlaicīga informācija. 
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Iestādes vadības komanda ir vadītāja, vadītājas vietnieces, kuru pienākumi, tiesības un 

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

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

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

vidi un materiālo nodrošinājumu. Vadības komanda lietišķi risina darba jautājumus, uzklausa 

darbinieku ierosinājumus un iesaista galīgā lēmuma pieņemšanā. Iestādes vadība sadarbojas ar iestādes 

LIZDA organizāciju.   

Plānotajās iestādes vadības komandas sanāksmēs pirmdienās tiek apspriesti paveiktie un 

veicamie darbi. Kolektīvs regulāri tiek informēts par aktualitātēm pilsētā, valstī un iestādes darbībā, 

informāciju sniedzot sanāksmēs vai ievietojot iestādes personālam izveidotajā e-pastā un ziņojumu 

stendā. Informācijas un viedokļu apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi nodrošina aktīvu 

visu darbinieku iesaisti. 

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

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

eksemplārs. Ikviens 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.  

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Vadīt pārmaiņas un plānot turpmāko attīstību, balstoties uz iestādes darbības periodisku 

izvērtējumu.   

 Vadības komandai organizēt atbalsta pasākumus personālam profesionālai pilnveidei izglītības 

pārmaiņu ieviešanai iestādes darbībā. 

 
3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Mācību procesa un saimnieciskās darbības nodrošināšanai iestāde sadarbojas ar Jelgavas 

pilsētas Domi un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde”, Jelgavas Sociālo 

lietu pārvaldi, Bāriņtiesu. Sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi un tās speciālistiem tiek plānots 

izglītības iestādes budžets, materiālais nodrošinājums, pedagoģiskā procesa īstenošana, turpmākā 

Iestādes attīstība.  

Iestāde sadarbojas ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm: 

 profesionālā pilnveide personālam ZRKAC, pirmsskolas izglītības iestāde “Kamolītis“; 

 bērniem interešu izglītība ZRKAC – Fastrackids un pirmsskolas izglītības iestāde 

“Kāpēcīši“ – peldētapmācība sešus gadus veciem bērniem; 

 izglītojamo ar speciālām vajadzībām problēmu risināšanā  - “Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centrs” un Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija. 

Iestādes vadītājas vietniece vadījusi semināru skolotāju palīgiem un Džimas drošības skolu sešus 

gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”. 

Sadarbība ar arodbiedrību LIZDA (22 biedri) – darbiniekiem aktuālu jautājumu risināšana. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” rada iespējas audzēkņiem piedalīties 

18.novembra ugunszīmju veidošanā pilsētas laukumā un apmeklēt lugu bērniem Ziemassvētku laikā. 
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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 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Organizēt darbsemināru citu iestāžu pedagogiem par lasītprasmi pirmsskolā. 

 Turpināt sadarbību ar pilotiestādi “Kamolītis” labās prakses un pieredzes apzināšanai un 

pārņemšanai.   

 Paplašināt izmantojamās darba formas izglītības procesa realizēšanai, sadarbojoties ar 

uzņēmumiem, izglītības un kultūras iestādēm. 

 

 

4.Citi sasniegumi 

 Iesaistīšanās sadarbībā ar ZRKAC speciālistiem starptautiskajā projektā “Pedagogu 

darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” izveidota sistēma lasītprasmes apguvei 

bērniem sākot no 1,5 gadu vecuma. 

Pedagogi dalījušies pieredzē ar Lietuvas, Igaunijas, Latvijas kolēģiem. 1 pirmsskolas izglītības 

skolotāja līdzdarbojas projektā. 

 Attālinātās mācīšanās vajadzībām izstrādātie attālinātās izglītošanas plāni, to īstenošanas 

pasākumi,  atgriezeniskajā saitē iegūtais materiāls elektroniskajā formā ir izmantojams 

pedagoģiskajā darbā kā mācību un metodiskais materiāls. 

 Mācību procesā izmantotā teātra metode attīsta un pilnveido bērnu valodu, pašvadītas 

mācīšanās, sociālās un emocionālās prasmes. 

 Uzsākts skolotāju darbs e-klasē. 

 Nozīmīgākie ieguldījumi iestādes attīstībā saimnieciskajā jomā - īstenoti iestādes 

energoefektivitātes darbi. 

 

 

5. Turpmākā attīstība (izmantojot pašvērtēšanā iegūtos rezultātus) 

 

 Vērtējamā joma Tālākās attīstības vajadzības 

1.  Mācību saturs 

 
 Veicināt personāla sadarbību kompetencēs balstīta mācību satura 

īstenošanas ieviešanā.  

 Racionāli plānot darbu, nodrošinot mācību satura pēctecību 

dažādos vecumposmos, informāciju dokumentējot e-klases 

resursos.  

 Paplašināt mācību materiālu klāstu atbilstoši novitātēm izglītībā 

un izglītojamo individuālajām vajadzībām, palielinot interaktīvu 

mācību līdzekļu izmantošanas īpatsvaru. 

2.  Mācīšana un 

mācīšanās 
 Aktualizēt un modernizēt mācīšanas procesu atbilstoši 

izglītojamo vajadzībām un izglītības programmu saturam. 

 Vērtīborientētā izglītības procesā veicināt izglītojamo fizisko un 

psiholoģisko attīstību, izkopjot sociālās un sadarbības prasmes.  

 Veicināt audzēkņos savas pilsoniskās identitātes apzināšanos, 

patriotismu, nodrošinot iespējas izglītoties praktiski darbojoties.   
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 Turpināt iestādē veidot maināmu un transformējamu, darboties 

rosinošu, drošu telpu un āra vidi izglītojamo aktīvai un pašvadītai 

mācību darbībai.  

 Pilnveidot pedagoģisko darbinieku digitālo kompetenci 

informācijas tehnoloģiju un digitālo resursu, e-klases lietošanai. 

 Plānot un īstenot mācīšanās procesu izglītojamo motivācijas 

vēlmju attīstīšanai.  

 Pilnveidot grupu aktivitāšu centrus radošās, pētnieciskās bērnu 

pašvadītas darbības veicināšanai. 

 Sagatavot vai atlasīt mācību līdzekļus izglītojamo izglītošanās 

iespēju dažādošanai, individuālo vajadzību nodrošināšanai. 

 Ikdienā īstenot lasītprasmes apguves pasākumus atbilstoši bērnu 

vecumposmam. 

 Veidot matemātikas pamatprasmju apguves sistēmu bērniem no 

pusotra gada vecuma līdz mācību uzsākšanai skolā. 

 Radīt iespēju sešus gadus veciem izglītojamajiem regulāri 

izmantot digitālus rīkus mācību procesā.  

 Turpināt bērnu izglītošanu cilvēkdrošības jautājumos 

 Veikt izglītojamo sasniegumu un attīstības vērtēšanu atbilstoši 

iestādē izstrādātajai kārtībai, sekmēt bērnu pašvērtēšanas 

prasmes. 

 Iestādes izglītojamo sasniegumu vērtēšanas un pedagoģisko 

vērojumu dokumentēšanu veikt e-klasē. 

 Ar e-klases palīdzību veicināt vecāku iesaisti un līdzatbildību 

savu bērnu izglītošanās procesā.   

 Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu apkopojumu veidot 

individuālajās attīstības kartēs, kas rada ieskatu izglītojamo 

attīstības dinamikā.  

 Izmantot izglītojamo individuālās attīstības dinamikas datus 

tālākai pedagoģiskā procesa plānošanai.  
 

3.  Izglītojamo 

sasniegumi 
 Izkopt izglītojamo dzīvesprasmes atbilstoši dienas ritma posmam 

un atrašanās videi. 

 Rast iespēju audzēkņu spēju un talantu izpausmei, organizējot 

pasākumus Iestādē un piedaloties pasākumos pilsētā. 

 Visu vecumu izglītojamo sasniegumu atspoguļošanu veikt e-

klasē. 

 Nodrošināt pašvaldības interešu izglītības programmas 

Fastrackids īstenošanu iestādē. 

 Sadarboties ar Jelgavas futbola klubu, izglītojamo fiziskās 

attīstības veicināšanai. 

 Piedāvāt iestādē maksas interešu izglītības nodarbības tautiskajās 

dejās, ritmikā, angļu valodā, algoritmēšanas un programmēšanas 

pamatus robottehnikā, izīrējot telpas pakalpojumu sniedzējiem. 

 Īstenot ciešāku sadarbību starp pirmsskolas un sākumskolas 
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pedagogiem pēctecības nodrošināšanai.  

  

4.  Atbalsts 

izglītojamajiem 
 Veikt pedagoģiskos vērojumus un psiholoģisko izpēti bērniem un 

ģimenēm nepieciešamā atbalsta apzināšanai. 

 Nodrošināt atbalsta personāla aktīvu līdzdalību grupu 

pedagoģisko procesu norisē izglītojamo individuālo vajadzību 

nodrošināšanai. 

 Izglītot izglītojamo vecākus par iespējamā atbalsta sniegšanu 

bērniem ar dažādām vajadzībām, motivēt praktiskai atbalsta 

iespēju izmantošanai.   

 Īstenot “Džimbas 9 soļu drošības programmu” pozitīvas 

uzvedības un saskarsmes, sadarbības veicināšanai un vardarbības 

risku mazināšanai. 

 Regulāri izglītot personālu, izglītojamos un viņu ģimenes 

cilvēkdrošības jautājumos. 

 Audzināt bērnos atbildību par savu rīcību, iesaistot izglītojamos 

telpu un āra vides kopšanas un uzturēšanas darbos – lielā talka, 

iknedēļas uzkopšana.  

 Veicināt izglītojamo talantu un prasmju izkopšanu. 

 Organizēt pasākumus ar vecāku aktīvu līdzdalību. 

 Organizēt pasākumus, veidojot izglītojamo sākotnēju izpratni par 

piederību savai ģimenei, pirmsskolas grupai, iestādei, pilsētai, 

valstij. 

 Pedagoģiskajā procesā izmantot dažādu grūtības pakāpju mācību 

materiālus. 

 Nodrošināt izglītojamo spēju, talantu un prasmju demonstrēšanas 

iespējas. 

 Veikt savlaicīgu izglītojamo attīstības traucējumu diagnostiku, 

labošanu un novēršanu. 

 Nodrošināt pedagoģiskajam personālam metodisko atbalstu 

izglītojamo valodas un runas, redzes, uzvedības traucējumu 

labošanai un novēršanai. 

 Iesaistīt izglītojamo likumiskos pārstāvjus savu bērnu izglītošanā, 

nodrošinot individuālas konsultācijas un skaidrojumus efektīvai 

rīcībai. 

 Izstrādāt un īstenot individuālos plānus visiem izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām atbilstoši attīstības un mācīšanās 

vajadzībām.  

 Iesaistīt izglītojamo ģimenes iestādē aktuālu tēmu īstenošanā. 

 Aktivizēt vecāku padomes darbību. 

  Karjeras izglītību īstenot izglītības projektos, mācību ekskursijās, 

iesaistot izglītojamos praktiskā darbībā, sistemātiski un 

mērķtiecīgi veidojot izglītojamo izpratni par profesijām tuvākajā 

sociālajā vidē. 

 Paplašināt sadarbību ar Jelgavas iestādēm un uzņēmumiem. 
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5.  Iestādes vide  Īstenot personāla un izglītojamo vecāku regulāru un aktīvu 

sadarbību labvēlīga mikroklimata veicināšanai. 

 Izglītot izglītojamo vecākus par bērnu vecumposma attīstības 

īpatnībām, kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanu, 

līdzdalības nepieciešamību savu bērnu izglītošanā. 

 Uzturēt informācijas apmaiņu klātienē, iestādes inbox vietnē, 

facebook.com profilā, pirmsskolas grupu e-pastos, WhatsApp 

grupās, e-klasē. 

 Plānveidīgi regulāri un mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot iestādes 

mācību, materiāli tehnisko bāzi un fizisko vidi atbilstoši 

izglītošanas vajadzībām, spēkā esošajām drošības, veselības un 

higiēnas normām. 

 Veikt iekštelpu remontdarbus un āra teritorijas uzturēšanu un 

labiekārtošanu iedalīto budžeta līdzekļu ietvaros.  

 Turpināt nomainīt teritoriju ierobežojošo žogu nolietotos posmus.   

 

6.  Iestādes resursi  Sagatavot telpas un aprīkojumu 5 jaunu pirmsskolas grupu 

darbības uzsākšanai. 

 Racionāli izmantot finanšu līdzekļus, papildinot pedagoģiskajā 

procesā izmantojamo materiālu un līdzekļu krājumu.  

 Nodrošināt interneta pārklājuma jaudu nepieciešamajā apjomā 

visās iestādes nodarbību un darba telpās. 

 Papildināt āra rotaļu un sporta aprīkojumu. 

 Nomainīt novecojušo datortehniku iestādes darba vajadzību 

nodrošināšanai. 

 Nodrošināt personāla profesionālās kompetences pilnveidi, 

pieredzes apmaiņas pasākumus, pašizglītības iespējas (zināšanas 

un iemaņas inovatīvās darba metodēs, sociāli emocionālajā 

audzināšanā, informācijas tehnoloģiju izmantošanā). 

 Piesaistīt jaunus kadrus esošo grupu darbībai un 5 jaunu 

pirmsskolas grupu darbības uzsākšanai. 

 

7.  Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 Veidojot izglītības iestādes Attīstības plānu nākamajam 

plānošanas periodam, paredzēt  nepieciešamos resursus 16 

pirmsskolas izglītības grupu darbības nodrošināšanai 2 ēkās. 

 Izzināt personāla un izglītojamo likumisko pārstāvju viedokli 

iestādes darbības vērtēšanai. 

 Ikgadēji izvērtēt iestādes darbības prioritāšu, noteikto mērķu un 

uzdevumu izpildes sasniegtos rezultātus, ieviešot kompetenču 

pieeju izglītības programmu īstenošanā. 

 Publicēt pašnovērtējuma ziņojumu e-vidē. 

 Vadīt pārmaiņas un plānot turpmāko attīstību, balstoties uz 

iestādes darbības periodisku izvērtējumu.   

 Vadības komandai organizēt atbalsta pasākumus personālam 

profesionālai pilnveidei izglītības pārmaiņu ieviešanai iestādes 

darbībā. 

 Organizēt darbsemināru citu iestāžu pedagogiem par lasītprasmi 
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pirmsskolā. 

 Turpināt sadarbību ar pilotiestādi “Kamolītis” labās prakses un 

pieredzes apzināšanai un pārņemšanai.   

 Paplašināt izmantojamās darba formas izglītības procesa 

realizēšanai, sadarbojoties ar uzņēmumiem, izglītības un kultūras 

iestādēm. 

  

 

 
Izglītības Iestādes vadītājs ______________________Vēsma Bērtule 

 

 

Saskaņots__________________ 

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja        ____________________   Gunta Auza 

 


