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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Atrašanās vieta 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” (turpmāk tekstā - 

iestāde) atrodas Zemgales līdzenumā, 43 km no Rīgas, Lielupes labajā krastā, blakus Valdekas 

pilij un parkam. Iestādes juridiskā adrese - Kronvalda iela 22, Jelgavā, LV-3002. 

 
            1.attēls Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” 

Izglītības iestādes vēsture 

Iestādes dibinātājs ir Jelgavas pilsētas dome. Sākotnējais dibinātājs bija Latvijas 

Lauksaimniecības akadēmija, kas pastāvīgi organizēja un īstenoja izglītības procesu. Iestāde 

dibināta 1972.gada 1. janvārī. Tajā darbojās 6 grupas. 

1998. gada 29. janvārī Jelgavas dome pieņem lēmumu Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes bērnu dārzu pārņemt pašvaldības īpašumā ar 1999. gada 1. janvāri. 

No 2013. gada marta līdz novembra beigām tiek veikta iestādes rekonstrukcija. Projekta 

“Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” rekonstrukcija un 

energoefektivitātes paaugstināšana” laikā tiek paaugstināta ēkas energoefektivitāte - veikta 

iestādes ēkas jumta rekonstrukcija, fasādes siltināšana un rekonstruēta esošā ventilācijas 

sistēma vienā ēkas korpusā. Līdz ar pārmaiņām iestāde tiek pie gandrīz 100 kvadrātmetrus lielas 

telpas vienai jaunai iestādes grupai ar 20 vietām. Grupu atver 2014. gada janvārī, kā rezultātā 

tiek radītas trīs jaunas darbavietas. Pēc šī projekta īstenošanas iestādes ēka kļūst vizuāli 

pievilcīgāka. 

Īstenotās izglītības programmas 

Iestādē tiek īstenotas 2 licencētas izglītības programmas: 

• pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111); 

• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

(izglītības programmas kods 01015511). 

Izglītojamo skaits 

Iestādes grupās izglītojamos uzņem saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 

28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”. 

2019./2020. mācību gadā iestādē mācījās 158 izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.  

Iestādē darbojās 7 grupas – “Skudriņas”, “Mārītes”, “Gliemezīši”, “Taurenīši”, “Bitītes”, 

“Spārītes” un “Sienāzīši”. 

Izglītojamo sadalījums pa grupām pēc dzimšanas gada un skaita:  
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N.p.k. Grupas nosaukums Izglītojamo dzimšanas gads Izglītojamo skaits 

2019./2020. mācību gadā 

1. “Mārītes” 2016. 20 

2. “Skudriņas” 2017./2018. 22 

3. “Taurenīši” 2014. 24 

4. “Bitītes” 2014. 23 

5. “Gliemezīši” 2012., 2013., 2014. 20 

6. “Spārītes” 2013. 25 

7. “Sienāzīši” 2015. 24 

Kopā:  158 
1.tabula Izglītojamo skaits pa grupām 

Izglītojamo skaits un sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām uz 2019. gada 

1.septembri: 

Programmas 

kods 
Programmas nosaukums 

Izglītojamo 

skaits 

01011111 Pirmsskolas izglītības programma 152 

01015511 
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem 

ar valodas traucējumiem 
6 

2.tabula Izglītojamo skaits pa programmām 

Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits 

Uzsākot jauno 2019./2020. mācību gadu, iestādē strādā 18 pedagoģiskie darbinieki no 

dažādām vecuma grupām: 

Vecums 

Tai skaitā 24 

gadi un 

jaunāki 

No 25 – 

29 gadi 

No 30 – 

34 gadi 

No 35 – 

39 gadi 

No 40 – 

44 gadi 

No 45 – 

49 gadi 

No 50 – 

54 gadi 

No 55 – 

59 gadi 

Pedagogu 

skaits 
- 3 2 3 2 6 1 1 

3.tabula Pedagoģiskā personāla iedalījums pēc vecuma uz 2019. gada 2. septembri 

Iestādes vadību nodrošina vadītājs. Par regulāru iestādes mācību un audzināšanas procesa 

plānošanas un organizēšanas darbu atbild vadītāja vietnieks izglītības jomā. Atbalstu ikdienas 

darbā pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem nodrošina atbalsta personāls - skolotājs-

logopēds, medicīnas māsa un Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psihologs. 

Pedagoģiskais personāls ir kvalitatīvs un ar pedagoģisko izglītību, kura atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām: 

Pedagoģiskais personāls 

Iestādē 

kopā 

 

Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība 

Cita 

augstākā 
Studē 

T. sk., 

maģistri 

t. sk., 1. prof. 

darb. kval. 

pak. 

Administrācija 2 2 - - - - 

Pirmsskolas izglītības 

skolotāji 
14 11 1 2 3 - 

Citi skolotāji 1 1 - - - - 

Atbalsta personāls 1 1 - - - - 

4.tabula Pedagoģiskā personāla izglītība uz 2019. gada 2. septembri 

Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās kompetences pilnveides kursus. 

Analizējot skolotāju iegūtās Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

(turpmāk tekstā - PPDKP) var vērot, ka 2019./2020. mācību gadā tās nav nevienam skolotājam. 

Iestādes skolotāji kopā ar vadības komandu, 2019./2020. mācību gada septembrī, strādāja pie 

PPDKP novērtēšanas kritērijiem un piešķiršanas kārtības. Bet sakarā ar to, ka neviens no 

skolotājiem nebija izteicis vēlēšanos 2019./2020. mācību gadā iegūt kādu no PPDKP, tas tiks 

aktualizēts 2020./2021. mācību gada sākumā. 
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Ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai, izveidota iestādes pedagoģiskā 

padome, kura darbojas saskaņā ar vadītāja apstiprinātu pedagoģiskās padomes nolikumu. 

Sabiedrības, dibinātāja, vecāku un iestādes sadarbības nodrošināšanai izveidota iestādes 

padome, kura darbojas saskaņā ar vadītāja apstiprinātu iestādes padomes nolikumu. 

2019./2020. mācību gadā izglītības iestādes īpašie piedāvājumi 

5. Regulāras nodarbības pie skolotāja-logopēda. 

6. Vispusīgas iespējas sporta nodarbību organizēšanai - iestādes tuvumā atrodas Zemgales 

olimpiskais centrs. 

7. 5-6 gadīgo grupu izglītojamie 1 reizi nedēļā apmeklēja peldētapmācības nodarbībām blakus 

esošajā pirmsskolas izglītības iestādē “Rotaļa”. 

8. Sagatavošanas grupas izglītojamie 1 reizi nedēļā apguva izglītības programmu 

“FasTracKids” netālu esošajā pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”. 

9. Sagatavošanas grupas izglītojamajiem iestādē apguva “Džimbas 9 soļu drošības 

programma”. 

Iestādē izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas 

(izmaksas sedz vecāki), ar kuru palīdzību izglītojamie var sekmēt radošuma, spēju un talanta 

attīstību: 

• “Latviešu tautas deja ar ritmikas elementiem pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 6 gadu 

vecumam”; 

• “Angļu valoda” – 5-6 gadīgo grupu izglītojamajiem. 

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz ēdināšanas uzņēmums SIA “Žaks - 2”. 

 

Izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums 

Iestādes budžetu veido valsts budžeta mērķdotācijas, Jelgavas pilsētas pašvaldības 

līdzekļi un maksas pakalpojumi. 

 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

Iestādes kopējais finansējums: 347 531,00 352 245,00 329 410,00 343 679,00 

t.sk.   no valsts budžeta 37 455,00 24 411,00 37 268,00 52 517,00 

          no pašvaldības budžeta 304 699,00 322 882,00 283 491,00 285 150,00 

          maksas pakalpojumi 5 377,00 4 952,00 8 651,00 6 012,00 
5.tabula Iestādes finansējums EUR 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

Misija 

Izglītības iestādes personāla un bērna vecāku mērķtiecīga un līdzatbildīga sadarbība, katram 

bērnam kļūstot, par zinātkāru pasaules pētnieku, jaunā radītāju un vispusīgi attīstītu personību 

labvēlīgā, prieka un cieņas pilnā vidē. 

 

Vīzija 

Mūsdienīga, inovatīva, sabiedrībai atvērta pirmsskolas izglītības iestāde, kur drošā, radošā, 

pētnieciskā un veselību veicinošā vidē veidojas personība. 

 

Darbības mērķis 

Veidot radošu un brīvu personību, attīstot katra bērna vispārējās spējas, sniedzot stabilu, 

vecumam piemērotu zināšanu, prasmju un attieksmju bāzi, kas ļauj sekmīgi turpināt mācības 

un sagatavotu dzīvei nemitīgi mainīgā vidē. 

 

Vērtības 
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BĒRNS - mūsu darba jēga. 

SADARBĪBA - veiksmīga mācību procesa pamats, kurā iesaistās darbinieki, bērni un vecāki. 

Ģimenes un pirmsskolas veiksmīgas sadarbības rezultāts - bērns - zinātkārs un dzīvespriecīgs, 

kas guvis pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli, ar vēlmi izzināt pasauli. 

DROŠĪBA - viena no cilvēka pamatvajadzībām ir nepieciešamība pēc drošības. Tikai, jūtoties 

droši, ir iespējams augt, attīstīties, veikt ikdienas pienākumus, tādēļ radām iestādes vidi (gan 

fizisko, gan emocionālo) tādu, lai ikviens šeit varētu justies droši - gan bērni, mācoties un 

izdzīvojot esošās un jauniegūtās zināšanas, gan darbinieki, veicot savus darba pienākumus, gan 

vecāki, uzticot mums savu visdārgāko - savu bērnu. 

PRIEKS - it viss, ko darām ar prieku, sniedz gandarījumu, pozitīvus rezultātus un vēlmi 

darboties. Mācīšana un mācīšanās ar prieku rada pozitīvas emocijas, palīdz viegli un 

nepiespiesti apgūt jauno, izzināt, izpētīt un radīt. 

MĒRĶTIECĪBA - pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” kolektīva izaugsme. 

 

Moto 

Ir cēli būt labam, vēl cēlāk mācīt citus, kā tādam kļūt! /Marks Tvens/ 

 

2019./2020. mācību gada mērķis un uzdevumi 

Mērķis: 

Veicināt katra bērna personīgo izaugsmi, organizēt un īstenot profesionāli nodrošinātu, 

kvalitatīvu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai. 
 

Uzdevumi: 

1. Veicināt izglītojamo pamatkustību attīstību un veselības nostiprināšanu, organizējot sporta 

aktivitātes. 

2. Nodrošināt atbalstu pedagogu profesionālajai pilnveidei kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura ieviešanā. 

3. Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās nozīmi bērnu 

harmoniskā attīstībā. 

3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

3.1 Joma - MĀCĪBU SATURS – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Iestādē licencētas divas izglītības programmas. Tās apgūst 158 izglītojamie. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo skaits 

2017./2018.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2018./2019.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2019./2020.m.g. 

Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pirmsskolas izglītības 

programma 
01011111 V-7257 17.06.2014. 157 156 156 154 153 152 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 V-6996 06.01.2014. 3 3 3 4 4 6 

Kopējais izglītojamo 

skaits: 
   160 159 159 158 157 158 

6.tabula Izglītības programmas un izglītojamo skaits. 

Pirmsskolas izglītības programmu īstenojot, skolotāji izmanto Valsts izglītības satura 

centra izstrādāto pirmsskolas mācību programmu un dažādus mācību un metodiskos līdzekļus: 

• pirmsskolas mācību programma 

https://mape.skola2030.lv/resources/10 

https://mape.skola2030.lv/resources/10
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• dažādi mācību un metodiskie līdzekļi pirmsskolas mācību programmas īstenošanai 

https://mape.skola2030.lv/ 

Mācību saturs veidots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada  21.novembra noteikumiem Nr. 

716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 

programmu paraugiem”, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību. 

Iestādē mācību process notiek valsts valodā. Mācību saturs tiek īstenots grupas skolotāju 

mērķtiecīgi vadītā, netieši vadītā vai brīvā bērnu darbībā. Mācību satura apguve notiek visas 

dienas garumā ar vienmērīgu ikdienas slodzi. Pēc nepieciešamības skolotāji veic korekcijas 

mācību saturā, to papildinot. Saturā tiek vispusīgi un pēctecīgi iekļauti temati vienam mēnesim, 

kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, 

audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus - Latvijas patriotus. 

Rotaļnodarbībās tiek izvēlēti piemēroti mācību līdzekļi, darba metodes un vērtēšanas 

formas. Tiek paredzēta mācību darba diferenciācija un individualizācija. Pedagogi mērķtiecīgi 

plāno mācību procesu, izstrādājot tematiskos plānus. Temata izpēte notiek mēneša garumā. 

Regulāri pilnveidojot mācību un uzskates līdzekļus, izvēlas mācību metodes - demonstrējumi, 

sarunas, diskusija, darbs grupās ar skolotāja dotu uzdevumu, lomu spēles, spēles, ekskursijas, 

projekti, situācijas analīze u.c. 

Katram mācību gadam tiek izvirzīti gada uzdevumi, kuri tiek apspriesti pedagoģiskās 

padomes sēdē. Līdz katra gada 1.septembrim vadītāja vietnieks izglītības jomā izstrādā un 

vadītājs apstiprina rotaļnodarbību sarakstu. Rotaļnodarbību saraksts ir pastāvīgs. Par izmaiņām 

bērnu vecāki un skolotāji tiek informēti. Informācijas apritei un skolotāju plānošanā 

2019./2020. mācību gadā sākām izmantota skolvadības sistēmu “E-klase”, informācija tiek 

izlikta grupas vecāku informācijas stendā. 

Skolotāji pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pirmsskolas mācību programmu 

un izmanto to atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Pirmsskolas izglītības mācību 

saturs tiek īstenots, izmantojot iekļaujošas, multikulturālas un bērncentrētas izglītības 

koncepciju, nodrošinot individualizētu pieeju atbilstoši izglītojamo vecumam un 

individuālajām vajadzībām. 

Sadarbībā ar vadītāja vietnieku izglītības jomā skolotāji veiksmīgi plāno satura apguves 

secību, izvēlas piemērotus mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas, integrējot tās visās 

rotaļnodarbībās visas dienas garumā, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. 

Skolotāji patstāvīgi veic individuālo darbu ar izglītojamiem. 

Iestāde tiek nodrošināta ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru. 

Mācību literatūras saraksts ir vadītāja apstiprināts. Iestāde nodrošina, izglītības programmu 

īstenošanai, atbilstošus mācību materiālus un mācību līdzekļus. Rotaļnodarbībās skolotāji 

izmanto arī savus izstrādātos mācību didaktiskos materiālus. 

Katru dienu iestādē ar izglītojamajiem, kuriem ir runas traucējumi, strādā skolotājs-

logopēds. 

Izglītojamiem, kuri apgūst izglītības programmu ar kodu 010155111, ir izstrādāti 

individuālie mācību plāni. Tos veidojot, skolotāji ņem vērā katra izglītojamā attīstības līmeni. 

Skolotāji pastāvīgi veic individuālo darbu ar izglītojamiem. Skolotājiem ir pieejamas atbalsta 

personāla skolotāja-logopēda, Jelgavas Iekļaujošā izglītības atbalsta centra psihologa 

konsultācijas darbam ar izglītojamiem. 

Vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par mācību procesa norisi un iestādes aktualitātēm. 

Pēc nepieciešamības, uz sapulcēm tiek aicināts Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra 

psihologs un iestādes skolotājs-logopēds. 

Pedagoģiskajās sanāksmēs vadība un skolotāji apspriež dažādus jautājumus par ikdienas 

darbu, izglītojamajiem, apmainās pieredzē un sadarbojas savā starpā. Skolotāji apmeklē 

profesionālās kompetences pilnveides kursus, tiek organizēta skolotāju pieredzes apmaiņa - 

atklātās rotaļnodarbības gan skolotājiem, gan izglītojamo vecākiem, tādējādi daloties pieredzē 

ar dažādiem labās prakses piemēriem. Mācību gada noslēgumā skolotāji veic rakstisku sava 

darba pašvērtējumu pēc iestādes izstrādātā pašvērtējuma parauga. 

https://mape.skola2030.lv/
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Sasniegumi: 

• Iestādē strādā zinoši, profesionāli skolotāji. 

• Pieejami daudzveidīgi mācību materiālie un tehniskie līdzekļi. 

• Iestādes vadības komanda koordinē, pārrauga, nodrošina nepieciešamo atbalstu 

izglītības programmu realizēšanai un nodrošina skolotājus ar nepieciešamo informāciju 

par profesionālās kompetences pilnveides iespējām. 

• Plānošana skolvadības sistēmā “E-klase”. 

Turpmākā attīstība: 

• Īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, veicot rotaļnodarbību vērošanu un 

analīzi (skolotājs - skolotājs, skolotājs - vadītāja vietnieks izglītības jomā, pieredzes 

apmaiņas pasākumi) ar konstruktīviem ieteikumiem darba uzlabošanai. 

• Turpināt mainīt iestādes fizisko vidi pamatojoties uz jauno mācību saturu. 

• Pilnveidot skolotāju profesionālās kompetences. 

• Mērķtiecīga un pilnveidota plānošana un ziņu apmaiņa skolvadības sistēmā “E-klase”. 

• Sekmēt skolotāju savstarpējo sadarbību mācību satura plānošanā. 

Vērtējums: labi 

3.2. Joma - MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību darbs iestādē tiek plānots, nosakot iestādes darba mērķus un uzdevumus katram 

mācību gadam, kas izriet no valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības 

pārvalde” noteiktajām prioritātēm. 

Skolotāja dienasgrāmata un grupas žurnāls ir iestādes pedagoģiskā procesa organizācijas 

dokumentācija, kuros pedagogi veic regulārus ierakstus: 

• skolotāja dienasgrāmata - organizējot mācību procesu, paredz izvirzīt sasniedzamos 

rezultātus, aktivitātes, metodes, paņēmienus, pedagoģiskos vērojumus, atbilstoši mēneša 

izvirzītajam tematam; 

• grupas žurnāls - ik dienu grupu skolotāji veic ierakstus grupas žurnālā, kur atspoguļo katra 

izglītojamā iestādes apmeklētību. Izglītojamo skaita kopsavilkumu katru mēnesi apkopo 

vadītāja vietnieks izglītības jomā. 

2019./2020. mācību gadā pakāpeniski skolotājas sāka plānot mācību procesu un 

izglītojamo apmeklējumu skolvadības sistēmā “E-klase”.  

Vadītāja vietnieks izglītības jomā veic skolotāju dokumentācijas kvalitātes pārbaudi 

vienu reizi mēnesī, izsaka priekšlikumus rakstiski vai sarunu veidā. Līdz ar to visas konstatētās 

neprecizitātes uzreiz tiek novērstas. 

Iestādē katru mēnesi tiek izstrādāts mēneša darba plāns. Mēneša darba plāns ietver 

pasākumus skolotājiem, izglītojamajiem un vecākiem, kursus, seminārus, sapulces 

darbiniekiem, aktualitātes sabiedrībā un svētkus. 

Pedagoģiskajā darbā tiek izmantotas dažādas mācību satura apguvei piemērotas 

mācīšanas metodes un paņēmieni. Mācību metožu izvēli galvenokārt nosaka mērķis, uzdevumi 

un saturs, taču būtiska loma ir arī izglītojamo sagatavotības līmenim, interesei un aktivitātei. 

Skolotāji, plānojot rotaļnodarbības, izvēlas atbilstošas mācību metodes, kas piemērotas 

konkrētai grupai un izglītojamiem, organizē darbu ar visu grupu, strādā gan apakšgrupās, gan 

patstāvīgi, kā arī individuāli. Lai sekmētu izglītojamā attīstību veselumā, visu vecumu grupās, 

mācību satura programmu apgūst vienā integrētā rotaļnodarbībā, kuru organizē visas dienas 

garumā (organizētās, kuras skolotājs plāno mērķtiecīgi, jēgpilni, un brīvās, kurās izglītojamais 

patstāvīgi rotaļājas, plāno un organizē savu darbību) un individuālais darbs ar integrētu mācību 

saturu, nodrošinot izglītojamajiem vienmērīgu slodzi visas dienas garumā. 
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Grupu skolotāji informē izglītojamos un viņu vecākus par rotaļnodarbībās izvirzītajiem 

sasniedzamajiem rezultātiem. Tās ir vēstules tematiskā projekta ietvaros, individuālas sarunas. 

Grupu vecāku sapulcēs tiek runāts par izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 

Izglītojamie zina un izprot rotaļnodarbību darbam izvirzītās prasības. Tikšanās reizēs ar 

vecākiem tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi, vecāki var iepazīties ar sava bērna ikdienas 

veiktajiem darbiem grupas izglītojamā darbu kastē, tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi, arī 

izglītojamā uzvedībā. Skolotāji uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā mācību 

procesa organizēšanā. Vecāku priekšlikumus uzklausām grupu vecāku sapulcēs un iestādes 

padomes sēdēs, izvērtējam un atbilstoši iestādes mērķim ņemam vērā mācību procesa 

plānošanā. 

Mācību procesā tiek nodrošināta izglītojamā darbības izvēle, veidojot atbilstošu vidi – 

aktivitāšu centrus, kuru materiālā bāze rosina aktīvu pētniecisko darbību, veicina izglītojamā 

spēju un prasmju attīstību. Izglītojamos piesaista piedāvātās aktivitāšu daudzveidība mācību 

centros. Izglītojamie tiek iesaistīti matemātisko priekšstatu, lasītprasmes apguvē, 

eksperimentos, dažādās aktivitātēs un rotaļās. Regulāri apmeklē sporta un mūzikas nodarbības, 

dodas pastaigās, patstāvīgi iet rotaļās un veic eksperimentus un vērojumus. Skolotāji mācīšanas 

procesā izmanto dažādas mācību metodes (rotaļas, eksperimenti, pārrunas, atdarināšana) un 

formas (individuālais darbs, apakšgrupu darbs, patstāvīgā darbība, pāru darbs, ekskursijas, 

pastaigas), pielieto daudzveidīgus mācību materiālus (digitālus, pašu gatavotus), kas atbilst 

izglītojamo spējām, vecumposma attīstības likumsakarībām, rotaļnodarbību specifikai, mācību 

satura prasībām un izglītojamo mācīšanās tempam, interesēm. Tādējādi izglītojamie tiek 

motivēti darbam. Bet ne vienmēr rotaļnodarbībās izmantotās metodes ir efektīvas. Mācīšanas 

metodes tiek koriģētas un izvēlētas atkarībā no konkrētu izglītojamo sasniegumiem. 

Temata mērķis, sasniedzamie rezultāti, aktivitātes tiek izvirzītas atbilstoši izglītojamo 

vecumam un spējām. Grupās tiek nodrošināta labvēlīga vide. Visās situācijās izglītojamie tiek 

orientēti uz pozitīvu rezultātu. Maksimāli tiek ievērotas katra izglītojamā intereses, spējas un 

pieredze. 

Izglītojamo mācīšanas process tiek veikts arī ārpus iestādes telpām, organizējot: 

• izglītojošas mācību ekskursijas – “Spārīšu” grupa apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko 

dārzu, “Taurenīšu” grupa apmeklēja lauku sētu latviskām tradīcijām “Caunītes”, 

“Gliemezīšu” grupa apmeklēja Ādažu čipšu ražotni un SIA “Karameļu darbnīcu”, “Bitīšu” 

grupa devās uz Rīga Plaza Multikino, bet “Gliemezīšu” un “Spārīšu” grupas apmeklēja 

Jelgavas 6.vidusskolu; 

• pētnieciskas pastaigas – “Spārīšu” gāja uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Veterinārmedicīnas fakultātes mazo dzīvnieku patversmi, “Bitīšu”, “Taurenīšu”, 

“Gliemezīšu” un “Spārīšu” grupas devās uz Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 

mācību klasi, “Taurenīšu” grupa devās uz Jelgavas pilsētas bibliotēku, “Gliemezīšu” grupa 

gāja un Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju; 

• pārgājieni gan iestādes teritorijā, tuvējos parkos u.c. – “Taurenīšu” grupa devās pie Jāņa 

Čakstes pieminekļa, “Bitīšu” grupa devās uz Svētbirzs parku. 

Līdz ar to mācīšanās process tiek saistīts ar reālo dzīvi. 

Skolotājām izveidojusies veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem, aicinot viņus 

iesaistīties mācību procesa dažādošanā. Karjeras nedēļas ietvaros, vecāki tika aicināti pastāstīt, 

parādīt par savām profesijām. Vecāki viesojās iestādē, gan bērni viesojās vecāku darba vietās. 

Skolotāji organizē rotaļnodarbības ar izglītojamajiem pie interaktīvās tāfeles, kas motivē 

izglītojamos vairāk un aktīvāk apgūt jaunas zināšanas un prasmes un papildināt esošās. 

Regulāri tiek veikti pedagoģiskie vērojumi un rezultātus atzīmē katram izglītojamajam. 

Lai novērtētu izglītojamo sasniegumus mācību procesā un plānotu uzlabojumus, izglītojamos 

vēro rotaļnodarbībās, brīvā laika aktivitātēs. 

Šajā mācību gadā akcents tiek likts uz interaktīvajiem materiāliem un izglītojamo 

pamatkustību un veselības veicināšanu sporta aktivitātēs. Skolotājas izstrādāja un prezentēja 

interaktīvos mācību materiālus, atbilstoši grupas izglītojamo vecumam un apgūstamajam 
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tematam. Izglītojamo pamatkustību un veselības veicināšana tika veikta sporta nodarbībās un 

āra pastaigu laikā.  

Vērojumi, hospitējot rotaļnodarbības, liecina, ka mācīšanas process iestādē kļūst jēgpilns, 

skolotāji mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu. Rotaļnodarbībās 

tiek izmantoti dažādi skolotāju un izglītojamo sadarbības modeļi. Rotaļnodarbības ir saistošas, 

izzinošas un domāšanu attīstošas izglītojamajiem. 

81% vecāku apmierina izglītības kvalitāte iestādē, 17% - vairāk jā, nekā nē, 1% - daļēji 

un 1% min atbildi nē. 

Iestāde regulāri organizē vecāku sapulces.  Skolotāji savlaicīgi izplāno vecāku sapulces 

tematiku, kas ir saskaņota ar vadītājas vietnieku izglītības jomā. Vecāku sapulcēs piedalās 

vadītāja vai vadītājas vietniece izglītības jomā. Izglītojamajiem, kas uzsāk apmeklēt iestādi, 

vecāku sapulce tiek organizēta augustā. Tikšanās reizē piedalās Jelgavas Iekļaujošas izglītības 

attīstības centra psihologs. 5-6 gadīgo izglītojamo vecākiem tiek organizēta tikšanās 

(novembris) ar psihologu, kurš konsultē vecākus par izglītojamo vecumposma īpatnībām, 

gatavību skolai - kam pievērst uzmanību, kas ir svarīgi, lai izglītojamais varētu veiksmīgi uzsākt 

mācības 1. klasē. Reizi mācību gadā tiek plānotas un organizētas individuālās sarunas ar 

vecākiem, kurās pārrunā par izglītojamo izaugsmi un dažādiem vecākus interesējošiem 

jautājumiem. 

52% vecāku uzskata, ka informāciju par bērna sasniegumiem saņem regulāri, 35% - 

vairāk jā, nekā nē, 7% - daļēji, 5% - vairāk nē, nekā jā un 1% min atbildi nē. 

 Mācīšanas procesa izzināšanai vecākiem tiek sniegta iespēja piedalīties mācību procesā 

– vērot vai ņemt dalību.  

Iestāde piedāvā skolotājiem veikt kvalifikācijas praksi. Šajā mācību gadā praksi iestādē 

veica viens skolotājs. 

Iestādē skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanai tiek piedāvāti kursi, kas ļauj 

skolotājām saskatīt savas stiprās darba puses un vēl pilnveidojamās jomas.  

Sasniegumi: 

• Daudz un dažādu interesantu rotaļnodarbību, svētku brīžu iestādē. 

• Mācību procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, mācību līdzekļi un 

informācijas tehnoloģijas. 

• Rotaļnodarbības tiek organizētas vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt skolotāju sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem un kopā meklējot 

efektīvākās darba formas un metodes. 

• Turpināt dažādot rotaļnodarbību vadīšanas veidus, uzsverot izglītojamā lomu, to vēlmes. 

• Turpināt organizēt rotaļnodarbības ārpus iestādes telpām. 

• Iestādes darbinieku profesionālā pilnveide. 

Vērtējums: labi 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Izglītības ieguve notiek klātienē, apmeklējot iestādi regulāri, katru darba dienu. Darba 

laiks iestādē no plkst. 7.00 līdz 19.00. 

Nosakot valstī ārkārtas situāciju mācību process izglītojamiem tika organizēts gan 

klātienē, gan attālināti. 

Iestādē ilgstošo bez attaisnotiem iemesliem izglītojamo kavējumu nav. Kavējumu 

uzskaite tiek veikta atsevišķi katrā grupā, atzīmējot grupas apmeklējuma žurnālā kavējumu 

iemeslus (slimība, cits). Uz katru no gadījumiem nekavējoties tiek reaģēts, veikts preventīvs 

darbs. Viens no pasākumiem ir informācijas iegūšana no izglītojamo vecākiem par kavējumu 

iemesliem notiek personīgi - satiekoties, telefona sarunā, rakstot iesniegumu. 
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Visi izglītojamo vecāki zina iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Sistemātiska iekšējās 

kārtības noteikumu aktualizēšana vecākiem veicina izglītojamo kvalitatīvo piedalīšanos 

mācīšanās procesā. 

Grupas skolotāji strādā ar konkrētā vecumposma izglītojamajiem, realizējot pirmsskolas 

izglītības mācību satura programmu, nosakot katra konkrēta bērna prasmju pakāpi, saistībā, ar 

ko tiek izvirzīti sasniedzamie rezultāti. 

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika tiek atspoguļota vērtēšanas lapās, kuru sāk 

aizpildīt, izvirzot sasniedzamo rezultātu temata sākumā. Skolotāju atskaitē tiek atspoguļoti 

grupas izglītojamo kopējie rādītāji, kas palīdz plānot turpmāko mācību procesu. Izglītojamo 

sasniegumus vērtē pēc mācību satura, kurš veidots saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību - veicot dažādus 

uzdevumus, novērojot izglītojamo darbības dažādās rotaļnodarbībās, brīvā laika aktivitātēs u.c. 

Vērojumi rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka skolotāji mērķtiecīgi 

organizē izglītojamos un mācīšanās darbu, veido motivāciju piedalīties un pozitīvu attieksmi. 

Iestāde lepojas ar pašizgatavotu rotaļmateriālu klāstu, kuru skolotāji izmanto izglītojamo 

mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā. 

Skolotāji veido motivējošu, iekļaujošu vidi, lai veicinātu izglītojamo vispusīgu attīstību. 

69% vecāku anketās redzams, ka iestādes vide un skolotāji rada bērniem interesi par mācību 

procesu un vēlmi mācīties, vairāk jā, nekā nē uzskata 28%, 3% sniedz atbildi daļēji. 

Tāpat 73% vecāku uzskata, ka bērni iestādē interesanti un jēgpilni pavada laiku un apgūts 

jaunas prasmes, savukārt 27% uzskata vairāk jā, nekā nē. 

Informācija par mācību procesu regulāri tiek sniegta izglītojamo vecākiem. Vecāki grupu 

sapulcēs tiek iepazīstināti ar pirmsskolas izglītības mācību satura programmā izvirzītajiem 

uzdevumiem, dienas organizāciju, rotaļnodarbībām un ar iekšējiem kārtības noteikumiem. 

Iestāde nodrošina visu nepieciešamo, lai varētu notikt pilnvērtīgs un kvalitatīvs mācīšanās 

process - nodrošināta laba materiālā bāze izglītības programmu realizācijai, izglītojamie pilnībā 

tiek nodrošināti ar mācību līdzekļiem, ko ikdienā izmanto rotaļnodarbībās, veicot aktivitātes. 

Attālinātā mācību procesā tika iesaistīti vecāki - skolvadības sistēmā “E-klase” tika sūtīti 

nedēļas plāni mācību jomās ar veicamajām aktivitātēm izglītojamajiem. Par attālināto mācību 

procesu vecāki sniedza atgriezenisko saiti – fotogrāfijas, video, telefonsarunas. 

Iestādē, katrā grupā, ir izstrādāti vienoti grupas likumi. Likumu ievērošana ir aktuāla 

rotaļnodarbībās un brīvā laika aktivitātēs. Ar izglītojamajiem tiek pārrunāti šo likumu 

ievērošanas principi, izdarot secinājumus par to nepieciešamību veiksmīgai un produktīvai 

jaunu zināšanu un prasmju ieguvei iestādē. Noteikumu ievērošana palīdz izglītojamajiem apgūt 

prasmi klausīties vienaudžu un skolotāju stāstījumā, būt uzmanīgiem, veicot vērojumus un 

meklējot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 

Iestādē tiek ieguldīts darbs, lai izglītojamie mācītos plānot un izvērtēt savu darbu, 

uzņemties līdzatbildību par notiekošo. Tas ir nebeidzams process, jo pirmsskolas vecuma 

bērniem šīs iemaņas tikai veidojas. Notiek cieša sadarbība ar izglītojamo vecākiem šo prasmju 

attīstīšanā. 

Beidzot iestādi visi izglītojamie, ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši 

savām spējām un prasmēm - pazīst burtus un ciparus, prot lasīt, skaitīt, pieskaitīt un atņemt, 

prot rakstīt drukātiem burtiem, vērot, domāt, izdarīt secinājumus. Izglītojamie ir apguvuši 

priekšzināšanas, lai veiksmīgi turpinātu mācības nākamajā pakāpē - sākumskolā. 

Sasniegumi: 

• Labvēlīga emocionālā vide sekmē un attīsta izglītojamo mācīšanās motivāciju, veicina 

skolotāju un izglītojamo sadarbību. 

• Pirmsskolas dienas ritms elastīgi ļauj izglītojamos izglītot visas dienas garumā. 

• Laba materiālā bāze gan grupās, gan vadītāja vietnieka izglītības jomā kabinetā. 
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• Laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Vecāki iesaistās iestādes rīkotajās izstādēs, 

apmeklē vecāku sapulces, tematiskos pasākumus, sadarbojas ar grupu skolotājiem 

ikdienā, izsakot savu viedokli. 

• Attālinātais mācību process. 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt izglītojamo līdzatbildību par mācīšanās procesu un rezultātiem.  

• Pilnveidot vecāku un iestādes sadarbību izglītojamo mācīšanās procesa uzlabošanā un 

izglītojamo mācīšanās motivācijas veidošanā. 

• Sekot līdzi novitātēm pedagoģijā, kā arī pilnveidot mācību procesu, ieviešot savā darbā 

labās prakses piemērus, kas aizgūti no citām izglītības iestādēm. 

Vērtējums: labi 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas izglītojamiem un skolotājiem 

ļauj plānot uzlabojumus mācību procesā.  

Iestādē ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina 

vienotu pieeju vērtēšanai. Kārtība nosaka vērtēšanas uzdevumus, pamatprincipus, metodes un 

paņēmienus, apguves līmeņus. 

Vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai:  

• izdarītu secinājumus par izglītojamo, nosakot viņa mācīšanās vajadzības, zināšanu un 

prasmju apguvi un attieksmju veidošanos; 

• dotu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm; 

• spriestu par mācīšanās efektivitāti.  

Pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā izglītojamajiem zināšanu, prasmju un 

attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un 

sasniegumos. Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā tiek sagatavots izglītojamā prasmju 

apguves apraksts, ar to tiek iepazīstināti vecāki. Beidzot iestādi, tiek piedāvāta iespēja 6 gadīgo 

bērnu vecākiem Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psihologa konsultācijas par 

izglītojamā gatavību skolai. 

Skolotājas mācību procesu organizē interesantu, jēgpilnu, atbilstošu izglītojamo spējām, 

vajadzībām un interesēm. Katru dienu skolotājs, bet lielākie izglītojamie paši, fiksē katra 

izglītojamā aktivitātes centra izvēli, tādējādi mudinot izglītojamos darboties dažādos centros, 

lai veicinātu izglītojamā attīstību dažādās jomās. Izglītojamo izaugsmi vislabāk var redzēt viņu 

darbos, kuri ir veikti rotaļnodarbību laikā vai brīvajā laikā, kad viņi izrāda interesi un izsaka 

vēlmi darboties, zīmējot, veidojot, darbojoties ar šķērēm un aplicējot. Izglītojamo darbi tiek 

novietoti katra izglītojamā darbu kastē. Darbu kastes ir vecākiem brīvi pieejamas. Vecāki 

jebkurā brīdī var pārrunāt ar savu bērnu par paveikto, konsultēties ar skolotājām, ja rodas 

jautājumi par izglītojamā prasmēm un spējām. 

Vērtējot izglītojamo, skolotājas izvirzītajam sasniedzamajam rezultātam izvirza 

kritērijus, kurus atspoguļo vērtēšanas lapā. Lapā tiek atspoguļoti izglītojamo apguves līmeņi 

temata sākumā un attīstības dinamika temata noslēgumā. Veicot temata vērtēšanas analīzi, 

skolotājas plāno turpmāko mācību procesu, lai uzlabotu izglītojamā sasniegumu. Vajadzības 

gadījumā sniedzot individuālu palīdzību vai piesaistot atbalsta personālu. 

Informācijas aprite izglītojamā attīstības izaugsmē starp skolotāju un izglītojamo 

vecākiem notiek mutvārdu formā individuālajās sarunās, atbildot uz vecāku interesējošiem 

jautājumiem, vienojoties par sadarbību un līdzatbildību bērna attīstībā. 

Skolotājas tiek aicinātas savstarpēji pārrunāt par katra izglītojamā sasniegumiem, lai 

varētu plānot tālāko darbību, kas nodrošinātu bērna individuālo izaugsmi. Sarunās piedalās - 

grupu skolotājas, vadītājs, vadītāja vietnieks izglītības jomā, skolotājs-logopēds. Sarunu 

rezultātā tiek rasti risinājumi, ieteikumi tālākajam pedagoģiskajam procesam. 
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Izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstība notiek nepārtraukti mācību procesā. 

Izglītojamie mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu. Skolotājs ir pašvērtēšanas procesa 

vadītājs - rosina izglītojamos novērtēt savus sasniegumus pašiem. Pašvērtējums ir viens no 

personības pašizpausmes veidiem, kuram ir liela nozīme bērna personības veidošanā. 

Izglītojamajiem ir nozīmīga viņa darbības emocionālā atzīšana un atbalsts. Skolotāji atsaucīgi 

reaģē uz izglītojamā pašvērtējumu – izsaka atzinību un priecājas kopā ar izglītojamo par 

veiksmi un pozitīvu vērtējumu, pārrunā iespējamos cēloņus, kā arī turpmāko rīcību, ja 

izglītojamā pašvērtējums ir negatīvs. Skolotāji ievēro izglītojamo pašvērtējuma veidošanās 

priekšnosacījumus (īpaši izglītojamajiem 6–7 gadu vecumā) – kāds ir paša veikums (izdevies 

vai kas nav veicies, grūtību pārvarēšana un uzdevuma izpilde līdz galam), patika vai nepatika, 

intereses rašanās vai zudums veicot uzdevumus, prieks par jaunatklāsmi prasmju veidošanās 

procesā vai sarūgtinājums par neveiksmi un tā pārvarēšana. 

Skolotāju prasmi vadīt rotaļnodarbības un organizēt izglītojamos mācību procesam 

vērtēšana notiek plānoti un neplānoti. Plānotās rotaļnodarbību vērtēšanas notika vienu reizi 

gadā, iesaistoties vadītāja vietniekam izglītības jomā un kolēģiem. Neplānota mācību procesa 

vērtēšana notiek pēc nepieciešamības, lai palīdzētu skolotājām izvēlēties atbilstošas mācīšanas 

metodes, kas sekmētu izglītojamo izaugsmi. Vadītāja vietnieks izglītības jomā ik dienas 

piedalās dažādos grupu mācību procesa brīžos, lai vērotu un sniegtu atbalstu, konsultāciju 

skolotājiem mācību procesa uzlabošanā. 

Sasniegumi: 

• Vienota izglītojamo vērtēšanas kārtība iestādē. 

• Regulāra, individuāla informācijas nodošana vecākiem par izglītojamā sasniegumiem. 

• Dalīšanās pieredzē rotaļnodarbību vadīšanā. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt veikt regulāru izglītojamo vērtēšanu un analīzi, lai uzlabotu mācību procesu. 

• Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidošanos. 

• Atklāto rotaļnodarbību, dažādu mācību procesu, pasākumu organizēšana, vērošana un 

izvērtēšana. 

Vērtējums: labi 

3.3. Joma - IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Ikdienas mācību procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti organizētās rotaļnodarbībās, 

kā arī ārpusnodarbību aktivitātēs. Skolotājas cenšas uzteikt katra izglītojamā veikumu, 

stimulējot un iedrošinot viņu nākošai izzinošai darbībai. Izglītojamajam ir svarīgi saņemt 

regulāru novērtējumu par paveikto, jo pakāpeniski nostiprinās viņa pašvērtējums, attīstās 

paškontrole un motivācija.   

Par izglītojamo sasniegumiem regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki, lai varētu 

atbalstīt bērnu. 

Veicam izglītojamo talantu prezentēšanu savas iestādes rīkotajos pasākumos (dzejoļi, 

dziesmas, vizuālo darbu izstādes grupu galerijās u.c.). 

Lepojamies par mūsu izglītojamo piedalīšanos dažādos pasākumos un konkursos ārpus 

iestādes. Šajā mācību gadā skolotāji ar bērniem ir piedalījušies: 

• “Zaļā josta” bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” – starp izglītības iestādēm Zemgalē 

ieguvām 10. vietu, bet Jelgavā – 1. vietu; 

• Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu bērnudārzu audzēkņu zīmējumu konkursā 

“Ziedu karnevāls”. 
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Turpmākā attīstība: 

• Veicināt izglītojamo un vecāku līdzdalību ikdienas mācību sasniegumos. 

• Pilnveidot skolotāju vērtēšanas kompetenci. 

• Turpināt aktīvu dalību pilsētas un valsts organizētajos pasākumos. 

 

 

3.4. Joma - ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpsiholoģiskais atbalsts 

Iestādes skolotāji sadarbībā ar iestādes vadītāju, vadītāja vietnieku izglītības jomā, 

skolotāju-logopēdu un medicīnas māsu sniedz vispusīgu palīdzību un atbalstu izglītojamiem un 

viņu vecākiem psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā jomā. Iestādē kā atbalsta personāls saskaņoti 

un mērķtiecīgi strādā skolotājs-logopēds, medicīnas māsa. Tiek plānoti un organizēti pasākumi, 

kuros nereti tiek iesaistītas arī citas pašvaldības iestādes, piemēram, Jelgavas Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centra psihologs, bet lielāko daļu pasākumu organizē pati iestāde. 

Atbalsta personāls, uzsākot mācību gadu, apzina izglītojamo vajadzības, lai plānotu 

turpmāko darbību. Visi speciālisti ir pieejami gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem. Atbalsta 

personāla darbību un sniegto palīdzību koordinē un kontrolē vadītājs un vadītāja vietnieks 

izglītības jomā. Atbalsta personāla vērtīgākā īpašība sadarbībā ar vecākiem ir neatlaidība un 

profesionālā pieredze. 

80% pedagogu uzskata, ka viņu sadarbība ar atbalsta personālu ir veiksmīga, 13% - vairāk 

jā, nekā nē, 7% pedagogu domā, ka tā ir vairāk nē, nekā jā veiksmīga. 

Izglītojamo pareizas runas attīstības iemaņu veidošanā tiem, kuriem ir runas traucējumi, 

tiek piesaistīts skolotājs-logopēds. Skolotājs-logopēds izvērtē un noskaidro, kādi runas 

traucējumi ir izglītojamajiem un ieplāno individuālo darbu ar katru vai grupiņās, kam ir līdzīgas 

problēmas, lai sniegtu palīdzību izglītojamiem. Skolotāja-logopēda kabinets ir aprīkots ar 

nepieciešamo inventāru. Skolotājs-logopēds sniedz konsultācijas un ieteikumus skolotājām 

darbam ar izglītojamajiem skaņu izrunas veicināšanai un dažādu vingrinājumu realizēšanai 

valodas uzlabošanā rīta aplī, integrētajās rotaļnodarbībās un ārpus nodarbību laikā. Skolotājs-

logopēds piedalās individuālo plānu sastādīšanā un pārskatīšanā. 

Iestādei uz vietas nav savs psihologs, bet tiek piesaistīts Jelgavas Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centra psihologs. Psihologs palīdz vadības komandai un skolotājām, (individuāli, gan 

grupu komandām) izzināt izglītojamā izturēšanās iemeslus, lai saprastu un izskaidrotu viņu 

rīcību, skaidrāk saskatīt pārdzīvojumu un saskarsmes grūtību cēloņus, to risināšanas ceļus. 

Psihologs palīdz vecākiem saskatīt, ka nepieciešamas pārmaiņas, lai varētu turpināt pilnvērtīgu 

izglītojamā attīstību. Individuālās konsultācijās vecākiem tiek sniegts atbalsts dažādu 

problēmsituāciju risināšanā. 

Sadarbībā ar Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psihologu un Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” vadītājas vietnieku izglītības jomā 

12.03.2020. notika darbseminārs iestādes skolotājiem “Pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumi 

pieaugušajiem saskarsmē ar bērnu”. 

Par veselības aprūpi iestādē rūpējas medicīnas māsa. Iestādē ir iekārtots medicīnas 

kabinets izglītojamo un personāla vajadzībām. Iestājoties iestādē, katram izglītojamajam ir 

ģimenes ārsta izsniegta “Bērna medicīnas karte” vai izziņa, kurā ir svarīgākā informācija par 

izglītojamā veselības stāvokli. Tā tiek uzglabāta un kārtota, kamēr izglītojamais apmeklē 

iestādi. Izglītojamā medicīnas kartē tiek atzīmētas ārstu-speciālistu izsniegtās izziņas par 

izglītojamā veselības stāvokli, rekomendētajām pārtikas diētām un alerģijām. Divas reizes 

mācību gadā (septembrī un janvārī) tiek veikti, apkopoti un analizēti izglītojamā 

antropometriskie dati un pārbaude uz pedikulozi un kašķi. Medicīnas māsa atbild par 

izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšanu un pirmās medicīniskās palīdzības 
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sniegšanu nepieciešamības gadījumā. Medicīnas māsas pienākumos ietilpst traumatisma cēloņu 

novēršanas kontrole, higiēnas prasību ievērošanas kontrole, veselīga uztura principu īstenošana 

un kontrole, pamatojoties uz ārsta slēdzienu, nodrošināt speciālo ēdināšanu tiem izglītojamiem, 

kuriem tas nepieciešams, kā arī primāros pretepidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas 

slimības, tai skaitā saslimušo izolēšanu un izglītojamo vecāku informēšanu. Medicīnas māsa 

regulāri sadarbojas ar grupu skolotājām un skolotāju palīgiem par aktuāliem jautājumiem. 

Medicīnas māsa pēc nepieciešamības konsultē izglītojamo vecākus. 

Ikdienā tiek veicināts veselīgs dzīvesveids. Izglītojamo ēdināšanu iestādē nodrošina SIA 

“Žaks-2”. Ēdiens tiek gatavots uz vietas sezonai atbilstoši izstrādātām ēdienkartēm. Ēdienkarte 

tiek izstrādāta nedēļai, un tā tiek saskaņota ar iestādes vadītāju. Izglītojamajiem, kuriem ir ārsta 

izziņa par kāda produkta nepanesību, tiek veikta uztura korekcija un nodrošināta atbilstoša 

ēdināšana. Šajā mācību gadā 7 bērniem bija nepieciešama uztura korekcija. Katru gadu 

piedalāmies ES programmā “Piens un augļi skolai”. Iestādes grupās ir nodrošināts katram 

pieejams dzeramais ūdens. 

Skolotāji ir kā atbalsta personāls, kurš ir līdzās katru dienu. Skolotāji risina dažādus gan 

ar mācību procesu, gan ar uzvedību saistītus jautājumus, regulāri tiekas ar vecākiem, pārrunā 

un risina problēmas, sniedz atbalstu izglītojamiem un vecākiem. Skolotājas respektē katra 

izglītojamā individuālās vajadzības - veido un pielāgo mācību procesu tā, lai katrs sajustos 

piederīgs, lai ikvienam būtu iespēja veikt uzdevumu sev pa spēkam un sajusties veiksminiekam. 

Personāls ar savu piemēru māca izglītojamos būt savstarpēji iejūtīgiem un taktiskiem, respektēt 

citu pašsajūtu, garastāvokli, rakstura īpatnības, veselības stāvokli. 

53% aptaujāto pedagogu uzskata, ka izglītojamajiem ir pietiekams atbalsts no iestādes 

atbalsta personāla, 13% pedagogu domā, ka tas ir vairāk jā, nekā nē, 27% uzskata, ka tas ir tikai 

daļēji, 7% - vairāk nē, nekā jā. 

Atbalsta personāls regulāri izvērtē izglītojamo vajadzības, sniedz daudzveidīgu atbalstu 

izglītojamo valodas apguvē, gan profilaktisku izglītojamo apskati, gan sniedz izglītojamā 

izturēšanās rīcības iemeslu skaidrojumu, lai nodrošinātu izglītojamo izaugsmi un socializācijas 

prasmes un iemaņas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo adaptācijai un saskarsmes 

jautājumiem. 

Vecāku informācijas stendā ir izvietota informācija par atbalsta personālu iestādē, 

pieņemšanas laikiem. 

73% vecāku zina, kāds atbalsta personāls pieejams iestādē, 20% - vairāk jā, nekā nē, 3% 

vecāku daļēji, 3% ir kaut ko dzirdējuši par atbalsta personālu iestādē, bet 1% nezina, par atbalsta 

personālu iestādē, jo nav bijusi vajadzība pēc tā. 

Vadoties no izglītojamā individuālajām attīstības vajadzībām un sadarbības ar ģimeni, 

iestāde sadarbojas ar citām institūcijām - Jelgavas izglītības pārvaldi, Jelgavas Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centru, pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, Jelgavas sociālo lietu 

pārvaldi, Zemgales reģionālo kompetenču attīstības centru, lai nodrošinātu atbalstu 

izglītojamajam. 

19.11.2019. notika darba sanāksme “Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta 

nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā pirmsskolas iestādē”. Darba sanāksmē 

piedalījās Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece S.Joma, Jelgavas Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centra speciālisti, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra speciāliste 

I.Dakne, iestādes vadītājs, vadītāja vietnieks izglītības jomā un skolotājs-logopēds.  

Sasniegumi: 

• Iestādē pieejams skolotājs-logopēds. 

• Veiksmīga skolotāju sadarbība ar iestādē pieejamo atbalsta personālu. 

• Pozitīva sadarbība ar Jelgavas Iekļaujoša izglītības atbalsta centra speciālistiem. 

Turpmākā attīstība: 

• Sniegt plašāku informāciju izglītojamo vecākiem par atbalsta personāla pieejamību un 

funkcijām iestādē un pilsētā. 
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• Sniegt atbalstu un izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem 

jautājumiem. 

Vērtējums: labi 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Drošības pasākumu ievērošanai iestādē ir pievērsta īpaša uzmanība. Iestādes un tās 

teritorijas apsardzi nodrošina SIA “Mega Sargs”. Iestāde rūpējas par izglītojamo drošību 

iestādes telpās un tās teritorijā, lai viņi justos droši un aizsargāti. Fiziskai drošībai iestādes 

teritorija ir nožogota, teritorijas vārti ir nodrošināti ar aizbīdņiem. Iestādes ārdurvis ir 

nodrošinātas ar kodu atslēgām. Durvju kodi paredzēti tikai darbinieku un izglītojamo vecāku 

lietošanai, citām personām tie netiek izpausti. 

Iestādē ir izstrādāti: 

• iekšējās kārtības noteikumi. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti vecāki un 

darbinieki mācību gada sākumā kopsapulcēs un grupas vecāku sapulcēs, ko apliecina ar 

parakstu. Šie noteikumi ir pieejami katrā grupā vecāku kastē jebkurā laikā; 

• izglītojamo drošības nodrošināšanai, ir izstrādāti drošības noteikumi: 

1) par ceļu satiksmes drošību; 

2) par darba drošību, veicot praktiskos darbus; 

3) par drošību telpās un ārā; 

4) par ugunsdrošību; 

5) par elektrodrošību; 

6) par pirmās palīdzības sniegšanu; 

7) par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās; 

8) par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku; 

9) par drošību sporta sacensībās un fiziskās izglītības nodarbībās; 

10) par rīcību nestandarta situācijās; 

11) par drošību uz ūdens un ledus; 

12) par personas higiēnu un darba higiēnu; 

13) Džimbas drošības programma (6 gadīgo izglītojamajiem). 

Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājas mācību gada sākumā 

un atkārtoti mācību gada laikā. Par pārrunu faktu ar izglītojamajiem, grupas skolotājs veic 

ierakstu veidlapā, norādot datumu, atzīmi par katru izglītojamo, kurš piedalījās. Skolotājs to 

apstiprina ar parakstu; 

• ierīkots “Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu reģistrācijas žurnāls”. Pirms došanās 

ekskursijās, pārgājienos un citiem ārpus iestādes pasākumiem, uz iestādes izstrādātas 

veidlapas, atbildīgais skolotājs iesniedz vadītājam rakstisku pieteikumu, kurā norāda 

pasākuma mērķi, maršrutu, ilgumu, dalībnieku sarakstu, pārvietošanās veidu, saziņas 

iespējas, pirmās palīdzības sniegšanas iespējas un atbildīgo skolotāju, klāt pievienojot lapu 

ar izglītojamo vārdu, uzvārdu, vecāka tālruņa numuru un vecāka parakstu, kas apliecina, ka 

vecāks devis piekrišanu, ka viņa bērns dodas ārpus iestādes teritorijas. Šīs abas lapas glabājas 

pie iestādes vadītāja. Pirms došanās uz pasākumiem, ekskursijās, pārgājienos, pastaigās, 

ārpus iestādes teritorijas, skolotājs iepazīstina izglītojamos ar drošības noteikumiem šādos 

pasākumos. Par pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu veidlapā; 

• izstrādāta instrukcija peldēšanas nodarbību apmeklējumam, lai nodrošinātu drošu 

izglītojamo aizvešanu, atvešanu un drošību peldēšanas nodarbībās pirmsskolas izglītības 

iestādē “Rotaļa”. 

Iepazīstināšana ar noteikumiem notiek ārējo normatīvu noteiktajā kārtībā vai pēc 

nepieciešamības. Esošie iestādes noteikumi tiek regulāri izvērtēti un pēc nepieciešamības 

papildināti. 
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Iestādes abos stāvos ir izvietoti evakuācijas plāni ar instrukciju, kā rīkoties ugunsgrēka 

gadījumā četrās valodās, norādes par izejām un evakuācijas ceļiem. Iestādē ir veikts objekta 

ugunsbīstamības līmeņa ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins A un B klases ugunsgrēkiem. 

Ugunsdzēsības aparāti izvietoti atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 prasībām un 

aprēķiniem. Ugunsdzēsības aparātu atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri 

pārbaudīta. 2017.gada vasarā visā iestādē ierīkota jauna ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma - manuālās trauksmes pogas, dūmu detektori, uztveršanas, kontroles un 

indikācijas iekārtas SensolIRIS 1L. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 

apkalpo SIA “Rears”. 

Personāls zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā, jo tiek organizētas 

teorētiskās un praktiskās evakuācijas mācības gan personālam, gan izglītojamajiem, piesaistot 

SIA “Rears” speciālistus. Šajā mācību gadā notika (26.05.2020.) ugunsdrošības atkārtota 

instruktāža visam personālam un ugunsdrošības praktiskās mācības, kas ietvēra evakuāciju. 

Darbiniekiem ir organizēts apmācības kurss “Pirmās palīdzības sniegšana”. 

16.10.2017. iestādei tika veikts elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, kā arī 

elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības 

pretestības un zibens aizsardzības sistēmas pārbaude. 

20.04.2018. veikta iestādes dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un pārbaude. 

Iestādē tiek veikti pasākumi izglītojamo veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās 

palīdzības nodrošināšanai - pašvaldība finansē nepieciešamo medikamentu u.c. materiālu 

iegādi, ir iekārtots atsevišķs medicīnas kabinets, ir pieejama palīdzība pie iestādes māsas. Ja 

izglītojamajiem ir sūdzības par sliktu pašsajūtu, māsa vai pedagoģiskais personāls izvērtē 

situāciju, sazinās ar izglītojamā vecākiem, un, ja nepieciešams, ar neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu. 

Personālam ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar 

operatīvajiem palīdzības dienestiem. 

Personāls, reizi gadā, atkārtoti tiek iepazīstināts ar darba aizsardzības instruktāžu darba 

vietā, to apliecina ar savu parakstu instruktāžas žurnālā. 

Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem iestādē ir izveidota darba 

aizsardzības sistēma. Vadītājs ir nozīmējis darbinieku (vadītāja vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā), kas atbild par darba aizsardzību. Darba aizsardzības sistēma paredz:  

• regulāri veikt instruktāžas personālam; 

• uzsākot darba tiesiskās attiecības, ikviens darbinieks saņem instruktāžu un tiek apmācīts 

darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu; 

• darbinieki tiek nodrošināti ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem; 

• tiek veikta darba vides risku izvērtēšana katrā darbavietā, lai novērstu darba vides riska 

ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību; 

• darbiniekiem ir pašiem pienākums rūpēties par savu drošību un veselību darba vietā, kā arī 

par to personu drošību un veselību, kurus var ietekmēt viņa darbs. 

Sagatavošanas grupas izglītojamajiem iestādē tiek piedāvāta “Džimbas 9 soļu drošības 

programma”. Nodarbību mērķis ir izglītot izglītojamos par personisko drošību, tādejādi 

mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. 

Saskaņā ar dienas režīmu izglītojamajiem tiek nodrošinātas regulāras fiziskās aktivitātes 

(sports, pastaigas). Tāpat, saskaņā ar dienas ritmu, līdzsvarots rotaļnodarbību un atpūtas laiks - 

diendusa. 

Plānojot turpmākos iestādes drošības pasākumus, finanšu līdzekļu robežās, 2018.gadā ir 

veikta zemes gabala topogrāfijas un žoga nomaiņas projekta izstrāde. 

Nepiederošas personas par uzturēšanos kārtību informē pie iestādes ārdurvīm izvietota 

informācija. Pie ārdurvīm darbojas zvans, kas paredzēts apmeklētājiem. Piezvanot pie 

ārdurvīm, apmeklētāju iestādē ielaiž administratīvais dežurants vai kāds no darbiniekiem, 

noskaidrojot apmeklējuma iemeslu un pavadot pie konkrētā iestādes darbinieka. 
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67% aptaujāto vecāku, uzskata, ka bērnu drošība iestādē ir nodrošināta, 28% - vairāk jā, 

nekā nē, 5% - daļēji. 

Sasniegumi: 

• Bērnam draudzīgas vides iekārtošana un pilnveidošana. 

• Katru gadu notiek praktiskās evakuācijas mācības. 

Turpmākā attīstība: 

• Normatīvo aktu regulāra pārraudzība.. 

• Iestādes darbinieku un citu institūciju sadarbība un profesionālā darba kvalitātes 

pilnveidošana. 

• Turpināt integrēt drošības jautājumus mācību procesā. 

Vērtējums: ļoti labi 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Iestāde realizē pārdomātu un mērķtiecīgu audzināšanas darbu. Audzināšanas darbs 

iestādē norit ciešā sasaistē ar plānoto mācību darbu, sadarbojoties grupas komandai, 

pirmsskolas izglītības mūzikas un sporta skolotājam, skolotājam-logopēdam un vecākiem. 

Audzināšanas darba mērķis iestādē ir nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu 

cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni 

par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, 

stiprināt piederību un lojalitāti Jelgavas pilsētai, Latvijas valstij un Latvijas Republikas 

Satversmei. Mācību gada laikā tiek plānoti un organizēti izglītojoši un audzinoši, kā arī 

izklaidējoši ārpusnodarbību pasākumi ar mērķi veicināt izglītojamā audzināšanas, izziņas un 

sevis pilnveidošanas procesus, veidot vērtībās orientētu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem, 

dabu, darbu, kultūru un  valsti, kurā dzīvojam. 

Pasākumu plāns tiek veidots visam mācību gadam, pēc nepieciešamības tiek veiktas 

korekcijas. 

Lai veicinātu izglītojamo pozitīvu uzvedību, kā arī izpratni par izdarītu pārkāpumu 

sekām, atbildību par savu rīcību, katrā grupā ir izveidoti grupas likumi, kas ietver savstarpējo 

saskarsmes kultūru, attieksmi pret lietām un drošību. Grupas likumi izvietoti izglītojamiem labi 

redzamā vietā, grupas telpā. 

Izglītojamie aktīvi iesaistās grupas apgūstamā temata izzināšanā, kā arī pārrunā sev 

interesējošos jautājumus. Dažu tematu ietvaros skolotājas sadarbībā ar vecākiem ieplāno 

pārgājienus, ekskursijas, tā iepazīstot un izzinot tematu plašāk. 

Rūpīgi un pārdomāti aicinām ciemos uz iestādi viesmāksliniekus. Viesmākslinieki ar 

saviem priekšnesumiem – koncertiem, leļļu izrādēm – priecē izglītojamos. Šajā mācību gadā 

iestādē pie izglītojamajiem viesojās: 

• 02.09.2019. Imants Paura ar koncertu “Lai skan!”; 

• 05.09.2019. Didzis Rijnieks ar koncertu “Zīmju stāsti”; 

• 07.10.2019. leļļu teātra izrāde “Nezinītis un Zinīte”; 

• 01.11.2019. cirka izrāde “Oki – Doki”; 

• 29.11.2019. muzikālā izrāde “Klauniņa dzimšanas diena”; 

• 31.01.2020. leļļu teātris “Tims” ar izrādi “Mošķu diena”; 

• 27.02.2020. ceļojošais leļļu teātris “Latvijas Leļļu Teātru Klubs” ar leļļu izrādi “Pūces 

piens”. 

69% vecāku uzskata, ka iestādē rīkotie pasākumi un aktivitātes pilnībā atbilst viņu bērna 

interesēm, 21% domā, ka vairāk jā, nekā nē, 8% - daļēji, 1% - vairāk nē, nekā jā. 

Izglītojamie piedalās patriotisma un piederības apziņas veicinošos valstiskās 

audzināšanas pasākumos: 

• 15.11.2019. svinīgais brīdis iestādē par godu Latvijas dzimšanas dienai un vakarā kopā ar 

vecākiem pie iestādes veidojām uguns zīmju rakstu; 
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• 18.11.2019. ikviens iestādes darbinieks un izglītojamo vecāki kopā ar bērniem tika aicināti 

Valsts svētkos veidot un iededzināt uguns zīmju kompozīciju Hercoga Jēkaba laukumā; 

• 04.12.2019. izglītojamie Jelgavas kultūras namā apmeklē Jelgavas pilsētas domes veidoto 

pārsteigumu – Ziemassvētku izrādi 5/6gadīgajiem bērniem “Sniega karaliene”; 

• 05.2020. iesaistījāmies simboliskajā Jelgavas pilsētas karodziņu stafetē. 

Izglītojamo vecāki tiek iesaistīti un aicināti piedalīties dažādos pasākumos: 

• izstādēs - 23.09. - 27.09.2019. rudens velšu izstāde “Rudens labumiņi” un 17.02. – 

28.02.2020. “Zeķu zaķi Šmiks un Šmaks meklē draugus”; 

• Miķeļdienas gadatirgū – 30.09.2019.; 

• Karjeras nedēļā iepazīstot profesijas – 14.10. – 18.10.2019. 

• “Zaļā josta” organizētā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. 

Iestāde, iespēju robežās, sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības 

veidošanos caur interešu izglītību. Informāciju par šīm iespējām izglītojamo vecāki saņem 

mācību gada sākumā grupu vecāku sapulcēs, informācija tiek izvietota grupu informācijas 

stendos. 2019./2020. mācību gadā iestādē tiek realizētas divas maksas interešu izglītības 

programmas: 

• “Latviešu tautas deja ar ritmikas elementiem pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 6 gadu 

vecumam” 

• “Angļu valoda” – 5/6gadīgo grupu izglītojamajiem. 

Interešu izglītību izglītojamiem apmaksā vecāki. Interešu izglītības nodarbības notiek 

pēcpusdienas cēlienā. Nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši iestādes kopējam darba plānam. Ir 

izveidots interešu izglītības nodarbību saraksts, kas pieejams vecākiem.  

N.p.k. 
Interešu izglītības 

programmas nosaukums 

Nodarbību 

skaits nedēļā 

Vienas nodarbības 

ilgums 

Kopējais 

bērnu skaits 

1. 
Latviešu tautas deja ar 

ritmikas elementiem 
2 30 min. 80 

2. Angļu valoda 2 30 min. 47 
7.tabula Interešu izglītības programmas 2018./2019.m.g. 

Vecāku aptaujā redzams, ka 71% vecāku uzskata, ka iestādē piedāvātie interešu izglītības 

pulciņi atbilst viņu bērnu interesēm, 9% domā, ka vairāk jā, nekā nē, 16% - daļēji atbilst un 4% 

- vairāk nē. 

Daudzi izglītojamie apmeklē pilsētā piedāvātos interešu izglītības pulciņus - futbolu, 

karatē, daiļslidošanu, tautas dejas, dziedāšanu u.c.. 

Jelgavas pilsētas pašvaldība, sagatavošanas grupas izglītojamajiem, piedāvā iespēju 

apgūt jaunas zināšanas programmā “FasTracKids”. Šo mācību programmu dodamies apgūt uz 

pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks”. Šajā mācību gadā programmu apguva 45 sagatavošanas 

grupas audzēkņi. Nodarbību pamatā ir četri moduļu bloki – Bioloģija, Dabas zinības, Zemes 

zinības un Astronomija. Programma sniedz pilnvērtīgu attīstību piecās mācību veicinošās 

prasmēs: kritiskā domāšana, radošums, komunikācija, sadarbība un pašapziņa. 

Katru nedēļu, ar mērķi iemācīties peldēt, 5-6 gadniekiem tiek piedāvātas peldētapmācības 

nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē “Rotaļa”. Šajā mācību gadā peldētapmācību varēja 

apgūt 92 audzēkņi. 

Rūpējamies par sakoptu un estētisku vidi. Dodamies strādāt iestādes teritorijā, rūpējamies 

par telpu noformējumu pirmssvētku laikā un ikdienā. 

Sasniegumi: 

• Iestādes dzīve tiek organizēta tā, lai ikviens domā un dara pats, mācās un sadarbojas, 

prot strādāt komandā un sasniedz kopīgus mērķus. 

• Izglītojamie ar prieku un aizrautību piedalās dažādos iestādes un ārpus iestādes 

pasākumos. 
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Turpmākā attīstība: 

• Organizējot pasākumus - pārdomāti plānot, rakstīt scenārijus, kā arī veikt izvērtēšanu 

pēc to norises. 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos iestādē un ārpus tās organizētajos 

pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt vecākus iestādes aktivitātēs. 

Vērtējums: ļoti labi 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Iestādē tiek izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. 

Skolotāji, atbilstoši bērnu vecumam un zināšanām, izstrādā tēmas plānu iepazīstināšanai ar 

dažādām profesijām. Sadarbojoties ar grupas bērnu vecākiem, ir iespēja iepazīties ar dažādām 

profesijām.  

Iestādē no 14.10. – 18.10.2019. notika Karjeras nedēļa. Izglītojamiem bija iespēja gan 

iestādē, gan ārpus iestādes iepazīties ar dažādām profesijām – skolotājs, pasniedzējs, acu ārsts, 

juvelieris, vetārsts, policists, bankas darbinieks.  Izglītojamie apmeklēja vecāku darba vietas – 

Centra pamatskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, LLU PTF, VMF, CikOptika, VAS 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas nodaļa.  

Grupās skolotāji piedāvā aktivitātes kulinārijas centrā, kas izglītojamajiem sniedz 

zināšanas un veido pozitīvu attieksmi par veselīgu uzturu, kā arī izpratni par tā nozīmi cilvēku 

dzīvē. 

Sasniegumi: 

• Skolotāji, radoši organizējot aktivitātes, izglītojamiem rada interesi par karjeras 

izglītību. 

• Vecāku aktivitāte iesaistoties karjeras nedēļā 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt aizsākto karjeras izglītības darbu, piedāvājot izglītojamiem koncertus, izrāžu 

apmeklējumus, dažādas izglītojošas mācību ekskursijas, pārgājienus. 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, plānojot iestādē 

“Karjeras nedēļu”, kā arī turpināt sadarbību ar vecākiem šajā jomā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Mācību procesu un vidi skolotāji veido tā, lai izglītojamie varētu atrast sev interesējošu 

aktivitāti un iespēju pilnveidoties.  Mācību procesā un vidē tiek ņemts vērā izglītojamo 

intereses, spējas un talanti. Izmantotas dažādas mācību metodes, paņēmieni (novērošana, 

eksperimenti, demonstrējums, atdarināšana, kustību rotaļas, sižetiskās rotaļas, pārrunas, 

vērtējums, eksperimenti) un darba organizācijas formas (individuālais darbs, pāru darbs, darbs 

apakšgrupās, darbs ar visu grupu, pastaigas, ekskursijas) mācību procesa diferenciācijai. 

47% skolotājām izdodas īstenot mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, 33% - 

vairāk jā nekā nē, 20% - daļēji. 

Skolotāji ikdienas darbā vērojot, saprot, kuriem izglītojamiem nepieciešami smagākas, 

kuriem vieglākas pakāpes uzdevumi, līdz ar to tiek ievērota individuāla pieeja, un sagatavotas 

aktivitātes dažādām grūtības pakāpēm. Plānojot aktivitātes, skolotājas ņem vērā katra 

izglītojamā informācijas uztveres veidu. 

Izglītošanās process ir demokrātisks un draudzīgs izglītojamam, jo tas paredz izglītošanos 

visas dienas garumā. 

Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts skolotājs-logopēds, Iekļaujošas izglītības atbalsta 

centra psihologs. Šie speciālisti sadarbojas ar grupu skolotājiem un vecākiem.  
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Atbalsta personāla viena daļa darba ir vērsta, lai palīdzētu skolotājiem saprast, ka 

izglītojamais var vairāk kā viņa vienaudži, līdz ar to atbalsta personāls rekomendē skolotājiem 

papildus pasākumus, lai attīstītu bērna talantus, prasmes un iemaņas. 

Iestādes atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem, kā arī 

sadarbojas ar skolotājiem un vecākiem mācību darba diferenciācijai. 

Sasniegumi: 

• Iestādes atbalsta personāls nodrošina nepieciešamo palīdzību gan izglītojamajiem, gan 

vecākiem un skolotājiem. 

Turpmākā attīstība: 

• Rast iespējas papildināt skolotāju zināšanas par diferencētu pieeju mācību procesā darbā 

ar izglītojamajiem. 

• Turpināt strādāt pie mācību darba diferenciācijas ikdienā grupās. 

Vērtējums: labi 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Iestāde īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem, kods 01015511. Iestādē ir pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi, tie ir ar ierobežotu pieejamību. Iestādē ir atbilstošs pedagoģiskais personāls un 

resursi. 

2019./2020. mācību gadā iestādi apmeklē 6 bērni, kuriem ir Jelgavas pilsētas pedagoģiski 

medicīniskās komisijas ieteikums par konkrētās programmas apguves nepieciešamību. Katram 

izglītojamajam tiek nodrošinātas regulāras logopēdiskās nodarbības. Nodarbībās tiek veikts 

nepieciešamais valodas korekcijas darbs - atbalsts prasmju apguvei un nostiprināšanai, pildīti 

uzdevumi un vingrinājumi, atbilstoši izglītojamā spējām un vajadzībām. Speciālās programmas 

izglītojamajiem ir sastādīti individuālie attīstības plāni. Grupu skolotāji, kopā ar skolotāju-

logopēdu un vadītāja vietnieku izglītības jomā, veic izglītojamo spēju noteikšanu un nodrošina 

atbalstu izglītojamajiem. 

Iestādē ir apzināti visi izglītojamie, kuriem ir dažādi valodas attīstības traucējumi. Mācību 

gada sākumā tiek veikta visu 5-6 gadīgo bērnu valodas pārbaude, lai konstatētu iespējamos 

valodas attīstības traucējumus. 2019./2020. mācību gadā iestādē bija 33 izglītojamie ar 

dažādiem valodas attīstības traucējumiem. Ar izglītojamajiem strādā individuāli skolotājs-

logopēds, tiek ņemtas vērā katra izglītojamā spējas un vajadzības, izvirzot, viņiem piemērotas 

prasības. Arī skolotājas strādā papildus grupās ar visiem, kam problēmas ar valodas attīstību, 

pēc skolotāja-logopēda ieteikuma. Daļai ir izveidoti individuālie plāni attīstības veicināšanai. 

Skolotājs-logopēds regulāri konsultē grupu komandas, vecākus, kā arī piedalās grupu vecāku 

sapulcēs. 

Vienam izglītojamajam ir Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas 

ieteikums par speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015611. Saskaņā ar vecāka vēlmi, lai bērns turpinātu izglītību mūsu 

iestādē, viņam tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts - ir apzinātas izglītojamā vajadzības un 

veiktas pārrunas ar vecākiem, lai nodrošinātu maksimāli lielāku atbalstu šim izglītojamajam. 

Izglītojamā attīstības spēju līmenim izstrādāts individuālais plāns, ar viņu tiek strādāts 

individuāli. Tiek pētīta izglītojamā attīstības dinamika, veikta plāna korekcija un papildinājumi, 

ja tas nepieciešams. Speciālā pedagoga iestādē nav, bet skolotājas, kuras strādā šajā grupā, ir 

izgājuši 72h tālākizglītības programmu “Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums 

bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē”. 

Visi izglītojamie ir veiksmīgi integrēti vispārizglītojošajās grupās. Grupās tiek integrēti 

izglītojamie ar dažādām speciālām vajadzībām - ar redzes traucējumiem 4 izglītojamie, uztura 
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korekcija - 7. Grupas komandas pievērš pastiprinātu vērību šo izglītojamo iekļaušanai grupas 

ikdienā. 

Sasniegumi: 

• Izglītojamie ar speciālām vajadzībām ikdienā sekmīgi tiek integrēti vispārizglītojošās 

grupās, saņem nepieciešamo atbalstu mācīšanas un mācīšanās procesā un sapratni no 

personāla. 

Turpmākā attīstība: 

• Izglītojamo agrīna grūtību noteikšana un nodrošināt atbalstu prasmju apguvei un 

nostiprināšanai. 

• Turpināt sadarbību ar Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistiem. 

• Turpināt sekot līdzi izglītojamo runas un valodas attīstībai, sniedzot nepieciešamo 

atbalstu. 

Vērtējums: labi 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ir neatņemama iestādes sastāvdaļa. Sadarbībai ar 

izglītojamā ģimeni iestādē ir dažādas darba formas vecāku informēšanai par iestādes darbu un 

iesaistīšanai tajā. Tās ir: 

Iestādes padome 

Iestādes padomē darbojās 14 vecāki, kuri pārstāv visas septiņas grupas, skolotājs, 

administrācija un pašvaldības pārstāvis. Tā darbojas atbilstoši iestādes padomes nolikumam. 

Iestādes padome nodrošina iespēju ikvienam vecākam izteikt priekšlikumus darba pilnveidei. 

Ieteikumus izvērtē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā. 

Iestādes vecāku kopsapulces 

1. Uzņemot bērnus iestādē, vecākiem tiek rīkota pirmā kopsapulce, pirms izglītojamais sāk 

apmeklēt iestādi. Šajā kopsapulcē piedalās: 

• vadības komanda - iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, piedāvātajām izglītības 

programmām, ēdināšanu un citiem aktuāliem jautājumiem par iestādes darbību; 

• Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psiholoģe - stāsta par adaptācijas periodu; 

• grupas skolotāji – vecāki iepazīstas ar skolotājiem un grupu. 

2. Kopsapulce 5-6 gadīgo un 6-7 gadīgo izglītojamo grupu vecākiem par gatavību skolai, kurā 

piedalās: 

• Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psiholoģe - stāsta par psiholoģisko gatavību 

skolai; 

• Jelgavas 4. vidusskolas sākumskolas skolotāja - stāsta, ko skola sagaida no pirmklasnieka. 

Grupu vecāku sapulces 

Skolotāji regulāri veido sadarbību ar ģimenēm, lai optimāli nodrošinātu izglītojamā 

mācīšanās un attīstības vajadzības. Skolotāji vismaz divas reizes mācību gadā organizē grupu 

vecāku sapulces, kurās vecāki saņem informāciju par plānotajiem pasākumiem, grupas dzīvi un 

kurās tiek iekļauts izglītojoša rakstura jautājums. Grupu sapulcēs piedalās vismaz viens vadības 

komandas pārstāvis, kurš informē vecākus par iestādes darbību. Iestādē grupu vecāku sapulču 

apmeklējums tiek reģistrēts un sapulces gaita protokolēta. Uzmanība tiek pievērsta sapulču 

sagatavošanās darbam un sapulču izvērtēšanai. 

74% vecāku apmierina vecāku sapulču un citu pasākumu vecākiem kvalitāte, 13% - 

vairāk jā nekā nē, 12% - daļēji, 1% - vairāk nē. 
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Ikdienas sarunas 
Ik dienu rītos un vakaros skolotāja pārrunā individuālās sarunās ar bērnu vecākiem gan 

par konkrētās dienas notikumiem, gan par bērnu attīstības vajadzību kontekstā. Pastāvīgi 

informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Sarunas notiek ar 

konkrēta bērna vecākiem, savukārt operatīva informācija tiek sniegta mutiski vai telefoniski. 

Grupu pasākumi 

Grupās tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamajiem un vecākiem. Pasākumu organizācijas 

veidi ir dažādi - sporta spēles, radošās pēcpusdienas, modes skates, teatralizēti uzvedumi u.c. 

Uzaicinājumus uz pasākumiem vecāki saņem personīgi – izglītojamo gatavoti ielūgumi vai 

afiša, kura ir izvietota visiem redzamā vietā pie informācijas stenda. Vienmēr pēc pasākumiem 

vecāki tiek lūgti sniegt atgriezenisko saiti - dalīties iespaidos. 

76% vecāku apmeklē vecāku sapulces un citus iestādes pasākumus vecākiem, 15% - 

vairāk jā nekā nē, 8% - daļēji, 1% - vairāk nē, nekā jā. 

Iestādes pasākumi 

Vecāki regulāri tiek aicināti apmeklēt un piedalīties pasākumos – Tēva diena, 

Mīķeļdienas gadatirgus, rudens ražas izstādes u.c.. 

Mācību process 

Vecāki iesaistās iestādes grupas tematiskajos projektos - aicina uz savām darbavietām 

(lidosta, policija, Pārtikas tehnoloģiju fakultāte u.c.), veido izstādes, papildina tēmas izziņas 

materiālus. 

Ikgadējās anketas 

Vecāki tiek iesaistīti iestādes darbības kvalitātes izvērtēšanā, aizpildot aptauju. 

Vecāki tiek aicināti paust priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai, ierodoties pie 

iestādes vadības, grupu skolotājiem, kā arī līdzdarboties iestādes padomē. Sadarbībā ar Iestādes 

vecāku padomi, iestādē ir izvietota kaste atsauksmēm un ierosinājumiem. 

52% vecāku zina kārtību, kādā izteikt ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai, 23% - 

vairāk jā, nekā nē, 12% - daļēji, 8% - vairāk nē nekā jā, 5% - nē. 

Apzinot izglītojamos, kuriem ir mācīšanās vai uzvedības grūtības, atbalsta personāls un 

iestādes vadības komanda aicina viņu vecākus uz individuālām pārrunām. Nepieciešamības 

gadījumā tiek uzsākta starpinstitucionāla sadarbība. Jebkuram vecākam ir brīvi pieejamas 

skolotāja-logopēda, medicīnas māsas konsultācijas. 

Pēc vecāku aptaujām 73% vecāku uzskata, ka skolotāju un vecāku tikšanās tiek organizētas 

pieejamā laikā, 19% - vairāk jā nekā nē, 5% - daļēji, 3% - vairāk nē nekā jā. 

Sasniegumi: 

• Izveidojusies daudzveidīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem  

• Ir pieejamas individuālas konsultācijas pie skolotājiem, administrācijas un atbalsta 

personāla. 

Turpmākā attīstība: 

• Aktivizēt informācijas apmaiņu, lai vecāki pēc iespējas vairāk uzzinātu par iestādes 

darbību. 

• Pilnveidot iestādes padomes darbu. 

• Rosināt aktīvi iesaistīties iestādes ikdienā ar priekšlikumiem un aktīvu līdzdarbošanos. 

Vērtējums: labi 
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3.5. Joma - IESTĀDES VIDE 

3.5.1. Mikroklimats 

Iestāde rūpējas par sava tēla veidošanu, izkopjot savas tradīcijas un ieviešot jaunas. 

Ikdienas darbu, dzīvi iestādē organizējam tā, lai iestādes darbiniekos, izglītojamajos un 

izglītojamo vecākos veidotos piederības apziņa un lepnums savai iestādei. 

Tiek plānota un īstenota iestādes tēla veidošana. Iestādei ir savs vimpelis, logo, kas tapis 

sadarbībā ar bijušo izglītojamo vecākiem, kuru izmantojam iestādes tēla atpazīstamības 

veicināšanai (izveidots 2016.gadā) un himna, ko sacerējis komponists Didzis Rijnieks 

(sarakstīta 2019.gada jūnijā). Iestādes absolventi dāvanā saņem pašu austo somiņu (ceļa soma) 

ar piespraudi, uz kuras ir iestādes logo.  

Iestādē valda pozitīva gaisotne, ko veicina cieņpilnas savstarpējās attiecības. Izglītojamie 

un iestādes darbinieki pret ikvienu personu, kas atrodas iestādē, izturas laipni un cieņpilni.  

Iestādē demokrātiski tiek deleģēti pienākumi un uzdevumi personālam. Atbilstoši 

normatīvajiem aktiem iestādē ir izstrādāti darba kārtības noteikumi un iekšējās kārtības 

noteikumi, ar kuriem katru gadu tiek iepazīstināti darbinieki un izglītojamo vecāki, ko viņi 

apliecina ar parakstu. Tāpat ir izstrādāta kārtība par izglītojamo vecāku un citu personu 

uzturēšanos iestādē. Tie ir neatņemami iestādes un izglītojamo vecāku savstarpējās sadarbības 

sastāvdaļa, lai katrs justos droši un katram būtu skaidrība par notiekošo. 

Uz jautājumu par vienotu iekšējās kārtības noteikumu īstenošanu un atbalstu pozitīvai 

uzvedībai skolotāji atbild sekojoši: jā - 73% un vairāk jā, nekā nē - 27%. 

Ikviens darbinieks jūtas piederīgs izglītības iestādei, nepieciešamības gadījumā tiek 

sniegts koleģiāls atbalsts, palīdzība no iestādes vadītāja un vadības komandas. Problēmsituāciju 

vai konfliktu gadījumā tiek veiktas pārrunas ar iesaistītajām pusēm un meklēts pozitīvs 

risinājums. Iestādē strādā profesionāli un pieredzes bagāti skolotāji, kuri labprāt dalās pieredzē 

ar jaunajiem skolotājiem. 

80% skolotāju un 100% tehnisko darbinieku ir ļoti apmierināti, ka strādā šajā iestādē, 

pārsvarā apmierināti - 13% skolotāju, daļēji apmierināti - 7% skolotāju. 

Lielu nozīmi iestādē piešķir vecāku iesaistīšanai izglītības procesā un iestādes dzīvē. 
Iestādē tiek koptas savas tradīcijas. Tie ir pasākumi kopā ar izglītojamiem un vecākiem: 

• Zinību diena; 

• Tēvu diena; 

• Olimpiskā diena; 

• Sporta dienas; 

• Rudens ražas izstāde; 

• Radošās darbnīcas; 

• Latvisko gadskārtu ieražas; 

• Latvijas dzimšanas diena; 

• Ziemassvētku pasākumi; 

• Iestādes dzimšanas dienas nedēļa; 

• Atvērtās durvju dienas; 

• Ģimenes dienas pasākumi; 

• Izlaidums; 

• Dalība Pilsētas svētku gājienā; 

• Vasaras saulgriežu ieskandināšana; 

• Teātra izrādes un koncerti. 

Lai saliedētu kolektīvu, tiek organizēti pasākumi gan iestādē, gan ārpus tās. Par 

vissvarīgākajām iestādes tradīcijām iestādes personāls uzskata: 

• Ekskursijas; 

• Skolotāju dienu; 

• Ziemassvētku pasākumu; 
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• Jubilāru sveikšanu.  

Iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu. Pie iestādes 

galvenās ieejas plīvo Latvijas valsts un Jelgavas pilsētas karogs. Iestādē pie zāles ir izveidota 

patriotisma siena, kurai garām ejot vai gaidot mūzikas un sporta nodarbības, skolotāji rosina 

izglītojamos atpazīt valsts simbolus, veidojot izglītojamos cieņpilnu attieksmi pret tiem. Valsts 

svētkos iestādē tiek rīkota svinīga kopā sanākšana, lai veicinātu izglītojamo izpratni par valsts 

simbolu godināšanu un cieņpilnu attieksmi pret valsts vērtībām – cilvēkiem un valsts valodu. 

Personāls mācību un audzināšanas procesā ievēro politisko neitralitāti, pedagoģijas, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, ar savu rīcību nediskreditē 

izglītības iestādi un valsti. Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi 

no dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības vai citiem apstākļiem. Personāls un izglītojamie 

savā darbībā ievēro un veicina vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to 

ievērošanu izglītības iestādē. 

Katram iestādes darbiniekam, izglītojamajam vai viņu vecākam ir tiesības izteikt savu 

viedokli, pamatot savas domas un attieksmi. Iestādē radušos problēmjautājumus un situācijas 

cenšamies atrisināt un novērst uzreiz vai savlaicīgi. 

Darbinieki 100%, skolotāji 80% pozitīvi un skolotāji 20% vairāk jā, nekā nē, novērtē 

vadības pieejamību, ja ir kādi jautājumi, neskaidrības vai ieteikumi.   

Analizējot aptaujas rezultātus, darbinieki mikroklimatu iestādē (savstarpējā saskarsme, 

sadarbība, attieksme) pozitīvi vērtē 50%, vairāk jā, nekā nē - 33%, daļēji - 17%. Vecāki 

mikroklimatu iestādē pozitīvi vērtē 73%, vairāk jā, nekā nē - 23%, daļēji - 3%, vārāk nē, nekā 

jā - 1%. Tieši sava bērna grupā vecāki mikroklimatu pozitīvi vērtē 68%, vairāk jā, nekā nē - 

28%, daļēji - 4%. 

Sasniegumi: 

• Iestādē tiek koptas un iedibinātās tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības sajūtu. 

• Tiek veicināta savstarpēja sadarbība, cieņpilnas attiecības darbinieku, izglītojamo un 

vecāku starpā. 

Turpmākā attīstība: 

• Saglabāt esošās un rast jaunas idejas saliedējošu pasākumu organizēšanā kolektīvam. 

• Sniegt atbalstu iestādes darbiniekiem. 

• Reizi gadā organizēt vadītāja un darbinieku individuālās pārrunas. 

Vērtējums: labi 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Iestāde āra teritorija ir plaša - 0,6185 ha. Teritoriju ierobežo žogs un slēdzami vārti. 

Iestādi ietver trīs ielas - Kronvalda iela, Iecavas iela un Valgundes iela. Uz ceļiem pie iestādes 

ir izvietoti ātruma ierobežojošie vaļņi un satiksmi regulējošās zīmes. Iestādei ir divas 

piebrauktuves ar vārtiem apkalpojošajam transportam, kā arī abās ielas pusēs laukums 

automašīnu novietošanai personālam un apmeklētājiem. Teritorija ir apgaismota. Tajā ietilpst 

apstādījumi, zaļās zonas, 7 grupu rotaļlaukumi un saimniecības zona. 7 bērnu rotaļlaukumi ar 

4 nojumēm un 3 lapenēm, rotaļierīcēm atbilstošām pirmsskolas vecumam. Izglītības iestādes 

teritorijā ir ierīkotas velosipēdu un ratiņu novietnes. Izglītības iestādei ir 4 ieejas/izejas durvis, 

kas ir aprīkotas ar kodu atslēgām un slēdzamas, lai paaugstinātu izglītojamo un darbinieku 

drošības līmeni, atrodoties iestādē. Izglītības iestādi apsargā SIA ,,Mega sargs”. Teritorija ap 

izglītības iestādi ir sakopta, un tajā tiek uzturēta kārtība. To nodrošina sētnieks un tehniskais 

strādnieks. Arī izglītojamie un personāls piedalās iestādei piegulošās teritorijas apzaļumošanā, 

sakopšanā un labiekārtošanā. Izglītojamie tiek motivēti saudzīgi izturēties pret inventāru, 

rudenī lapu grābšana, ziemā sniega tīrīšana, pavasarī puķu stādu audzēšana rotaļlaukumu 

apzaļumošanai un vasarā puķu laistīšana. 
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Jautājumā par iestādes teritorijas drošību, sakoptību un kārtību vecāku atbildes: jā - 64%, 

vairāk jā, nekā nē - 24%, daļēji - 8%, vairāk nē, nekā jā - 4%. 

Komentāros vecāki izsaka vēlmes, ieteikumus, vērojumus:  

• vēlētos, lai tiktu sakārtoti grupu laukumi, jo tie ir smilšaini - tiktu uzlikts segums; 

• būtu nepieciešami kodi pie ieejas vārtiņiem; 

• teritorijas nožogojums ir sliktā stāvoklī. 

Iestādes teritorija tiek izmantota rotaļnodarbībām, pētniecībai, eksperimentiem, kustību 

aktivitātēm, sporta nodarbībām un dažādiem pasākumiem. 

27% skolotāju bieži izmanto mācīšanos ārpus grupas telpas, 40% - vārāk izmanto, nekā 

neizmanto, 27% - daļēji izmanto, 6% - neizmanto mācīšanos ārpus grupas telpas. 

Iestādes telpu kopējā platība ir 1003,78 m2. Iestādē ir 7 grupas.  Katrai grupai ir garderobe, 

virtuve ēdiena sadalei un tualete. 5 grupām guļamtelpa apvienota ar grupas telpu, 2 grupām ir 

atsevišķa grupas telpa un guļamtelpa. Sporta un mūzikas nodarbībām, pasākumiem, interešu 

izglītības pulciņiem tiek izmantota zāle. Skolotāja-logopēda un medicīnas māsas, 

administrācijas kabineti, veļas telpa, skolotāju istaba. Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve. 

Iestādes telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai, ir funkcionālas, estētiski 

noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Iestādes higiēniskās prasības regulē Ministru kabineta 

noteikumi Nr.890. Telpu stāvoklis, apgaismojums un temperatūra ir atbilstošas mācību un 

audzināšanas procesa prasībām. Telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas, telpu inventārs tiek 

mazgāts un dezinficēts atbilstoši prasībām un izglītojamo dienas režīmam. Labo sanitāro 

stāvokli iestādē nodrošina apkopēja un pirmsskolas skolotāju palīgi, kuri vairākas reizes dienā 

veic telpu uzkopšanu. 

Katrā grupā inventārs (galdi, krēsliņi, skapīši un gultas) ir atbilstošs izglītojamo skaitam, 

vecumam un vajadzībām. Katram izglītojamam tiek nodrošināts individuāls tīras gultas veļas 

un dvielīšu komplekts. Visu uzkopšanas un dezinfekcijas procesu kontrolē iestādes medicīnas 

māsa. Iestādes telpas tiek regulāri apsekotas un, nepieciešamības gadījumā, nepilnības tiek 

novērstas.  

81% vecāku uzskata, ka pilnībā apmierina iestādes telpas, to iekārtojums, tīrība un 

kārtība; 12% - saka, ka vairāk jā, nekā nē, bet 7% - saka, ka daļēji apmierina. 

Pārbaudes, ko ik gadu veic VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa, Pārtikas un 

veterinārais dienests, liecina, ka iestādes telpas atbilst prasībām un ir drošas. Ja tiek norādīti 

kontrolējošo institūciju ieteikumi vai norādījumi, tie tiek ņemti vērā, plānojot tālākos 

uzlabojumus. Veikto pārbaužu akti tiek reģistrēti un ir pieejami. 

Atzinums 
Izsniegšanas 

datums 
Pārbaudes akta Nr. 

Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta 22.10.2019. 54-19-12399 

Atzinums no Veselības inspekcijas 10.12.2019. 00543019 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 
22.01.2020. 22/11.1-3.1/32 

Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta 10.02.2020. 54-20-10378 

Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta 02.07.2020. 54-20-11471 

8.tabula Atzinumi darbības turpināšanai. 

Fiziskās vides uzlabošanas darbi tiek plānoti regulāri, iestādei iedalītā budžeta ietvaros. 

Sasniegumi: 

• Iestādes vide ir sakopta un atbilst sanitārajām, ugunsdrošības un darba drošības prasībām. 

• Telpas ir funkcionālas, labiekārtotas, tiek uzturēta to tīrība un kārtība, personāls rūpējas 

par telpu estētisko noformējumu. 

• Iekārtoti piemēroti āra rotaļu laukumi, iestādei pieguļošā teritorija ir apzaļumota. 

Turpmākā attīstība: 



27 

 

• Turpināt attīstīt drošu, pozitīvu un estētisku iestādes vidi. 

• Turpināt darbu pie iestādes vides un teritorijas labiekārtošanas. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6. Joma - IESTĀDES RESURSI 

 

Izglītības iestādei ir apstiprināts budžets, vadītājs un vadītāja vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā pārrauga iestādes finanšu resursus, precizē izmaiņas un seko līdzekļu 

izlietojumam. Finanšu līdzekļu plūsma tiek saskaņota ar Jelgavas pilsētas domes un Jelgavas 

pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” atbildīgajiem speciālistiem, ņemot 

vērā ieteikumus. 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādes telpas, to iekārtojums un materiāltehniskais nodrošinājums atbilst īstenojamo 

izglītības programmu realizēšanai, izglītojamo skaitam un vecumam. 

40% pedagogu atzīst, ka mācību telpu iekārtojums ir piemērots viņu vajadzībām, 27% - 

vairāk jā, nekā nē, bet 33% uzskata, ka daļēji ir piemērots. 

Iestādē ir nodrošināts interneta pieslēgums katrā grupā, kas pieejams skolotājiem. Daļēji 

nodrošināts WIFI interneta pārklājums. 

 Grupu telpas ir aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo vajadzībām. Mēbeles 

pakāpeniski tiek atjaunotas, lai tās atbilstu ergonomikas pamatprincipiem. Sīkus mēbeļu 

remontus veic tehniskais strādnieks. 

Iestāde nodrošina ar izglītības programmu specifikai un apguvei atbilstošiem mācību 

tehniskajiem līdzekļiem, iekārtām un aprīkojumu, kas ir skolotājiem pieejami. Lai īstenotu 

kvalitatīvu mācību procesu, iestādē ir pieejams sekojošs materiāltehniskais nodrošinājums: 

• 13 datori (stacionāri – 4 un portatīvie - 9); 

• 4 drukas iekārtas, t.sk. 1 krāsainā drukas iekārta; 

• 2 laminēšanas iekārtas; 

• interaktīvā tāfele; 

• pārnēsājams tehnikas komplekts - projektors, ekrāns un skaļruņi datoram; 

• digitālās klavieres; 

• portatīvā skaņas sistēma, 2 mikrofoni; 

• 9 mūzikas centri (t.sk. 7 pa 1 katrā grupā);  

• fotoaparāts; 

• videokamera; 

• gaismas galds; 

• mikseris (izglītojamajiem kulinārijas centra darbības nodrošināšanai); 

• svari. 

 Skolotāji un izglītojamie savā darbā var izmantot visu iestādes materiāltehnisko 

nodrošinājumu. Visi tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir darba kārtībā. Tie ir droši 

lietojami, jo notiek regulāra to apkope un remonts. Atbildīgās personas iestādē veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. 

Iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību, uzskates līdzekļiem un izdales materiāliem, 

dažādām didaktiskām spēlēm (kuras pedagogi papildina katru mācību gadu), kas atrodas katrā 

grupā atbilstoši izglītojamā vecuma. Vadītāja vietnieka izglītības jomā kabinetā skolotājiem 

pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, enciklopēdijas, darba burtnīcas un cita uzziņu 

literatūra. Tā tiek plānveidīgi papildināta un atjaunota. 

Iestādei ir plaša teritorija, kurā tiek organizētas sporta nodarbības, sporta izpriecas, spēles. 

Ir pieejams dažāda veida sporta inventārs, kas glabājas zālēs. 
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Mūzikas nodarbībām ir plašs mūzikas instrumentu klāsts, kuru var izmantots mūzikas 

nodarbībās un rotaļnodarbībās grupās. 

Mācību līdzekļu iegāde tiek plānota, saskaņota ar vadītāja vietnieku izglītības jomā. Katru 

gadu tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas jaunā mācību gada izmantojamās mācību literatūras 

sarakstā. Tas tiek apstiprināts ar vadītāja rīkojumu. 

Sagatavojot budžeta pieprasījumu nākamajam gadam, skolotāji, kā arī atbalsta personāls 

izsaka savas vajadzības inventāra un nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Saprāta robežās tās tiek 

iekļautas kopējā pieprasījumā. Visi skolotāji ir nodrošināti ar nepieciešamo darbam. Ar 

apstiprināto budžeta tāmi un budžeta izlietojumu tiek iepazīstināti darbinieki. 

Sasniegumi: 

• Iestādes telpas, materiāli un tehniskais nodrošinājums ir atbilstošs pirmsskolas izglītību 

programmu realizēšanai. 

• Nodrošinājuma ar mācību līdzekļiem, iekārtām, materiāliem tiek regulāri izvērtēts, 

papildināts. 

• Iestādes telpas ir nodrošinātas ar interneta pieejamību un visās grupās ir iegādāti datoru. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt teritorijas un rotaļu laukumu labiekārtošanu. 

• Turpināt grupu kosmētisko remontu veikšanu. 

• Turpināt labiekārtot grupu un āra nojumju vidi, atbilstoši bērnu vecumposmam, 

interesēm, vajadzībām. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6.2. Personālresursi 

Uz 2019./2020. mācību gada 1.septembri nokomplektēts izglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un tehniskais personāls. Sekmīgi darbojas atbalsta 

personāls – skolotājs-logopēds, medicīnas māsa un Jelgavas iekļaujošas izglītības atbalsta 

centra psihologs. Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas amatu 

aprakstos. Slodzes sadalītas optimāli, ievērojot īstenotās izglītības programmas prasības, kā arī 

esošo situāciju. Bieži nākas risināt jautājumu par pedagogu aizvietošanu (slimības dēļ, bērnu 

kopšanas atvaļinājumi u.c.). Pedagoģiskais personāls ir ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 

vai turpina to darīt. 

Iestādē pedagoģisko un tehnisko darbu veica 33 darbinieki. No tiem: 

• pedagoģiskais personāls (18) - 14 pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotāja, skolotāja-logopēde, vadības komanda - 2.; 

• tehniskais personāls (15) - vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, 8 

pirmsskolas skolotāja palīgi, sekretāre, veļas pārzine, medicīnas māsa, apkopēja, sētnieks un 

tehniskais strādnieks.  

Darbinieki nepārtraukti tiek rosināti pilnveidot savas profesionālās kompetences un 

personības izaugsmi, apmeklējot dažādus kursus, seminārus un mācības atbilstoši savām 

interesēm. Pedagogiem tika piedāvāta iespēja dalīties pieredzē, pilnveidot savas profesionālās 

prasmes un iemaņas. 2019./2020. mācību gadā iestādē tika novadītas 9 atklātās rotaļnodarbības. 

Profesionālās kompetences pilnveidi pārrauga vadītāja vietnieks izglītības jomā. Iestāde 

atbalsta darbinieku dalību dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās un/vai profesionālās 

aktivitātēs gan iestādē, gan ārpus tās un to finansē no iestādes budžeta līdzekļiem. 80% 

skolotāju izmanto iestādes vadības piedāvātos tālākizglītības kursus un citas profesionālas 

kompetences pilnveides iespējas un ir apmierināti ar piedāvājumu, 8% - vairāk jā, nekā nē, 7% 

- daļēji, bet 5% - vairāk nē, nekā jā. 

Šajā mācību gadā apmeklēti sekojoši profesionālās kompetences pilnveides kursi: 

pedagoģiskais personāls 
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Datums Kursu nosaukums 
Dalībnieku 

skaits 

24.10.2019. Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā 1 

22.11.2019. Pirmsskolas vecuma bērnu emocionālā audzināšana 2 

29.11.2019. Aktuāli jautājumi logopēdijā 1 

06.12.2019. 
Metodiskā darba būtība. Funkcijas un nodrošinājums 

pirmsskolas izglītības iestādē 
1 

06.02.2020. Skolotāja – logopēda darbs kompetenču pieejas kontekstā 1 

07.02.2020. 

28.02.2020. 
Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 3 

22.11.2019. 

06.03.2020. 
Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā 3 

13.03.2020. 
Vadītājas profesionālās kompetences - resurss iestādes 

efektīvai darbībai un attīstībai 
1 

11.05.2020. Labvēlīgas uzvedības veidošanas pamati 16 

18.06.2020. 
Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērna runas un 

intelektuālajā attīstībā atbilstoši kompetenču pieejai 
1 

26.06.2020. 
Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums 

pirmsskolas izglītības iestādē 
1 

11.08.2020. 
Vadītāja kompetences pilnveidošana, aktualizējot līderības 

prasmju izmantošanu organizācijas vadības darbā 
1 

9.tabula Apmeklētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi. 

tehniskais personāls 

Datums Kursu nosaukums 
Dalībnieku 

skaits 

17.10.2019. 

23.01.2020. 
Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 3 

07.11.2019. 

16.01.2020. 

12.03.2020. 

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā 5 

14.01.2020. 

06.02.2020. 

27.02.2020. 

20.08.2020. 

Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences mācību un 

audzināšanas darbā pirmsskolā 
7 

23.04.2020. Izmaiņas ugunsdrošības noteikumos 1 

24.08.2020. Bērnu negadījumu cēloņi un rīcība tajos 1 
10.tabula Apmeklētie tehnisko darbinieku profesionālās kompetences pilnveides kursi. 

Tiek vērtēta skolotāju darba kvalitāte, izvirzot profesionālās pilnveides nepieciešamību 

kā priekšnoteikumu kvalitatīvai profesionālajai darbībai. Izpildi kontrolē un analīzi veic 

vadītāja vietnieks izglītības jomā. Informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm 

tiek ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.  

Kursos, semināros gūtām atziņām, zināšanām un idejām skolotāji dalās pieredzē ar kolēģiem 

iestādes ikmēneša sanāksmēs. Ar mācībās, semināros gūtajām zināšanām darbinieki dalās ar 

kolēģiem un gūto pieredzi izmanto praksē. Savā darbā pielieto to, ko apgūst profesionālās 

pilnveides aktivitātēs 73% skolotāji, vairāk jā, nekā nē – 27%. 

Darbinieku piesaiste uz brīvajām vietām lielākoties notiek ar sludinājumu palīdzību 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” mājaslapā un 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Kandidāti, kuru izglītība atbilst Ministru kabineta 

noteikumu prasībām, tiek uzaicināti uz interviju. Ar atbilstošāko tiek noslēgts darba līgums. 

Katram darbiniekam tiek noteikts trīs mēnešu pārbaudes laiks. Atsevišķos gadījumos uz 
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izsludināto pirmsskolas izglītības skolotāja vietu kandidātu ilgstoši nav. Iestāde savlaicīgi plāno 

nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. 

Darbiniekiem ir iespēja strādāt draudzīgā, atbalstošā kolektīvā, estētiski labiekārtotā vidē 

ar telpu, materiālo un tehnisko nodrošinājumu. Darbiniekiem tiek piedāvāta iespējas pilnveidot 

savas profesionālās prasmes un iemaņas pieredzējušu kolēģu vadībā. Darbinieki tiek motivēti 

un atbalstīti, gana ar uzslavām, gan vienu reizi gadā tiek piešķirta naudas balva par personiskā 

darba ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā. Iestāde apmaksā obligāto veselības pārbaudi.  

Sasniegumi: 

• Izglītības programmu realizācijā iesaistītajiem pedagogiem ir atbilstoša pedagoģiskā 

izglītība. 

• Iestāde sniedz atbalstu pedagogu un tehnisko darbinieku profesionālās kompetences 

paaugstināšanai, iegūtās atziņas popularizējot un ieviešot ikdienas darbā. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanu, īpaši uz kompetenču 

attīstībā vērstā izglītībā un mūsdienu aktualitātēs. 

• Veicināt kolektīva saliedētību, organizējot kopīgus kvalifikācijas celšanas pasākumu 

iestādē. 

• Rosināt skolotājus iegūt kvalitātes pakāpes. 

• Rotaļnodarbību, dienas momentu vērošanas un analīzes projekta “Eju ciemos” 

turpināšana. 

Vērtējums: labi 

 

3.7. Joma - IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada beigās visās izglītības iestādes 

darbības jomās. Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīti darbinieki un izglītojamo vecāki. Atsevišķi 

ir izstrādātas anketas pedagoģiskajam personālam, tehniskajiem darbiniekiem un izglītojamo 

vecākiem. 2020.gada maijā tika veikta darbinieku un izglītojamo vecāku anketēšana par 

izglītības iestādes darba kvalitāti 2019./2020. mācību gadā. Aptauju rezultāti un pievienotie 

komentāri dod ieskatu iestādes spēcīgajās pusēs un uzlabojamajos jautājumos. Pēc anketēšanas 

rezultāti tika apkopoti, analizēti un aktualizēti maija pedagoģiskās padomes sēdē. Izglītības 

Iestādes padome ar rezultātiem tiks iepazīstināta pirmajā sanāksmē 2020./2021. mācību gadā. 
Tiek uzklausīti viedokļi, veiktas pārrunas, saņemti ierosinājumi. Mērķis analīzei ir rast 

skaidrojumu rezultātiem un pieņemt lēmumu par veicamajiem uzlabojumiem. 

Visu mācību gadu iestādes administrācijas komanda organizē mācību darba un 

saimnieciskā darba kontroles procesu. Reizi mēnesī notiek pedagogu un tehnisko darbinieku 

sapulces, kurās tiek sniegta informācija par mēneša darba plānu, apspriesti aktuālie jautājumi 

un tiek veikta iepriekšējā perioda analīze. Reizi pusgadā tiek rīkotas grupu sanāksmes, kurās 

tiek izrunāti aktuālie jautājumi katrā grupā atsevišķi. 

Iestādē tiek izstrādāts gada plāns, mēneša plāns un attīstības plāns trim gadiem, kura 

tapšanā tiek ņemti vērā vērtēšanas procesā norādītie nepieciešamie uzlabojumi. 

Izglītības iestādes darba organizācijā iesaistās administrācijas komanda un skolotāji. Tiek 

veikts visa mācību gada laikā notiekošo pasākumu izvērtējums un analīze. Pašnovērtēšanā 

iegūtie rezultāti tiek apkopoti diagrammās, ar iegūtajiem rezultātiem tiek iepazīstināti 

darbinieki, tiek veikts izvērtējums un plānoti uzlabojumi problemātiskajās jomās. 

Pašnovērtējuma kopējais ziņojums tiek balstīts uz iestādes darba analīzi un aptauju anketu 
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rezultātiem. Ar pašnovērtējuma ziņojumu tiek iepazīstināti darbinieki un tas ir publiski 

pieejams Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” mājaslapā. 

Pašnovērtējuma ziņojums katru gadu tiek aktualizēts.  

Sasniegumi: 

• Notiek regulāra un sistemātiska iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības 

vajadzību noteikšana. 

• Notiek regulāra pedagogu darba pašvērtēšana. 

Turpmākā attīstība: 

• Strukturēti plānot darbu, lai veicinātu iestādes tālāko izaugsmi. 

• Turpināt katru gadu aktualizēt pašnovērtējuma ziņojumu. 

• Mērķtiecīgi izvirzīt prioritātes turpmākajam darbam. 

Vērtējums: labi 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē ir darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, ir sakārtoti atbilstoši 

lietu nomenklatūrai. Nepieciešamo dokumentu izstrādē piedalās visas ieinteresētās puses. 

Darbinieki tiek iepazīstināti ar spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem 

dokumentiem un izmaiņām tajos. 

Darbiniekus pieņem darba likumdošanas noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju 

un iestādes vajadzības. Katram darbiniekam ir sava personas lieta. Darbinieku pienākumi un 

tiesības ir noteikti amatu aprakstos. Tie ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa. Amatu apraksti 

tiek aktualizēti atbilstoši izmaiņām ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos. 

Iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas iestādes darbības 

jomas. Iestādes darbu vada vadītājs. Vadītāja vietnieks izglītības jomā organizē un vada 

pedagoģisko darbību. Saimniecisko darbību vada vadītāja vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā. Iestādē darbojas Iestādes padome un Iestādes pedagoģiskā padome. 

Iestādes padomes darbu vada vecāku pārstāvis. 

 

1.shēma Vadības organizatoriskā struktūra 
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Iestādes vadība un darbinieki ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, lojalitāti 

Latvijas Republikai, Satversmei un ētikas normas. Par to liecina anketēšanas rezultāti, 

darbinieki sniedz pozitīvu vērtējumu - 75 %, vairāk jā, nekā nē - 25%. Bet skolotāji sniedz 

pozitīvu vērtējumu - 60 %; vairāk jā, nekā nē - 40%. 

Iestādes vadītājas veicina labvēlīgas un pozitīvas vides veidošanos iestādē. Iestādes 

darbinieki zina un saprot Iestādes vīziju, misiju un izvirzītos uzdevumus. 

Iestādes vadība sniedz darbiniekiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Plāno, 

organizē un vada darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadības darbs notiek 

demokrātiski, akcentējot katra atbildību, uzticību, radošo iniciatīvu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

darbu, informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, darba saskaņotību un 

sadarbības sekmēšanu kopīgo mērķu īstenošanai, iestādē notiek: 

• informatīvās pedagoģiskā personāla sanāksmes; 

• informatīvās tehniskā personāla sapulces; 

• ikdienas administrācijas apspriedes; 

• darbsemināri; 

• pedagoģiskās padomes sēdes; 

• pieredzes apmaiņas pasākumi; 

• skolotāju un skolotāju palīgu individuālās un grupu konsultācijas pie vadītāja vietnieka 

izglītības jomā; 

• kopīgie darbinieku pasākumi. 

67% skolotāji un 92% darbinieki uzskata, ka vadība pilnībā nodrošina informāciju par 

lēmumiem, bet pārsvarā nodrošina - 33% skolotāji un 8% darbinieki 

Mācību gada laikā notika viena iestādes padomes sēde un četras pedagoģiskās padomes 

sēdes. Pedagoģiskās padomes sēdes ir plānotas un tiek protokolētas. 

Pateicoties regulārai sadarbībai, iestādē izveidojusies labvēlīga un pozitīva vide. 

Darbinieki tiek iesaistīti dažādu lēmumu pieņemšanā. Lai pieņemtu objektīvus un visām pusēm 

labvēlīgus lēmumus, kas vērsti uz iestādes attīstību, skolotāji par pamatu ņem iestādes izvirzīto 

mērķi. Vadība vienmēr ir atvērta uzklausīt darbiniekus, lai pārrunātu viņu izaugsmi, turpmākās 

izaugsmes iespējas, izaicinājumus, nepieciešamo atbalstu, neskaidros jautājumus un uzklausīt 

priekšlikumus. Koleģiāli tiek risinātas problēmas, būtiskus jautājumus izlemjot kopā, bet 

atsevišķus virzot izskatīšanai plašāk, atbilstoši konkrētajai situācijai. 

Iestādes vadītājs ir ieinteresēts iestādes darbībā un izaugsmē. Iestādes vadītājs organizē, 

nodrošina un atbalsta darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus un pilnveido 

savu profesionālo kompetenci. Darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus sava un iestādes 

darba uzlabošanai. 

Iestādes darbinieki tiek motivēti gan materiāli (atvaļinājumu pabalsti tehniskajiem 

darbiniekiem, obligāto veselības pārbaužu izdevumu segšana, reizi gadā naudas balva par 

personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti iestādes mērķu sasniegšanai pēc izstrādātiem 

vērtēšanas kritērijiem), gan pozitīvi novērtēti par ieguldījumu iestādes attīstībā ar Atzinības 

rakstiem Skolotāju dienā. 

Vadītāja vietnieks izglītības jomā izglītojamo prasmju sasniegumu izaugsmes dinamiku 

un uzvedības modeli iegūst, veicot vērojumus grupās, sarunājoties ar izglītojamajiem, redzot 

atmosfēru iestādes telpās un rotaļlaukumos, trokšņa līmeni, rotaļu vidi, kā arī plānveidīgi un 

regulāri apsekojot un kontrolējot skolotāju veiktos prasmju analīžu pierakstus izglītojamo 

portfolio un grupas prasmju kopējo vērtējumu rādītāju pierakstos. 

Informācijas aprite ar izglītojamo vecākiem un darbiniekiem notiek vairākos līmeņos 

atkarībā no jautājuma būtības un steidzamības: informācija stendos, klātienes tikšanās, 

sapulcēs, individuālajās sarunās, e-vidē, telefonsarunās. Iestādes darbiniekiem, izglītojamo 

vecākiem ir iespēja brīvi komunicēt ar vadību. Iestādes vadība ir pieejama individuālajām 

sarunām noteiktajos apmeklētāju pieņemšanas laikos, bet, iepriekš saskaņojot, tikšanās ir 

iespējama arī citos laikos. 
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Sasniegumi: 

• Demokrātiska lēmumu pieņemšana, iesaistot visas ieinteresētās puses. 

• Spēja izvērtēt iestādes darbu, vadīt pārmaiņas un plānot turpmāko attīstību. 

Turpmākā attīstība: 

• Regulāri pārrunāt ar darbiniekiem iestādes attīstību un vadības redzējumu par to. 

• Turpināt motivēt darbiniekus kopīgi sasniegt iestādes izvirzītos mērķus. 

• Nepieciešamības gadījumā aktualizēt, atjaunināt un papildināt iestādes darbību 

reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus. 

Vērtējums: labi 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestādes darbības nodrošināšanai tiek īstenota sadarbība ar Jelgavas pilsētas domi un 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas izglītības pārvalde”. Sadarbība ir abpusēji 

ieinteresēta un attīstību veicinoša. Jebkurš pašvaldības darbinieks ir pieejams un gatavs palīdzēt 

risināt iestādes aktuālos jautājumus. Ik gadu tiek novērtēts skolotāju darbs, pasniedzot 

Atzinības rakstus un balvas Skolotāju dienas pasākumā, skolotājiem ir iespēja piedalīties 

konkursos. 

Tāpat notiek sadarbība ar: 

• kontrolējošām institūcijām - Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests, Pārtikas un 

Veterinārais dienests, Veselības inspekcija, Izglītības kvalitātes Valsts dienests, Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcija; 

• Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centru – centra speciālisti sniedz konsultācijas 

vecākiem, skolotājiem un iestādes vadības komandai par dažādiem iekļaujošās izglītības 

jautājumiem; 

• Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādi “Zemgales reģiona Kompetenču 

attīstības centrs” - personālam tiek nodrošināti profesionālās kompetences pilnveides kursi; 

• Latvijas Pašvaldību mācību centru - personālam tiek nodrošināti profesionālās kompetences 

pilnveides kursi; 

• Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajām skolām: 

 Jelgavas 4. vidusskolu, lai iepazīstinātu 5/6 gadīgo izglītojamo vecākus ar skolas 

piedāvājumu nākošajam mācību gadam, lai palīdzētu vecākiem izvēlēties skolu, kurā 

pieteikt savu bērnu un sniegtu priekšstatu par nepieciešamajām prasmēm. 

Piedalījāmies Veselības nedēļas organizētajās “Mazo stafetēs”. 

 Jelgavas 6. vidusskolu - izlaiduma grupas izglītojamie devās iepazīties ar skolu, skolas 

bibliotēku un klasē tikās ar skolotājām, skolēniem; 

• Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm; 

• Jelgavas sociālo lietu pārvaldi; 

• Jelgavas pilsētas bāriņtiesu; 

• ēdinātāju SIA “Žaks-2” - lai nodrošinātu veselīgu ēdināšanu atbilstoši normatīvajām 

prasībām; 

• Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Kultūra” - iespēja izglītojamajiem piedalīties 

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

Ziemassvētku laikā; 

Skolotāji 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, tādā veidā 

popularizējot iestādi vietējai sabiedrībai. 
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Sasniegumi: 

• Iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību un līdzdarbību ar institūcijām un citām izglītības 

iestādēm, izglītības kvalitātes nodrošināšanai, iestādes atpazīstamības un ilgtspējīgas 

attīstības veicināšanai. 

Turpmākā attīstība: 

• Veidot pozitīvu sadarbības vidi, kas veicinātu savstarpēju uzticēšanos un iestādes 

prestižu sabiedrībā. 

• Pilnveidot sadarbību ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4. Turpmākā attīstība 

(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

 

Joma Turpmākā attīstība 

MĀCĪBU SATURS 

 

• Turpināt kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu, 

veicot rotaļnodarbību vērošanu un analīzi (skolotājs - skolotājs, 

skolotājs - vadītāja vietnieks izglītības jomā, pieredzes apmaiņas 

pasākumi) ar konstruktīviem ieteikumiem darba uzlabošanai. 

• Turpināt mainīt iestādes fizisko vidi pamatojoties uz jauno 

mācību saturu. 

• Pilnveidot skolotāju profesionālās kompetences. 

• Mērķtiecīga un pilnveidota plānošana un ziņu apmaiņa 

skolvadības sistēmā “E-klase”. 

• Sekmēt skolotāju savstarpējo sadarbību mācību satura plānošanā. 

MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

Mācīšanas kvalitāte: 

• Veicināt skolotāju sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem un 

kopā meklējot efektīvākās darba formas un metodes. 

• Turpināt dažādot rotaļnodarbību vadīšanas veidus, uzsverot 

izglītojamā lomu, to vēlmes. 

• Turpināt organizēt rotaļnodarbības ārpus iestādes telpām. 

• Iestādes darbinieku profesionālā pilnveide. 

Mācīšanās kvalitāte: 

• Veicināt izglītojamo līdzatbildību par mācīšanās procesu un 

rezultātiem.  

• Pilnveidot vecāku un iestādes sadarbību izglītojamo mācīšanās 

procesa uzlabošanā un izglītojamo mācīšanās motivācijas 

veidošanā. 

• Sekot līdzi novitātēm pedagoģijā, kā arī pilnveidot mācību 

procesu, ieviešot savā darbā labās prakses piemērus, kas aizgūti 

no citām izglītības iestādēm. 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa:  

• Turpināt veikt regulāru izglītojamo vērtēšanu un analīzi, lai 

uzlabotu mācību procesu. 

• Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidošanos. 

• Atklāto rotaļnodarbību, dažādu mācību procesu, pasākumu 

organizēšana, vērošana un izvērtēšana. 

IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā: 

• Veicināt izglītojamo un vecāku līdzdalību ikdienas mācību 

sasniegumos. 
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• Pilnveidot skolotāju vērtēšanas kompetenci. 

• Turpināt aktīvu dalību pilsētas un valsts organizētajos pasākumos. 

ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMIEM 

Psiholoģiskais atbalsts un sociālpsiholoģiskais atbalsts: 

• Sniegt plašāku informāciju izglītojamo vecākiem par atbalsta 

personāla pieejamību un funkcijām iestādē un pilsētā. 

• Sniegt atbalstu un izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību 

un attīstību saistītiem jautājumiem. 

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība): 

• Normatīvo aktu regulāra pārraudzība.. 

• Iestādes darbinieku un citu institūciju sadarbība un profesionālā 

darba kvalitātes pilnveidošana. 

• Turpināt integrēt drošības jautājumus mācību procesā. 

Atbalsts personības veidošanā: 

• Organizējot pasākumus, pārdomāti plānot, rakstīt scenārijus, kā 

arī veikt izvērtēšanu pēc to norises. 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos iestādē un ārpus tās 

organizētajos pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt vecākus iestādes 

aktivitātēs. 

Atbalsts karjeras izglītībā: 

• Turpināt aizsākto karjeras izglītības darbu, piedāvājot 

izglītojamiem koncertus, izrāžu apmeklējumus, dažādas 

izglītojošas mācību ekskursijas, pārgājienus. 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, 

plānojot iestādē “Karjeras nedēļu”, kā arī turpināt sadarbību ar 

vecākiem šajā jomā. 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 

• Rast iespējas papildināt skolotāju zināšanas par diferencētu pieeju 

mācību procesā darbā ar izglītojamajiem. 

• Turpināt strādāt pie mācību darba diferenciācijas ikdienā grupās. 

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: 

• Izglītojamo agrīna grūtību noteikšana un nodrošināt atbalstu 

prasmju apguvei un nostiprināšanai. 

• Turpināt sadarbību ar Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta 

centra speciālistiem. 

• Turpināt sekot līdzi izglītojamo runas un valodas attīstībai, 

sniedzot nepieciešamo atbalstu. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: 

• Aktivizēt informācijas apmaiņu, lai vecāki pēc iespējas vairāk 

uzzinātu par iestādes darbību. 

• Pilnveidot iestādes padomes darbu. 

• Rosināt aktīvi iesaistīties iestādes ikdienā ar priekšlikumiem un 

aktīvu līdzdarbošanos. 

IESTĀDES VIDE Mikroklimats: 

• Saglabāt esošās un rast jaunas idejas saliedējošu pasākumu 

organizēšanā kolektīvam. 

• Sniegt atbalstu iestādes darbiniekiem. 

• Reizi gadā organizēt vadītāja un darbinieku individuālās 

pārrunas. 

Fiziskā vide un vides pieejamība: 

• Turpināt attīstīt drošu, pozitīvu un estētisku iestādes vidi. 

• Turpināt darbu pie iestādes vides un teritorijas labiekārtošanas. 

IESTĀDES RESURSI Iekārtas un materiāltehniskie resursi: 
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• Turpināt teritorijas un rotaļu laukumu labiekārtošanu. 

• Turpināt grupu kosmētisko remontu veikšanu. 

• Turpināt labiekārtot grupu un āra nojumju vidi, atbilstoši bērnu 

vecumposmam, interesēm, vajadzībām. 

Personālresursi: 

• Turpināt darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanu, 

īpaši uz kompetenču attīstībā vērstā izglītībā un mūsdienu 

aktualitātēs. 

• Veicināt kolektīva saliedētību, organizējot kopīgus kvalifikācijas 

celšanas pasākumu iestādē. 

• Rosināt skolotājus iegūt kvalitātes pakāpes. 

• Rotaļnodarbību, dienas momentu vērošanas un analīzes projekta 

“Eju ciemos” turpināšana. 

IESTĀDES DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: 

• Strukturēti plānot darbu, lai veicinātu iestādes tālāko izaugsmi. 

• Turpināt katru gadu aktualizēt pašvērtējuma ziņojumu. 

• Mērķtiecīgi izvirzīt prioritātes turpmākajam darbam. 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība: 

• Regulāri pārrunāt ar darbiniekiem iestādes attīstību un vadības 

redzējumu par to. 

• Turpināt motivēt darbiniekus kopīgi sasniegt iestādes izvirzītos 

mērķus. 

• Nepieciešamības gadījumā aktualizēt, atjaunināt un papildināt 

iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos 

dokumentus. 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām: 

• Veidot pozitīvu sadarbības vidi, kas veicinātu savstarpēju 

uzticēšanos un iestādes prestižu sabiedrībā. 

• Pilnveidot sadarbību ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 

 

 

vadītāja Kristīne Šabovica 

 

 

 

SASKAŅOTS 

 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(paraksts)   (vārds, uzvārds) 

      

(datums)     

Z. v. 


