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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

(datums)     

 
 
 

1. 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 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 - V-7257 17.04.2014. 156 133 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar valodas 

attīstības 

traucējumiem 

01015511 - V-6996 06.01.2014. 4 7 

 

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.) 

15 

Tajā skaitā vadītāja un vadītāja vietnieks 

izglītības jomā. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 
3 

2 pirmsskolas izglītības skolotāji un 

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs. 

Tika nodrošināta aizvietošana, izmantojot 

izglītības iestādes resursus. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 2 

Iestādes atbalsta personāls - skolotājs–

logopēds (0,7 likmes) un medicīnas māsa 

(0,5 likmes). 

Nepieciešamības gadījumā 

izglītojamajiem un viņu ģimenēm, kā arī 
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iestādes personālam ir pieejami 

pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsts 

centra personāls - psihologs, speciālais 

pedagogs un logopēds. 

 

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. Mērķtiecīga apkārtējās vides izmantošana jēgpilnām, praktiskām darbībām un 

aizrautīgām mācībām, āra vides izzināšanā un saudzēšanā. 

Sasniedzamie rezultāti 

Kvalitatīvie: 

✓ izglītojamie apguvuši un ikdienas darbībās demonstrē cilvēka veselībai un dabai 

draudzīgus uzvedības paradumus; 

✓ mērķtiecīga āra vides izmantošana jēgpilnām, praktiskām darbībām un aizrautīgām 

mācībām; 

Kvantitatīvie: 

✓ visām grupām palielinās organizētās āra nodarbības izglītojamo mācīšanās 

sekmēšanai visas dienas garumā; 

✓ 2 reizes mācību gadā pedagogi organizē atklātās rotaļnodarbības āra vidē; 

✓ izstrādātas āra nodarbību aktivitāšu darba mapes, uzskates materiāls; 

✓ mācību materiālu dažādošana āra mācību procesa nodrošināšanai. 

1.3.2. Pilnveidoto mācīšanas un mācīšanās pieejas īstenošana, akcentējot izglītojamo valodas 

darbības prasmes un individualizētus sasniedzamos rezultātus valodas jomā. 

Sasniedzamie rezultāti 

Kvalitatīvie 

✓ pedagogu izpratne par bērnu valodas lietošanas prasmju veidošanu un lasītprasmes 

attīstīšanu noteiktos vecumposmos; 

✓ gramatiski pareiza latviešu valodas lietošana personālam un izglītojamajiem – 

skaitlī, dzimtē, locījumā; 

Kvantitatīvie 

✓ palielinās par 20% didaktiskie materiāli valodas mācību jomā; 

✓ par 20% paaugstinājušies izglītojamo sasniegumi valodas mācību jomā; 

1.3.3. Vienota izglītojamo mācīšanās snieguma vērtēšanas sistēmas izveide nepieciešamo 

atbalsta pasākumu savlaicīgai nodrošināšanai un mācību procesa pilnveidei. 

Sasniedzamie rezultāti 

Kvalitatīvie 

✓ pedagogi izprot un ievēro vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā; 

✓ skolvadības sistēmā “E-klase” regulāri tiek veikta izglītojamo prasmju vērtēšana un 

attīstības dinamikas izvērtēšana; 

✓ tiek identificēti un nodrošināti nepieciešamie atbalsta pasākumi; 
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Kvantitatīvie 

✓ 2 reizes mācību gadā organizētas grupu komandas un atbalsta personāla tikšanās par 

izglītojamo izaugsmi; 

✓  vecāki vismaz 1 reizi mācību gadā iepazīstināti ar bērna mācību sasniegumiem; 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – izglītības iestādes personāla un bērna vecāku mērķtiecīga un 

līdzatbildīga sadarbība, katram bērnam kļūstot, par zinātkāru un vispusīgi attīstītu personību 

labvēlīgā, prieka un cieņas pilnā vidē. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – bērns, kurš mācās ar prieku drošā, radošā, 

pētnieciskā un veselību veicinošā vidē. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – bērns, sadarbība, drošība, prieks, 

mērķtiecība. 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

2.4.1. Pilnveidot izglītības vidi kompetencēs balstīta mācību satura un pilnveidotās mācīšanas 

un mācīšanās pieejas īstenošanai. 

Sasniegtie rezultāti: 

Pilnveidota iestādes āra vide jēgpilna mācību procesa īstenošanai: 

✓ Nodrošināts metodiskais atbalsts, realizējot pieejas maiņu un īstenojot pilnveidotā 

mācību satura īstenošanu, sadarbībā ar Izglītības pārvaldes, Iekļaujoša izglītības 

atbalsta centra un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra speciālistiem 

izglītības iestādē tika organizēti darbsemināri pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidei “Vide grupā” un “Runājošās sienas”. 

✓ Pārskatīta un izvērtēta esošā iekštelpu un āra vide, noteiktas vajadzības pilnveidei. 

✓ Veikti vides uzlabojumi – iekārtoti aktivitāšu centri gan grupā, gan nojumēs, 

izveidotas “runājošās sienas” grupās un izvietotas krīta tāfeles nojumēs, 

pārstrukturēta mācību materiālu glabāšana un izmantošana, realizējot bērncentrētu 

pieeju. 

✓ Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem veikta materiālās bāzes papildināšana bērnu 

pašvadītai, aktīvai pētnieciskajai darbībai. 

✓ Veikuma ilgtspēja – grupu un āra vidē izveidotā struktūra ir fundamentāla, bet 

centru izvietojums, saturs ir nepārtraukti atjaunojams, papildināms un maināms, 

atbilstoši bērnu vecumposmam, tematam, interesēm, vajadzībām, norisēm dabā un 

sabiedrībā. 

2.4.2. Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju mērķtiecīgai izmantošanai. 

Sasniegtie rezultāti: 

Uzlabota pedagogu digitālā pratība regulārai un mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai 

ikdienas pedagoģiskajā procesā. 
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✓ Ieviesta skolvadības sistēma “E-klase”. 

✓ Pilnveidotas pedagogu digitālās prasmes: vadītāja vietnieka izglītības jomā vadībā 

tika organizētas gan kopējas skolotāju mācīšanās, gan arī mazās mācīšanās grupas 

pa pirmsskolas izglītības posmiem. 

✓ Informācijas vizualizēšanai vecāku sapulcēm, skolotāji gatavoja prezentācijas, bet 

mācību procesa dažādošanai – digitālos mācību materiālus, spēles. 

✓ Pilnveidota pedagogu medijpratība - tiešsaistes sapulču organizēšana ZOOM 

platformā u.c. 

2.4.3. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm katra izglītojamā individuālā snieguma 

paaugstināšanai. 

Sasniegtie rezultāti: 

Mērķtiecīga informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana vecāku 

līdzdalības un līdzatbildības veicināšanai sava bērna mācību sasniegumu 

paaugstināšanā. 

✓ Pedagogi regulāri fiksē bērna veikumu pedagoģiskajos vērojumos. Tie tiek 

atspoguļoti skolvadības sistēmā “E-klase”. 

✓ Skolvadības sistēma “E-klase” veiksmīgi tika izmantota, lai nodrošinātu attālināto 

mācību procesu. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes pašvērtēšanas un attīstības 

plānošanas procesā ir iesaistītas visas 

mērķgrupas, izmantojot tādas darba formas, 

kā - sarunas, aptaujas, darbs grupās, 

individuālas sarunas. 

Vadītājs iniciē izglītības iestādes darba 

pašvērtēšanā izmantot daudzveidīgas 

kvalitātes vērtēšanas metodes, kā – saruna ar 

…, dokumentu analīze, situāciju analīze, 

anketēšana, tādējādi iegūstot daudzpusīgu 

informāciju sava darba un izglītības iestādes 

darba pašvērtēšanai. 

Iestādes pašvērtēšanas un kvalitātes 

vērtēšanas procesā definēt kvalitatīvos un 

kvantitatīvos sasniedzamos rezultātus, kuri ir 

skaidri visām mērķgrupām. 

Vadītājs, izvērtējot darbinieku stiprās puses 

un motivāciju, deleģē atbilstošus pienākumus, 

veicinot līdzatbildību par kopīgi 

sasniedzamajiem mērķiem. 

Individuālās sarunas ar katru darbinieku, 

kurās darbinieki izvirza un nodefinē savu 

profesionālo mērķi mācību gadam, kurš 

atbilst iestādes prioritātēm, kā arī sev 

personīgi svarīgu mērķi. 
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Vadītājs uzklausa un izvērtē darbinieku un 

vecāku ieteikumus, meklē risinājumus to 

ieviešanai. 

Vadītājs par prioritāti izvirza darbinieku 

labbūtību darba vietā - pozitīvs mikroklimats, 

vadītāja spēja iedvesmot kopīgiem mērķiem, 

darbiem un tradīcijām. 

Izglītības iestādes kolektīvs ir stabils, 

personāla mainība ir objektīvu iemeslu dēļ. 

Piesaistīt finansējumu kolektīva labbūtību 

veicinošiem pasākumiem (pieredzes apmaiņas 

izbraukumi, kopīgi pasākumi dabā, tikšanās ar 

iedvesmojošām personībām). 

Vadītāja izveidotā vadības komanda sasniedz 

kopā ar dibinātāju izvirzītos mērķus, plāno 

izglītības tālāko attīstību, balstoties uz 

izglītības iestādes un dibinātāja prioritārajiem 

attīstības virzieniem. 

Izglītības kvalitātes mērķi tiek regulāri 

aktualizēti, ņemot vērā iepriekšējā gada 

rezultātus. 

 

Vadītājs izmanto dibinātāja dotās tiesības 

īstenot finanšu un materiāltehnisko resursu 

pārvaldību izglītības iestādē.  

Vadītājam ir izpratne par izglītības iestādes 

finanšu un materiāltehnisko resursu efektīvu 

pārvaldību, plānojot iestādes budžetu. 

Budžeta plānošanā tiek iesaistīta vadības 

komanda un iestādes darbinieki. 

Turpināt sadarbību ar dibinātāju par finanšu 

un resursu efektīvu pārvaldību, balstoties uz 

izglītības iestādes prioritārajām vajadzībām. 

Veikt kopīgu darbu ar vadības komandu un 

iestādes darbiniekiem, plānojot budžetu 

nākamajam periodam 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājam ir izpratne par izglītības iestādes 

darbības tiesiskumu, ir nepieciešamā 

profesionālā kompetence izstrādāt iekšējos 

normatīvos aktus, sekojot līdzi aktualitātēm 

un ārējiem normatīvajiem aktiem un prasmes 

to skaidrot attiecīgajām mērķgrupām. 

 

Vadītājs pieņem lēmumus un uzņemas 

atbildību par pieņemtajiem lēmumiem savas 

kompetences ietvaros. Vadītājs lēmumus 

pieņem demokrātiski - konsultējas ar visām 

iesaistītajām mērķgrupām. 

Vadītājam pilnveidot zināšanas par līderības 

stratēģijām un taktikām, drošāk un 

pārliecinošāk argumentēt pieņemto lēmumu 

pamatojumu, īpaši krīzes situācijās. 
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Turpināt iesaistīt vadības komandu, 

darbiniekus, vecākus un dibinātāju svarīgu 

lēmumu pieņemšanā. 

Vadītājs savu viedokli pauž mērķtiecīgi, 

argumentēti un loģiski  saprotamā veidā, 

pārliecinoties par sniegtās informācijas 

izpratni. 

Vadītājs spēj uzklausīt, izprotot citu 

vajadzības, neizraisa konfliktus.  

Vadītājs spēj sniegt un saņemt personalizētu 

atgriezenisko saiti. 

Pilnveidot vadītāja stratēģisko komunikāciju. 

Vadītāja rīcība, runa un darbība ir cieņpilna, 

balstīta uz vispārcilvēciskām, personīgām un 

izglītības iestādes kopīgām vērtībām. 

Vadītāja viedoklis ir vienots gan iekšējā, gan 

publiskajā komunikācijā. 

Aktualizēt katra personīgo vērtību integrēšanu 

iestādes kopējo vērtību sistēmā, tādējādi 

pilnveidojot un stiprinot organizācijas kultūru. 

Iestādē ir definētas attīstības prioritātes, kuras 

ir sasaistītas ar izglītības pārvaldes 

izvirzītajiem galvenajiem darba virzieniem 

pilsētā. Ir izstrādāts un tiek realizēts iestādes 

attīstības plāns 2020.-2023.gadam. Iestādē 

regulāri tiek veikts pedagoģiskā darba 

kvalitātes izvērtējums. 

Aktīvāk iesaistīties un līdzdarboties pilsētas 

izglītības attīstības dokumentu izstrādē, 

apspriešanā, ieviešanā. 

Vadītājs regulāri un sistemātiski pilnveido 

zināšanas par dažādiem audzināšanas, 

mācīšanas jautājumiem pirmsskolas 

pedagoģijā un vadības jautājumos. 

Vadītājam ir zināšanas un izpratne par 

kompetencēs balstītu pirmsskolas izglītību un 

vadītājs nodrošina pilnveidotās mācīšanas un 

mācīšanās  pieejas īstenošanu izglītības 

iestādē. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājs regulāri sadarbojas 

ar dibinātāju un izglītības pārvaldes 

speciālistiem, lai nodrošinātu grupu 

komplektāciju, definētu izglītības iestādes 
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attīstību un ikgadējās darba prioritātes un tās 

sekmīgi īstenotu.  

Izglītības iestādes attīstības plāna 2020.-2023. 

gadam īstenošanas nodrošināšana. 

Izveidota sadarbība ar Zemgales reģionālo 

kompetenču attīstības centru par pedagogu 

profesionālo pilnveidi, ar Jelgavas iekļaujošas 

izglītības atbalsta centru, ar citām Jelgavas 

valstspilsētas izglītības iestādēm. 

Atbalstīt vietējo kopienu un/vai nozares 

organizāciju īstenotās aktivitātes, kas ir 

virzītas uz izglītojamo izaugsmi un izglītības 

iestādes tēla popularizēšanu. 

Izglītības iestāde nodrošinājusi visus 

nepieciešamos priekšnosacījumus skolvadības 

sistēmas “E-klase” ieviešanai un aktīvai 

izmantošanai gan pedagoģiskā procesa 

plānošanai un izglītojamo mācīšanās 

snieguma novērtēšanai, gan arī aktīvai saziņai 

ar izglītojamo vecākiem. 

 

Izglītības iestādē notiek regulāra pedagogu 

sadarbība un savstarpēja mācīšanās, tiek 

gatavoti mācību līdzekļi (interaktīvie, 

didaktiskie). 

Apkopot un uzkrāt labās prakses piemērus un 

dalīties pieredzē ar citām izglītības iestādēm, 

didaktiskos materiālus ievietot ZRKAC 

“Metodiskajos dārgumos”. 

Izglītības iestādes vadītājs informē vecākus 

par svarīgākajiem un aktuālākajiem izglītības 

iestādes darbības jautājumiem, skaidro 

iekšējos un ārējos normatīvos dokumentus 

grupu sapulcēs. 

Tiek uzklausīti vecāku viedokļi un ieteikumi, 

rasti risinājumi izglītība iestādes darbības 

uzlabošanai. 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma, kuras 

rezultātā visi vecāki zina, kā iespējams izteikt 

dažādus ierosinājumus, iniciēt pārmaiņas un 

aktivitātes. 

Aktīvāk iesaistīt vecākus izglītības iestādes 

darbībā. 

Iestādes padomes locekļi pēc katras sēdes 

sagatavo un savas grupas vecāku vidū izplata 

infografiku, lai iepazīstinātu pārējos vecākus 

ar padomes sēdē pārrunāto un nolemto. 

 

Turpināt iesaistīt iestādes padomi izglītības 

iestādes darbības plānošanā, īstenošanā un 

izvērtēšanā. 

Sekmēt izpratni par vecāku līdzatbildību 

izglītības iestādes pārvaldībā un mērķu 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Visi pedagogi ir ar augstāko izglītību, bet 3 

pedagogi ar maģistra grādu pedagoģijā. 

Vienu reizi gadā tiek pieprasīta un pārbaudīta 

informācija par pedagoga darba tiesiskumu. 

Motivēt pirmsskolas skolotāju palīgus studēt, 

iegūstot augstāko izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju pedagoģiskajam darbam. 

Visi pedagogi ir apguvuši profesionālās 

kompetences pilnveides programmas, un 

kopējais kursu stundu skaits pārsniedz 

Ministru Kabineta noteikto minimumu. 

Tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte, 

izvirzot profesionālās kompetences pilnveides 

nepieciešamību kā priekšnoteikumu 

kvalitatīvai profesionālajai darbībai. 

Veicināt pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi iekļaujošas izglītības un 

individualizēta atbalsta nodrošināšanai 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Izglītības iestādē ir nodrošināta mācību 

procesa nepārtrauktība. 

Izglītības iestādē ir apstiprināta kārtība 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanai. 

Pedagoģiskā personāla profesionālo 

izdegšanas risku mazināšana. 

Motivēt pedagogus pieteikties kvalitātes 

novērtēšanai, tādējādi panākot, augstāku 

profesionālās darbības kvalitātes padziļināta 

izvērtējuma procentu un celtu pedagogu darba 

produktivitāti. 

Tiek nodrošināta vakanto un promesošu 

pedagogu aizvietošana mācību procesa 

nepārtrauktībai. 

Jauno pedagogu piesaistei mērķtiecīgi 

izmantot pašvaldības motivācijas programmu. 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma 

pedagoģiskā personāla darba pašvērtēšanai - 

pašvērtējums mācību gada beigās, 

individuālās sarunas 1 reizi mācību gadā un 

pedagogi saņem argumentētu atgriezenisko 

saiti par sava darba kvalitāti no izglītības 

iestādes vadības. 

Pedagogu profesionālās darbības stipro pušu 

identificēšana un labās prakses piemēru 

popularizēšana. 

Sniegt individualizētu atbalstu pedagogiem 

viņu profesionālās kapacitātes uzlabošanai. 

 

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

Izglītības iestādē 2020./2021. mācību gadā nav īstenoti lieli projekti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
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Izglītības iestādei 2020./2021. mācību gadā nav noslēgti sadarbības līgumi, kuri saistīti ar 

izglītības programmu īstenošanu. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Audzināšanas darba prioritātes izglītības iestādē 2020.-2023. mācību gadam ir: 

6.1.1. Sekmēt izglītojamā personības apzināšanos un attīstību, īstenojot sociāli emocionālo 

audzināšanu, ievērojot viņa vajadzības, spējas, pieredzi. 

6.1.2. Veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām (cieņa, daba) un tikumiem (atbildība), kā 

arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus. 

6.1.3. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi – pedagogu labās prakses un pieredzes 

apkopošana un popularizēšana audzināšanas darba jautājumos. 

6.2. Galvenie secinājumi izvērtējot 2020./2021. mācību gadu: 

6.2.1. Mācību procesā ir realizēti temati, kuros izglītojamiem rosināta personības izaugsme. 

6.2.2. Ikdienas mācību procesā tiek izmantotas metodes, kas palīdz izglītojamajiem izprast 

sociāli atbalstāmas uzvedības noteikumus un sekmēt to ievērošanu. 

6.2.3. Veiksmīgi īstenota sadarbība ar vecākiem organizējot aktivitātes latvisko gadskārtu 

svētku svinēšanā. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Secinājumi par izglītības iestādei svarīgo: 

7.1.1. Sadarbībā ar citām Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, 

tiek nodrošināta izglītojamo piedalīšanās pilsētas mērķa programmās - “FasTracKids” 

programmā un “Veselības veicināšanas programma Jelgavas pilsētai 2016.–2022. 

gadam” (peldētapmācība). 

7.1.2. Veiksmīgi tiek īstenota Džimbas 11 soļu drošības programma. 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 

(paraksts)   Kristīne Šabovica 

 

 

 

 

 

 

 


