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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Izglītības iestāde darbību uzsākusi 1945. gadā, iestādes vecajā ēkā (divas grupas, pielāgotās 

telpās), R. Blaumaņa ielā 12, Jelgavā. 

1966. gada 12. janvārī darbību uzsāk bērnu dārzs-sile ar 140 vietām, Blaumaņa ielā Nr. 14 

Sākotnējais iestādes nosaukums “Jelgavas pilsētas 1. bērnudārzs”.   

2010. gada 1. jūnijā, sakarā ar iestādes ēkas, Blaumaņa ielā 12, avārijas stāvokli, tiek pārtraukta 

tās ekspluatācija. Šī iemesla dēļ, iestāde anulēja četras speciālās pirmsskolas izglītības 

programmu licences (programmas kods: 01015621; 01015611; 01015811; 01015821). 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 4. janvāra lēmumu, izglītības iestādei piešķirts 

nosaukums, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”. 

Izglītības iestādes darba laiks 7.00 – 19.00 (darba dienās). 

E –pasts: zemenite@izglitiba.jelgava.lv 

Tālrunis / Fakss: 63025506 

Iestādē īstenojamā izglītības programma 

 “Vispārējās pirmsskolas izglītības programma” (programmas kods 01011111). 

Izglītības iestādē ir 6 grupas, bērnus uzņem no 1.5 gadu vecuma. 

2018./2019. mācību gadā iestādi apmeklēja 143 audzēkņi. 

Iestādē strādā personāls (26 darbinieki) ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju: 

Pedagogi Augstākā 

pedagoģiskā 

Tai skaitā 

maģistri 

Tai skaitā  

1. profesionālās 

darbības kvalitātes 

pakāpe 

Vadītāja 1 1  

Vadītājas vietniece izglītības jomā 1 1  

Pirmsskolas izglītības skolotājas 10  10 

Pirmsskolas izglītības sporta 

skolotāja 

1  1 

Pirmsskolas izglītības mūzikas  

skolotāja 

1  1 

Atbalsta personāls - logopēds 1 1 1 

Kopā                                        15 15 5 13 

 Augstākā Vidējā 

profesionālā 

Vidējā vispārējā 

Tehniskais personāls 1 9 1 

Kopā                                        11    

 

Iestādes dalība atbalsta programmās un projektos: 

1. “FasTracKids” ( sadarbība ar ZRKAC un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu);                                                                                                                                                                                                             
2. ES Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu projektos:                                          

2.1.»Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas 

pilsētā” - sešgadnieku  peldēt apmācība   (sadarbībā ar PII “Kāpēcīši”); 

2.2. “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības 

veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”.  

  2.3. “Džimbas  deviņu soļu drošības programma” (sadarbībā ar PII “Sprīdītis”).  

Iestādē īstenotās interešu izglītības programmas (atbilstoši pasūtītāja – audzēkņu vecāku 

pieprasījumam): 

1. “Angļu valodas apmācība “Valodiņa” bērniem vecumā no 5-6 gadiem”; 

2. “Latviešu tautas dejas, pirmsskolas vecuma bērniem” vecumā no 3-7 gadiem; 

3. ROBOTIKA „Programmēšanas un robottehnikas pamati uz Lego bāzes” vecumā no 3-7 gadiem. 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI 

2.1.Nodrošināt audzēkņu sekmīgu sagatavotību pamatizglītības apguvei, īstenojot kvalitatīvu un 

iekļaujošu izglītību katra audzēkņa personības izaugsmei un  individuālo spēju attīstībai. 

2.2.Izveidot atbalstošu, drošu, iekļaujošu, attīstību veicinošu un pieejamu izglītības vidi, 

pašvadītam mācīšanās darbam. 

    2.3.Efektīvi organizēt iestādes pārvaldību un izglītības procesu pārraudzību, īstenojot iekšējās 

kontroles un vērtēšanas pasākumus visās iestādes darbības jomās, nodrošinot stipras iestādes 

organizācijas kultūras attīstību un efektīvu pārmaiņu ieviešanu. 

    2.4.Īstenot atvērtu, vienotos mērķos balstītu sadarbību ar visām, izglītības procesā iesaistītajām 

pusēm, sekmējot izglītības kvalitāti un iestādes ilgtspējīgu attīstību.. 

     Prioritātes 2018./2019. mācību gadam 

1. 1.prioritāte: Pakāpeniska mācību satura un pieejas maiņas ieviešana mūsdienīgas lietpratības  

izglītības iegūšanai. 

2.prioritāte: Diferencēts mācību process un individualizēts atbalsts katra audzēkņa izaugsmei. 

3. prioritāte: Materiāltehniskās bāzes papildināšana un pielāgošana jaunajiem apstākļiem.  

4.prioritāte: Iestādes efektīva pārvaldība, vienotos mērķos balstīta sadarbība ar personālu, 

vecākiem, pārbaudošajām institūcijām un citām izglītības iestādēm, izglītības 

kvalitātes un iestādes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.  

Iestādes vīzija 

Laikmetam atbilstīga, mūsdienīga, prestiža, uz zināšanām, kvalitāti un attīstību balstīta izglītības 

iestāde kā mācīšanās organizācija, kas spēj pastāvīgi mainīties un adaptēties jauniem apstākļiem, 

kas nodrošina katra audzēkņa personības attīstības izaugsmes iespējas, visās tās darbības jomās, 

rada apstākļus, dod iespēju, katram audzēknim, atbilstoši viņa spējām, sasniegt savu labāko 

rezultātu.                              

Iestādes misija 

Brīvas, atbildīgas, aktīvas, zinātkāras, dzīvespriecīgas, laimīgas un radošas personības attīstības 

sekmēšana, veidojot demokrātiskai sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, morāli, 

indivīda pienākumiem, tiesībām un spēju pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās. 

Iestādes pamatvērtības 

Klients ( visas ieinteresētās puses - audzēknis; vecāki; skola; sabiedrība)- mēs sadarbojamies ar 

klientu, uzklausām viņa vēlmes un cenšamies tās izpildīt. 

Atbildība, kvalitāte – mēs atbildam par visu, ko darām. 

Profesionālisms - mēs regulāri paaugstinām savas profesionālās kompetences līmeni.         

Attīstība - mēs nodrošinām iestādes darbības ilgtspējību un nepārtrauktu uzlabošanās procesu 

(NUP). 

Komandas gars, savstarpējā cieņa - mēs strādājam kopā, cienot viens otru.              

Iestādes motto : 

plānot (jo vēlamies zināt, kā sasniegt savu misiju un īstenot vīziju); 

darīt,   (jo vēlamies sasniegt savu misiju); 

vērtēt,  (vai padarītais ved mūs pretī misijai); 

uzlabot (ja nepieciešams ko mainīt, uzlabot, lai varētu veiksmīgi sasniegt misiju un īstenot 

vīziju). 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  

 

3.1. Mācību saturs  

Kritērijs – Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Iestāde mācību procesu īsteno, atbilstoši licencētai pirmsskolas izglītības programmai (kods 

01011111), integrējot mācību priekšmetu saturu. Izglītības programmas saturs nodrošina 

pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību.  
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Mācību saturu audzēkņi apgūst integrētā mācību procesā, ievērojot audzēkņu vajadzības, 

intereses, aktualitātes. Mācību satura apguves secību skolotājas plāno atbilstoši audzēkņu 

pieredzei, sadarbībā ar citām skolotājām, kuras īsteno mācību saturu konkrētās grupas 

audzēkņiem.  

Izglītības programmas īstenošanā tiek ievēroti spēkā esošie normatīvie akti. Dienas ritma 

organizācija iestādē notiek atbilstoši licencētajai programmai tā, lai audzēkņiem būtu vienmērīga 

slodze visas dienas garumā telpās un āra apstākļos.  

Mācību priekšmetu programmas satura apjoms un apguves ilgums ir samērīgs un nodrošina 

mācību satura tematisko pēctecīgumu, mācību priekšmetu savstarpējo saikni un atbilstību 

noteikto mērķu sasniegšanai. 

Iestādē pakāpeniski notiek mācību satura un pieejas maiņas ieviešana, atbilstoši mūsdienīgas 

lietpratības izglītības iegūšanai.  

Korekcijas izglītības satura īstenošanā tiek veiktas saskaņā ar audzēkņa vispārējās attīstības 

spējām un vajadzībām, īstenojot diferencētu un individuālu pieeju, ņemot vērā mācību 

sasniegumu analīzes rezultātus. 

Mācību gada sākumā iestādes vadība sadarbībā ar skolotājiem veica ieteicamās mācību 

literatūras un materiālās bāzes izvērtēšanu un aktualizēja to izmantošanu mācību procesā. 

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem tika aktualizēti iestādē izstrādātie audzināšanas darba 

galvenie uzdevumi un to īstenošanas formas, kas nosaka audzināšanas darba mērķus, galvenos 

uzdevumus, tēmas, plānotos sasniedzamos rezultātus, kā arī norādes metodiskajam atbalstam 

audzināšanas darba programmas īstenošanā. Audzināšanas plānā pēctecīgi iekļautas tēmas, kas 

veido audzēkņu attieksmi pret sevi, citiem, darbu, kultūru, sabiedrību un valsti, audzinot 

atbildīgus, godprātīgus Latvijas patriotus. 

Audzināšanas darba īstenošanā tiek izmantotas dažādas metodes, organizācijas formas: 

tematiskie pasākumi; svētki; kultūras pasākumu apmeklējumi; sporta pasākumi; tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem; grupas pasākumi; mācību ekskursijas, dalība projektos; spēles u.c.  

Iestāde vadība sniedz atbalstu skolotājiem jaunā izglītības satura un pieejas ieviešanai, īstenojot 

savu iegūto zināšanu pārnesi pedagogiem (pedagoģiski organizatoriskās darba sanāksmēs, 

individuālajās, grupu pārrunās, darbsemināros u.c.), aktualizējot kursos, konferencēs un citos 

pasākumos iegūto informāciju. 

Iestādes audzēkņi pilnībā tika nodrošināti ar bezmaksas nepieciešamajiem resursiem, mācību un 

audzināšanas satura apguvei. 

 

Sasniegumi: 

1. Uzsākts darbs pie mūsdienīgas lietpratības izglītības mācību satura un pieejas ieviešanas 

iestādē. 

Tālākā attīstība:  

Nodrošināt kompetencēs balstīta mācību satura un pieejas īstenošanu integrētā, pēctecīgā mācību 

un audzināšanas procesā, piedāvājot atbilstošas mācīšanās stratēģijas. 

Vērtējums jomā       Mācību saturs - iestādes īstenotā izglītības programma -  labi 
 

    3.2. Mācīšana un mācīšanās 

    3.2.1. Kritērijs – mācīšanas kvalitāte 

Pedagoģiskais process iestādē tiek īstenots audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas vienotībā, 

aktualizējot audzināšanas uzdevumu (cieņu pret sevi, citiem, spēju brīvi, patstāvīgi domāt, 

izteikt savu viedokli, izpratni par pienākumu, attieksmi pret dabu, darbu, izpratni par nacionālo 

identitāti, piederību ģimenei, pilsētai, valstij u.c.) un tikumisko īpašību ( gudrība, godīgums, 

tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte, centība, savaldība, mērenība, atbildība, 

drosme) apguvi un iedzīvināšanu ikdienā. 
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Pedagogi strādā profesionāli un atvērti inovāciju, mācību satura un pieejas maiņas pakāpeniskai 

ieviešanai. Sekmīgi plāno un īsteno mācību procesu, kur audzēknim ir saprotams sasniedzamais 

rezultāts, iespēja jauno informāciju savienot ar iepriekšējām zināšanām.  

Paveiktais / rezultāts  

3.2.1.1. Uzsākot jauno mācību gadu, grupās tika izvērtēta materiālās bāzes un mācību līdzekļu 

atbilstība bērnu vecumposmam un interesēm. Materiālā bāze ir papildināta ar spēlēm, kas 

palīdz audzēkņiem iepazīties ar burtiem un cipariem, attīstīt loģisko domāšanu, pacietību, 

pilnveidot uztveres spējas, apgūt lasīt – rakstīt prasmi, attīstīta sīko motoriku  (“Magnētiskais 

alfabēts”, “Burtu spēle”, “Veramais alfabēts”, “Matemātiskās pasakas”,  “Veiksmīgās 

mārītes”, u.c.).  

3.2.1.2.Skolotājas mācību procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kas atbilst izglītojamo 

spējām un interesēm. Piemēram: 

 vidējās grupas audzēkņi rādīja tematisku pasākumu “Ieskandinām Mārtiņus”, kur 

pasākuma noslēgumā rotaļās iesaistīja 1. jaunākās un 2. jaunākās grupas audzēkņi.  

 2.jaunākās grupas audzēkņi sagatavoja un parādīja 1. jaunākās grupas biedriem 

pasakas “Rācenis” dramatizējumu.  

 sagatavošanas grupu audzēkņi pasākuma plāna “Ceļā uz Latvijas simtgadi” ietvaros 

piedalījās viktorīnā “Ko tu zini par Latviju? ”- parādot savas zināšanas par mūsu valsti, 

pilsētu, kurā dzīvo, par nozīmīgākajiem objektiem pilsētā, nosauca un parādīja valsts 

un Jelgavas simbolus.  

 vecākās un sagatavošanas grupas devās ekskursijās uz pils parku, Amatu vidusskolu, 

Tērvetes dabas parku. 

3.2.1.3 Pastiprināta uzmanība tika pievērsta audzēkņu praktiskajai darbībai un eksperimentiem ne 

tikai grupā, bet arī āra apstākļos. Piemēram, audzēkņi veica dažādus eksperimentus ar ūdeni un 

sniegu ( rudenī veidoja kolāžas no dabas materiāliem, ziemā krāsoja ūdeni, pildīja to balonos un 

sasaldēja, krāsoja sniegu, kausēja sniegu, lai pārliecinātos vai to var ēst, utt.). 

3.2.1.4.Mācību process tiek veidots tā, lai izglītojamiem būtu iespēja aktīvi, ar interesi un 

aizrautību darboties, radoši izpausties, patstāvīgi gūt pieredzi dažādās dzīves situācijās, sasaistot 

tās ar reālo dzīvi. 

3.2.1.5. Skolotājas mācību satura īstenošanu plāno un organizē, ņemot vērā audzēkņu intereses, 

temata aktualitāti un izvēlas konkrētus sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās. Izvēlēto 

tematu realizē laika posmā, ne īsākā par vienu mēnesi. 

3.2.1.6.Grupu skolotājas raksta tematiskos plānus, kuros norāda temata īstenošanas laiku un 

sasniedzamos rezultātu. Nepieciešamības gadījumā skolotājas gatavo didaktisko mācību 

materiālu.  

3.2.1.7.Turpinām mācīšanas kvalitātes nodrošināšanai un mācību satura apguvei izmantot dažādas 

metodes un paņēmienus:  

 kustību - rotaļu, didaktiskās, konstruēšanas, novērošanas, demonstrējuma, manipulācijas 

ar priekšmetiem, praktiskā darba metodes – piemēram, bērni sēj, stāda, un paši rūpējās par 

augiem un ziediem. Izaudzētos puķu dēstus vasarai sākoties, izstādīja puķu dobē. 

 eksperimentus, pārrunas, vērtējumus, – vērojot sava darba rezultātu, notiek pārrunas par 

to, kāpēc jārūpējas par dabu utt., mēra, pieraksta rezultātu, kā arī degustē iegūto ražu – 

pavasarī lokus, jūnija sākumā gurķus, vēlāk tiks degustēti izaudzētie kartupeļi. 

 lai ieinteresētu audzēkņus aktīvai darbībai, mērķtiecīgi izmantojam interaktīvo tāfeli, 

gaismas galdu, magnētiskā tāfeli, CD atskaņotāju, kas atrodas katrā grupā ( izņemot 

interaktīvo tāfeli, kas atrodas iestādes zālē).   

 organizējam mācību ekskursijas.  

Pedagoģiskais process tiek plānots un organizēts pamatojoties uz vērojumiem par audzēkņu 

ikdienas darbību, ievērojot pakāpenību, sistemātiskumu un pēctecību. 

Mācību procesā tiek aktualizēta audzēkņu sadarbības, līdzdalības, domāšanas un radošuma 

prasmju apguve, pašapziņas un patstāvības izaugsme, atbildības uzņemšanās. Mācību vielas 
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apguvē tiek pielietots caurviju princips, kur apgūstamais temats, tiek apgūts caur dažādiem 

darbības veidiem. 

Būtisks uzsvars mācību procesā tika likts uz attīstošas un atbalstošu mācību vides veidošanu 

atbilstoši apgūstamajam tematam. Ikdienas mācību procesā, skolotājas veic formatīvo 

vērtēšanu, kas nodrošina audzēknim un skolotājam attīstošu atgriezenisko saiti par tā brīža 

sasniegumiem pret plānoto rezultātu. 

Ikdienas darbs tika organizēts, respektējot bērna individuālās spējas, intereses un vajadzības. 

Skolotājas īsteno individuālo darbu ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās un audzēkņiem, 

kuriem izteiktas spējas kādā konkrētā jomā. 

Pedagoģiskajos vērojumos konstatēts, ka skolotājas, organizējot rotaļnodarbību: skaidri, 

audzēkņiem saprotamā veidā, noformulē komplekso sasniedzamo rezultātu; izvēlas tematā 

apgūstamās caurviju prasmes un mācību jomu SR; izvēlas temata sasniedzamajam rezultātiem 

atbilstošus tikumus; daudz izmanto praktiskos darbus, eksperimentus. Audzēkņi patstāvīgi 

sagatavo rotaļnodarbībai nepieciešamos materiālus ( papīrs, rakstāmpiederumi, līme u.c.) 

izmantojot grupā pieejamos resursus (grāmatas, attēlus u.c.); izvēlas dažādus materiālus darba 

veikšanai (forma, lielums, krāsa u.c.); savas zināšanas cenšas paveikt līdz galam; mācās izteikt 

savu viedokli, novērtēt savu un grupas biedru darbus.  

Organizējot mūsdienīgu rotaļdarbību, tiek izmantota interaktīvā tāfele un citas tehnoloģijas.  

Izglītības iestādē mērķtiecīgi, atbilstoši gadskārtu ritumam, tiek plānoti daudzveidīgi sporta un 

tematiskie pasākumi, jautrie brīži, svētki, kas rosina audzēkņus sadarboties un līdzdarboties, 

veicina pašvaldības un pašizziņas prasmju pilnveidošanos  

Mācību ekskursiju laikā audzēkņi vēro, izzina dabu, iepazīstas ar pilsētas nozīmīgajiem 

objektiem, gūst priekšstatus par profesijām, veic eksperimentus un vērojumus, tādā veidā, 

redzot un praktiski darbojoties apgūst apmācāmo tematu, attīsta domāšanas un radošuma 

prasmes.  

Mācību ekskursijas 2018./2019. 

Mēnesis Sasniedzamais rezultāts Maršruts  

 

Septembris 

 Iepazīstas ar Rīgas pils telpām, 

klausās ekskursijas gides 

stāstījumu, aplūko mākslas darbus. 

 Atgriežoties dalās iespaidos un 

stāsta par redzēto un piedzīvoto. 

Ekskursija uz Rīgas pili Latvijas 

simtgadei veltītās iniciatīvas 

“Nacionālo dārgumu 

jaunatklāšana” – patroneses 

Vējones kundzes uzaicinājums . 

Oktobris  Iepazīstas ar karameļu 

izgatavošanu un paši izgatavo savu 

karameli. 

 Iepazīstas ar friziera profesiju, tam 

nepieciešamajiem darba rīkiem. 

 Iepazīstas maiznieka profesiju un 

paši izmēģina izgatavot maizīti. 

Pēc ekskursijas beigām saņem pašu 

izgatavoto un izcepto kukulīti. 

 Iepazīstas ar viesmīļa profesiju, 

mācās patstāvīgi saklāt galdu. 

Karameļu darbnīca 

 

 

Jelgavas Amatu vidusskola  

 

 

Jelgavas Amatu vidusskola 

 

 

 

 

Jelgavas Amatu vidusskola 

 

Novembris 

 Izzina Pils salā raksturīgos augus, 

izsaka savu viedokli par pavasarī 

redzēto un izmaiņām novērotajām 

rudenī. 

 Saprot drošas uzvedības 

noteikumus saskarsmē ar augiem. 

Pils sala 

  Iepazīstas ar Tērvetes dabas parku. Tērvetes dabas parks 
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Decembris  Stāsta par novērotajām pārmaiņām 

dabā. 

 Ievēro drošības, noteikumus 

atrodoties svešā vietā. 

 

Februāris  

 Piedalās nodarbībā “Rotaļlietu 

stāsti” (3 un 6grupa). 

 Klausās stāstījumā, jautā par 

redzēto, nepārtrauc runātāju. 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 

un mākslas muzejs 

 

Marts 

 Piedalās nodarbībā “Rotaļlietu 

stāsti” ( 5grupa). 

 Klausās stāstījumā, jautā par 

redzēto, nepārtrauc runātāju. 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 

un mākslas muzejs 

 

Aprīlis 

 Piedalās tematiskā pasākumā “ Rīta 

stunda”. 

 Klausās lasījumā, piedalās sarunā, 

nepārtraucot runātāju. 

Bibliotēka “Zinītis” 

 

Maijs 

 Iepazīstas ar saimniecībā mītošo 

dzīvnieku kolekciju. 

 Ievēro drošības noteikumus 

saskarsmē ar dzīvniekiem. 

Jelgavas novada, Valgundes 

pagasta saimniecība “Pie Tēvoča 

Garika” 

 

Iestādē ir izstrādāta noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai un 

pārraudzībai. Ekskursijās audzēkņi dodas tikai ar vecāku atļauju, kas tiek apliecināta ar 

parakstu. 

Sasniegumi:  

1. Iestādes vadības veiktie pedagoģiskie vērojumi liecina, ka skolotāji pārzina pirmsskolas 

izglītības programmas mērķus, uzdevumus, izvēlas atbilstošas mācību metodes un 

paņēmienus, plāno audzēkņu darbību, kas virzīta uz sasniedzamo rezultātu. 

2. Pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvai apguvei ir atbilstoša materiālā bāze.  

Turpmākā attīstība: 

1.Īstenot vienota mācību un audzināšanas procesa plānošanu un ieviešanu lietpratības 

pamatu apgūšanai visās mācību jomās, kas ietver vērtības, tikumus un caurviju prasmes, 

nodrošinot diferencētu un individuālu pieeju audzēkņu spēju attīstībai ar virzību uz 

sasniedzamo rezultātu. 

2.Turpināt izzināt labāko pieredzi, pilnveidot prasmes: izvirzīt jēgpilnus, saistītus ar reālo 

dzīvi, sasniedzamos rezultātus; plānot audzēkņu patstāvīgās darbības aktivitātes telpā un āra 

apstākļos; iegūt atgriezenisko saiti vērtējot audzēkņu darbību, kas vērsta uz. SR. 

3.Uzlabot pastaigu un āra nodarbību kvalitāti. 

Vērtējums jomā     Mācīšanas kvalitāte - labi 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.2.Kritērijs - mācīšanās kvalitāte 

Iestādes vadības mācību procesa vērojumi apliecina, ka skolotāji sekmīgi plāno un vada 

mācīšanās procesu, rosina audzēkņus darboties mērķtiecīgi, aktīvi, atbilstoši spējām piedāvā 

uzdevumus, kas attīsta viņu radošo un kritisko domāšanu, novērošanas, modelēšanas prasmes 

un pētniecisko darbību. 

Mācību process tiek organizēts tā, lai audzēkņiem būtu iespēja darboties gan individuāli, gan 

grupā ļaujot pašiem izvēlēties grupas telpā pieejamos rotaļu un mācību materiālu resursus. 
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Ikdienas novērojumi liecina, ka skolotāji īsteno līdztiesīgu sadarbību, izturas ar sapratni un cieņu 

pret audzēkņiem, sniedz tūlītēju novērtējumu viņu darbībai, sasniegumiem, nodrošina  

atgriezenisko saiti, kas motivē audzēkņus daudzveidīgai darbībai un kvalitatīvam rezultātam, 

rosina sarunai un mērķtiecīgai darbībai, attīsta prasmes novērtēt savu un citu darbus. Atbalsta 

un sekmē audzēkņu kritiskās domāšanas attīstību, neierastus skatījumus, uzdodot jautājumus, 

uz kuriem nav vienas pareizās atbildes, atvēl laiku domāšanai un izsvērtām atbildēm. Ikdienas 

gaitā bērni tiek rosināti izteikt savu viedokli par paveikto, novērtēt savu un grupas biedru darbus, 

ieteikt, ko varētu darīt savādāk, vai kāpēc bija jādara tieši tā kā izdarīts ( ko tu esi izveidojis, 

uzzīmējis, kāpēc augi jālaista, kas notiks, ja tos nelaistīs, kā tev patīk drauga izgatavotais, kur to 

var pielietot, utt.) 

Pedagogi strādāja pie vienota mācību darba plānošanas izstrādes, atbilstoši mūsdienīgas 

lietpratības izglītībai, kas paredz mainīt mācību saturu un pieeju-darot domāt un domājot nonākt 

pie rezultāta – zināšanām, pamatā balstoties uz audzēkņu patstāvīgu, radošu, aktīvu darbību. 

Skolotājs šajā procesā ir kā atbalsts, kurš nedod tiešu atbildi, bet uzdod uzvedinošus jautājumus, 

kas ļauj audzēknim pašam domājot, nonākt pie rezultāta. 

Mācību gada laikā katra skolotāja vadīja vienu atklāto rotaļnodarbību, kuru vērot tika aicinātas 

kolēģes, lai kopīgi izanalizētu tās kvalitāti un izteiktu priekšlikumus kā mācību procesu padarīt 

interesantāku audzēknim, piemēram, izmantot internetā atrodamos materiālus par dabu, kurus 

vada Varis Klausītājs, mazajiem bērniem plastilīna vietā veidojot dažādas formas izmantot 

kinētiskās smiltis. 

Grupas skolotājai mācību procesu organizēt palīdz skolotāja palīgs, kuram uzticēti noteikti 

uzdevumi, kas veicina audzēkņu darbības aktivitāti un kvalitāti. Katru dienu daļu no mācību 

satura audzēkņiem ir iespēja apgūt ārpus telpām. 

Mācīšanās kvalitātes nodrošināšanai tiek iesaistīti arī audzēkņu vecāki, kuriem tiek sniegtas 

rekomendācijas kā palīdzēt bērnam mācīties, sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem u.c.  

(praktiski ieteikumi, spēles, kas veicina fonemātiskās dzirdes, lasīt un rakstītprasmes, 

matemātisko priekšstatu attīstību, izpratni par norisēm apkārtnē, dabā). 

Jaunās vielas mācību satura apguvi skolotāji īsteno, balstoties uz audzēkņu esošajām zināšanām, 

un pieredzi, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos, motivējot audzēkņa 

pašapziņas līmeņa paaugstināšanos. Skolotāji respektē audzēkņa atšķirīgo domāšanas, valodas, 

sociālo iemaņu apgūšanas tempu un veidu, kas atkarīgs no viņa individuālajām īpatnībām un 

vides, no kuras viņš nāk. 

Audzēkņiem pieejami daudzveidīgi mācību līdzekļi un materiāli, uzskates līdzekļi: didaktiskās 

spēles; rotaļlietas; mācību materiāli (papīrs, dabas materiāli, dzija; rakstāmpiederumi u.c.), 

ieskaitot skolotāju gatavotie materiāli, kas motivē audzēkņus patstāvīgi, radoši darboties, 

eksperimentēt, pētīt. Skolotāji rosina audzēkņus darboties pēc savas iniciatīvas jēgpilni un 

apzināti, domāt, novērtēt un izteikt savu viedokli par padarīto darbu.  

Izmantojamie materiāli telpā ir brīvi pieejami, izvietoti audzēknim pieejamā augstumā. Grupu 

skolotājas regulāri iepazīstina vecākus par mācību audzināšanas uzdevumiem, sasniegtajiem 

rezultātiem un aktivitātēm izglītības iestādē. 

Katru rītu līdz plkst.9.00 iestādē tiek apkopota informācija par audzēkņu apmeklējumiem, un 

sazinoties ar vecākiem, noskaidroti audzēkņu neierašanās iemesli. Iestāde veic mērķtiecīgas 

darbības kavējumu novēršanai. Notiek individuālas sarunas ar vecākiem par negatīvo ietekmi uz 

audzēkņa mācībām un attīstību kopumā, neregulāri apmeklējot izglītības iestādi. 

Vecāki atkārtoti tiek iepazīstināti ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un noteikumiem, kas 

nosaka iestādes rīcību neattaisnotu kavējumu gadījumos. Par neattaisnotajiem kavējumiem, 

grupu skolotājas informē vadītāju, kura pieņem lēmumu par tālāko rīcību, atbilstoši noteiktajai 

kārtībai. 

Visi audzēkņi aktīvi tiek iesaistīti iestādē rīkotajos konkursos, svētkos, sporta un citos 

pasākumos. Audzēkņi ar izteiktām spējām tēlotājdarbībā, piedalās zīmēšanas konkursos pilsētas 

un republikas mērogā. Veiksmīgākie sportā piedalās sporta sacensībās pilsētas mērogā.  
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Sasniegumi: 

1. Pedagoģiskie vērojumi liecina, ka skolotāji rosina audzēkņus sadarboties, motivē domāt, 

plānot savu darbību, novērtēt savu un citu audzēkņu sasniegto rezultātu.  

 2.Vecāku aptaujas rezultāti (88 no 92)  pierāda, ka viņus pilnībā apmierina izglītības kvalitāte   

iestādē.  
Turpmākā attīstība:  

Radīt mācīšanās situācijas un veidot mācīšanās motivāciju, kur audzēknis kā atklājējs konstruē 

zināšanas, demonstrē individuālās izpausmes. 

Vērtējums kritērijā      Mācīšanās kvalitāte – labi 

 

 3.2. Mācīšana un mācīšanās 

 3.2.3. Kritērijs – vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Audzēkņu mācību procesa vērtēšana ir mācību procesa sastāvdaļa, tās pamatā ir novērojumi par 

audzēkņa darbību, kurā tiek novērtēta viņa mācīšanās spējas, individuālie sasniegumi. Veicot 

vērtēšanu, tiek saņemta atgriezeniskā saite audzēknim un pedagogam, kuras mērķis ir sadarboties, 

atbalstīt, palīdzēt, motivēt audzēkni aktīvai darbībai un sasniegumu uzlabošanai.  

 Ikdienas mācību procesa sastāvdaļa ir formatīvā vērtēšana, ko skolotāji veic visas dienas garumā, 

novērojot, jautājot, klausoties, analizējot, sistemātiski fiksējot katra audzēkņa sasniegumus „Bērnu 

attīstības kartēs” (“Pedagoģisko vērojumu rezultāti”) un seko to attīstības dinamikai. Formatīvās 

vērtēšanas, attīstības dinamikas analīzes un progresa vērtēšanas rezultātā iegūtā informācija palīdz 

skolotājiem plānot individuālo darbu ar audzēkņiem. 

Skolotājas rosina audzēkņus novērtēt savu un citu darbību, darbības rezultātu, paskaidrot savu 

vērtējumu, dot ieteikumus, tā veicinot pašizziņas un pašvadības prasmju apguvi. Skolotājas cenšas, 

lai audzēkņu darbu vērtēšana būtu taisnīga, cieņpilna, saprotama un tā sekmētu viņu vēlēšanos 

uzlabot sasniegto rezultātu. 

Mācību gada noslēgumā tiek veikta summatīvā vērtēšana, izmantojot novērojumus par audzēkņa 

darbību, apgūstot mācību un audzināšanas obligāto saturu visa mācību gada laikā.  

Divas reizes gadā skolotāji apkopo un pedagoģiskās padomes sēdē izvērtē audzēkņu sasniegumus, 

aktualizē stiprās puses un izvirza uzdevumus sasniegumu uzlabošanai. Kopsavilkumu par iestādes 

audzēkņu sasniegumiem sagatavo vadītājas vietniece izglītības jomā  

Iestādes vadība kopā ar pedagogiem kritiski analizē un izvērtē, cik efektīvs bijis darbs, lai sasniegtu 

izvirzītos sasniedzamos rezultātus.  

Informāciju par audzēkņu sasniegumiem un to dinamiku, vecāki saņem regulāri no grupu 

skolotājām  ( individuālās pārrunās, vecāku sapulcēs).  

87 no 92 vecāki uzskata, ka informāciju par sava bērna sasniegumiem saņem pietiekami, 4 – ka  

daļēji. 

Beidzot pirmsskolas izglītības iestādi, grupu skolotāji novērtē audzēkņa sasniegumus attiecībā pret 

obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem. Izziņu, par audzēkņa gatavību pamatizglītības 

apguvei, kas jāiesniedz skolā, pret parakstu saņem vecāki ( likumiskie pārstāvji). 

 

Sasniegumi:  
1.Pedagogu dokumentācijas analīze liecina, ka turpmākai mācību uzdevumu izvirzīšanai un 

mācību procesa pilnveidei tiek izmantoti audzēkņu mācību sasniegumu rezultāti. 

2. Vecāki regulāri saņem pietiekamu informāciju par sava bērna sasniegumiem un to dinamiku. 

Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot prasmes izvirzīt jēgpilnus, saistītus ar reālo dzīvi, sasniedzamos rezultātus un    

atbilstoši tiem vērtēt audzēkņu sasniegumus darbībā.  

Vērtējums kritērijā      Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  - labi 
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3.3. Audzēkņu sasniegumi - audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā  

Katram audzēknim jau no pirmās apmeklējuma dienas tiek izveidota individuālās attīstības karte. 

(„Pedagoģisko vērojumu rezultāti”), kurā skolotāji fiksē katra audzēkņa sasniegumus ikdienā, kur 

redzama viņa sasniegumu dinamika ne vien mācību satura apguvē, bet arī sociālo kompetenču 

attīstībā.  

Katrs nākamais posms pirmsskolas izglītības procesā tiek balstīts uz iepriekšējā mācību gada 

satura apguves rezultātiem. Šo procesu pārrauga vadītājas vietniece izglītības jomā. 

Pamatojoties uz sasniegumu analīzes rezultātiem, skolotājas izvirza individuālā darba uzdevumus 

atbalsta sniegšanai audzēkņiem, kuriem mācību sasniegumi zemāki un kuriem izteiktas spējas 

kādā no mācību jomām. 

Paveiktais / rezultāts  Secinājumi 

3.3.1  2018./2019. mācību gadu PII “Zemenīte” apmeklēja 143 audzēkņi, tai 

skaitā divi audzēkņu pirmsskolas izglītības programmu apgūst ģimenē, 

saņemot regulāru metodisko atbalstu. Analizējot attīstības, kartēs fiksēto, 

audzēkņu sasniegumus ikdienas darbā I pusgadā secinājām, ka: 

 102 audzēkņi pilnībā ir apguvuši savam vecumam atbilstošo 

pirmsskolas izglītības programmu; 

 39 audzēkņi daļēji apguvuši savam vecumam atbilstošo 

pirmsskolas izglītības programmu. 

3.3.2.Sagatavošanas grupas audzēkņi un skolotāja E,Jansone saņēma goda 

rakstu par dalību iniciatīvā “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”, pēc 

pasākuma patroneses Vējones kundzes uzaicinājuma apmeklēja Rīgas pili. 

3.3.3. Audzēkņi ar labiem rezultātiem piedalās žurnāla “Spicīte” organizētajos 

radošo darbu konkursos: 

 “Tavs karogs”  (9/2018.(185) – publicēti divi sagatavošanas 

grupas audzēkņu darbi; 

 “Uzzīmē sēni”(10/2018.(186) - publicēti divi vecākās grupas 

audzēkņu un viens 2. jaunākās grupas audzēkņa darbs; 

 “Uzzīmē rudeni”- 11/2018 (187) - publicēti divi vecākās grupas 

audzēkņu un divi sagatavošanas grupas audzēkņu darbi; 

 “Ar ko tev saistās Latvija?” -12/2018(188) - publicēti - viens 2. 

jaunākās grupas audzēkņa darbs, viens vecākās grupas audzēkņu 

un trīs sagatavošanas grupas audzēkņu darbi; 

 Radošo darbu konkurss “Ruk-ruk cūciņa” žurnālā “Spicīte” 

Nr.2/2019.(190)- 3 audzēkņu darbi. 

 Radošo darbu konkurss “Apaļie sniegavīri” žurnālā “Spicīte” 

Nr.3/2019.(191) - 5 audzēkņu darbi. 

 Radošo darbu konkurss “Pirmie pavasara taureņi” žurnālā 

“Spicīte” Nr.4/2019.(192) - 2 audzēkņu darbi. 

 Radošo darbu konkurss “Mana mīļā māmiņa” žurnālā “Spicīte” 

Nr.5/2019.(194) – 3 audzēkņu darbi. 

3.3.4. No 143 audzēkņiem, kuri apmeklēja iestādi 2018./2019. mācību gadā, 

veicot audzēkņu sasniegumu analīzi mācību gada noslēgumā, secinājām, ka: 

 109 audzēkņi pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus, 

atbilstoši savam vecumam un attīstības līmenim apguvuši; 

 32 audzēkņi pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus, 

atbilstoši savam vecumam un attīstības līmenim apguvuši daļēji. 

Iemesli:  

1.Jāpilnveido 

koncentrēšanās spējas, 

uzmanības noturība. 

Jāstrādā, lai attīstītu 

smalko motoriku. Ir bērni 

(kuriem ir divvaldība 

ģimenē vai runas 

traucējumi), kuriem ir 

jāmāca un jānostiprina 

vārdu saskaņošana 

dzimtē, skaitlī un 

locījumā. Skaņas izrunas 

traucējumi, daudziem 

bērniem jānostiprina runā 

atsevišķas skaņas 

(pamatā L, R, V Š).  

2.Turpināt nodrošināt 

pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi 

sadarbībā ar atbalsta 

dienesta speciālistiem, 

plānojot individuālo darbu 

ar bērniem, izvērtējot viņu 

sasniegumus, nosakot 

stiprās puses un 

nepieciešamos 

uzlabojumus sasniegumus. 

3.Nodrošināt regulāru 

informācijas apmaiņu, 

mijiedarbību starp 

skolotājiem un vecākiem. 

4.Uzmanības noturības 

veicināšanai izmantot 

dažādas rotaļas un spēles, 

kuras prasa pacietību un 

ilgstošu koncentrēšanos 

darbam. 

5.Rosināt vecākus arī 

mājās ar bērnu sarunāties 
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 rets iestādes apmeklējums, kas saistīts ar veselības stāvokli ( 

iesniegtas ārstniecības iestādes izziņas par nepieciešamību ievērot 

mājas režīmu, kā arī bieža slimošana); 

 nenoturīga uzmanība, vāji attīstīta atmiņa, vājas koncentrēšanās 

spējas; 

 divvalodība; 

 jaunākās grupas audzēkņiem vērojama nepietiekama runas 

aktivitāte; 

 vāji attīstīta pirkstu sīkā muskulatūra; 

 vāji attīstīta uzmanība un koncentrēšanās spējas. 

3.3.5. Vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka 88 no 92 respondentiem ir pilnībā 

apmierināti ar izglītības ieguves kvalitāti iestādē  ( iestādi apmeklē 141 

audzēknis, 25 ģimenēm iestādi apmeklē divi un vairāk bērnu).  

latviešu valodā, lai 

veicinātu runas attīstību 

un paplašinātu bērnu 

vārdu krājumu 

6.Turpināt darbu pie 

stāstījuma veidošanas 

prasmēm pēc attēla, 

attīstīt pirkstu sīko, 

muskulatūru plēšot 

papīru, virpinot 

bumbiņas, griežot ar 

šķērēm utt. 

 

Audzēkņu attīstības līmeņa analīze iestādē kopumā:  

2018./2019. mācību gadā iestādi apmeklēja 143 audzēkņi, diviem no tiem mājmācība, saņemot 

regulāru pedagoģisko atbalstu. 

 

 
Secinājumi: 

1. 109 audzēkņi pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus, atbilstoši savam vecumam un 

attīstības līmenim apguvuši; 

2. 32 audzēkņi pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus, atbilstoši savam vecumam un 

attīstības līmenim apguvuši daļēji. 

Audzēkņu attīstības līmeņa salīdzinājums ar 2017./2018. mācību gadu 
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Turpmākā attīstība: 

1. Turpināt nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi sadarbībā ar atbalsta 

dienesta speciālistiem, plānojot individuālo darbu ar bērniem, izvērtējot viņu 

sasniegumus, nosakot stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus sasniegumus. 

2. Nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu, mijiedarbību starp skolotājiem un vecākiem. 

3. Uzmanības noturības veicināšanai izmantot dažādas rotaļas un spēles, kuras prasa 

pacietību un ilgstošu koncentrēšanos darbam. 

4. Rosināt vecākus arī mājās ar bērnu sarunāties latviešu valodā, lai veicinātu runas 

attīstību un paplašinātu bērnu vārdu krājumu 

5. Turpināt darbu stāstījuma veidošanas pēc attēla, attīstīt pirkstu sīko, muskulatūru plēšot 

papīru, virpinot bumbiņas, griežot ar šķērēm utt., 

6. Pievērst uzmanību pareizam rakstāmpiederumu satvērienam. 

7. Attīstīt domāšanu un atmiņu ar grupā pieejamām spēlēm. 

 

 

 

 

 

Audzēkņu sagatavotība pamatizglītības apguvei  
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Iemesli:  

 rets iestādes apmeklējums, kas saistīts ar veselības stāvokli ( iesniegtas ārstniecības iestādes 

izziņas par nepieciešamību ievērot mājas režīmu, kā arī bieža slimošana); 

 nenoturīga uzmanība, vāji attīstīta atmiņa, vājas koncentrēšanās spējas; 

 divvalodība; 

 1. jaunākās grupas audzēkņiem vērojama nepietiekama runas aktivitāte; 

 vāji attīstīta pirkstu sīkā muskulatūra; 

 vāji attīstīta uzmanība un koncentrēšanās spējas. 
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1. 24 audzēkņi skolai sagatavoti teicami, tam par pamatu bijis regulārs iestādes apmeklējums un 

regulārs darbs. 

2. 15 audzēkņi pamatizglītības apguvei sagatavoti labi: 

  Ir jāpilnveido kustību koordinācija, rotaļās jāmācās ievērot drošības noteikumi.  

 Vērtējot personības attīstību, secinām, ka daži audzēkņi ir ļoti emocionāli, satraucas par 

neveiksmēm,nav pārliecināti par savām spējām. Viņiem nepieciešams pieaugušā atbalsts 

uzmundrinājums.  

 Saskarsmes prasmes – daži audzēkņi neprot savaldīt savas emocijas, uzbudinājums ņem virsroku 

un līdz ar to audzēkņi nespēj mierīgā ceļā atrisināt sīkas konfliktsituācijas mierīgā ceļā bez 

pieauguš palīdzības. 

3. 2 audzēkņi pamatizglītības apguvei sagatavoti viduvēji:  

 Šiem audzēkņiem nav izveidojusies pietiekami noturīga izziņas interese un aktivitāte. Viņi nespēj 

koncentrēties ilgstošam darbam, jāpilnveido secības uztvere, tīšā atmiņa, uzmanības noturība.  

Sasniegumi: 

Izglītības iestādē ir vienota kārtība audzēkņu sasniegumu uzskaitei un apkopošanai. 

Turpmākā darbība: 

1.Plānot nepieciešamo individuālo darbu ar audzēkņiem, kuriem jāturpina attīstīt spēju 

koncentrēties sarežģītām darbībām, jāattīsta uzmanības noturība; 

2.Turpināt pilnveidot lasīt un rakstītprasmes attīstību. 

3.Aktīvāk piesaistīt atbalsta dienesta speciālistus. 

Vērtējums kritērijā   Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā – labi 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem 

3.4.1.Kritērijs – psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  

Psiholoģiskais atbalsts audzēkņiem tiek sniegts jau no pirmās iestādes apmeklēšanas dienas. 

Grupas personāls palīdz iejusties jaunajā vidē, iepazīt grupas biedrus, telpu aprīkojumu, materiālo 

bāzi u.c. Atbilstoši darba pienākumiem un kompetencei, atbalstu bērna adoptācijas periodā arī 

vecākiem nodrošina gan iestādes vadība, gan grupas personāls, veicot individuālas pārrunas, 

sniedzot rekomendācijas, ieteikumus kā bērnam veiksmīgāk iejusties jaunajos apstākļos, kā 

pielāgoties dienas režīmam u.c. 

Iestādes vadība veicina pedagogu personības un profesionālo pilnveidi izglītojamā atbalstam, 

organizē skolotāju sanāksmes, darbseminārus, izmantojot izglītojošus metodiskos palīglīdzekļus, 

sagataves, organizē savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus, diskusijas, veic regulāru un 

sistēmisku preventīvo darbu ar iestādes personālu un vecākiem problēmsituāciju novēršanai. 

24

15
2

0

Teicami labi viduvēji vāji



15 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” Pašnovērtējuma ziņojums 2019 

 

Pedagoģiskajā procesā audzēkņiem katrā grupā tiek organizēts “Rīta aplis”, kurā iekļauti arī 

logopēda ieteiktie skaņu izrunas, saskarsmes un sadarbības vingrinājumi atbalsta sniegšanai 

audzēkņiem ar valodas traucējumiem. 

Iestādes logopēds sadarbojas ar audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem, iestādes vadību. Galvenie 

logopēda darba virzieni: individuāls darbs ar audzēkni; atbalsts skolotājiem; palīdzība vecākiem. 

Katru gadu maija mēnesī logopēds apseko audzēkņus, lai apzinātu tos, kuriem ir nepieciešama 

logopēda palīdzība. Septembrī tiek uzsākts individuālais darbs. Novērojumi liecina, ka katru gadu 

palielinās audzēkņu skaits, kuriem nepieciešama logopēda palīdzība. Nelielās likmes dēļ iestādes 

logopēds nespēj palīdzēt visiem, kuriem šis atbalsts būtu nepieciešams. Pamatā tiek strādāts ar 5,6 

gadīgajiem audzēkņiem, kuriem smagāki valodas traucējumi. Logopēdiskā korekcijas darba 

rezultāti iekļauti iestādes gada atskaitē. Rezultāti liecina par pozitīvu dinamiku valodas traucējumu 

novēršanā. 

Logopēds ar audzēkni strādā tikai ar vecāku rakstisku piekrišanu. 

Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, labvēlīgos laika apstākļos sporta nodarbības notiek laukā. 

Iestādē strādā sertificēta māsa, ir iekārtots medicīnas kabinets, kurā audzēkņi saņem nepieciešamo 

neatliekamo medicīnisko palīdzību. Iestādes māsa kompetences ietvaros veic izglītojamo veselības 

pārbaudes, antropometriju, pārbaudes uz pedikulozi u.c. 

Visiem audzēkņiem ir medicīniskās kartes 026/u. Šajās kartēs ierakstus veikuši ģimenes ārsti, 

speciālisti. Iestādes māsa apkopo ārstniecības iestādes izsniegtās izziņas par izglītojamo veselības 

stāvokli un atsevišķu audzēkņu individuālajām vajadzībām, ievēro ārsta norādījumus. 

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā pirmo palīdzību sniedz iestādes māsa vai 

iestādes darbinieks, ja nepieciešams, tiek izsaukta neatliekamā palīdzība, par notikušo vecākiem 

nekavējoties tiek paziņots telefoniski. 

Lai stiprinātu audzēkņu veselību, notiek sulu degustācijas mēnesis, kura īstenošanā aktīvi iesaistās 

audzēkņu vecāki. Iestādē tiek īstenota  “Skolas piens” un “Skolas auglis” programma. 

Audzēkņu ēdināšanas pakalpojumus iestādē nodrošina Firma “Rosi 9”. Ēdienkartes ir 

sabalansētas. Ēdiens vienmēr ir svaigs, silts, profesionāli pagatavots.  

Audzēkņiem, kuriem ārsts ir devis slēdzienu par produktiem, kurus alerģijas dēļ nedrīkst lietot, 

ēdināšanas firma nodrošina viņu individuālajām vajadzībām atbilstošu ēdienkarti. 

Bērni, kuri apmeklē iestādi no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, saņem pabalstu 

ēdināšanas pakalpojumu apmaksai no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu 

pārvalde”. 

 

Sasniegumi: 

 Iestādē tiek nodrošināts regulārs un plānots atbalsts audzēkņiem.  

87 no 92 vecākiem uzskata, ka grupā valda vienlīdzīga, taisnīga, cieņpilna attieksme pret visiem, 

pret katru bērnu un ģimeni. 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt audzēkņu, pedagogu, vecāku ( bērna likumisko pārstāvju) un speciālistu mērķtiecīgu, uz 

audzēkņa vajadzībām un interesēm vērstu sadarbību, nodrošinot savlaicīgu, regulāru, attīstošu 

atgriezenisko saiti viņa mācīšanās un attīstības atbalstam. 

Vērtējums kritērijā   psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  - labi 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem 

3.4.2. Kritērijs - izglītojamo drošības garantēšana ( drošība un darba aizsardzība) 

Lai garantētu drošību iestādē, ir izstrādāti drošību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti. Ar 

nepieciešamajām instrukcijām un noteikumiem sistemātiski, pret parakstu tiek iepazīstināts 

iestādes personāls, vecāki.  

 

1.  noteikumi: 
1.1.Iekšējās kārtības noteikumi; 
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1.2.Darba kārtības noteikumi; 

1.3.Drošības noteikumi; 

1.4.Noteikumi “Par kārtību, kādā PII „Zemenīte” informē vecākus, pašvaldības vai citas valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. 

2. instrukcijas: 

2.1.Ievadinstrukcija; 

2.2.Ugunsdrošības instrukcija, rīcības plāns ugunsgrēka un citu ārkārtas situāciju gadījumā; 

2.3.Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā; 

2.4.Darba aizsardzības instrukcijas personālam, atbilstoši ieņemamajam amatam;                                                     

2.5.Instrukcija darbam ar datoru; 

2.6.Instrukcija par bērnu drošību sporta sacensībās un nodarbībās; 

 2.7.Instrukcija par bērnu drošību ekskursijās un pārgājienos. 

Ugunsdzēsības aparāti, evakuācijas plāni, nepieciešamās drošības zīmes (norādes) izvietotas 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Iestādē un tās teritorijā notiek videonovērošana, ir uzstādīta signalizācijas sistēma, ir durvju kodi, 

vārti slēdzami. 

Katrā grupā atrodas pirmās palīdzības aptieciņa, akūtas saslimšanas un nelaimes gadījumā, 

nekavējoši par to tiek informēti audzēkņa vecāki, nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta 

neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

Darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, noteikumiem un instrukcijām, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

Vienu reizi gadā, saskaņā ar evakuācijas plānu, audzēkņiem un darbiniekiem kopīgi notiek 

praktiskā apmācība ugunsdrošībā.  

Darba drošības instrukciju izpildi uzrauga iestādes darba aizsardzības speciālists. Ugunsdrošības 

pasākumu ievērošanu iestādē kontrolē un uzrauga, iestādes vadītājas norīkota atbildīgā persona 

par ugunsdrošību, kura apguvusi 160 stundu apmācības kursu ugunsdrošībā. Iestādes vadītāja, 

darba aizsardzības speciālists, atbildīgā persona par ugunsdrošību uzņemas atbildību, uzrauga un 

kontrolē drošības noteikumu un instrukciju ievērošanu iestādē, analizē kontrolējošo institūciju 

atzinumus, kontroles aktus un organizē norādīto priekšlikumu izpildi. 

Iestādē, tiek organizēti apmācības kursi visam personālam par tēmām: “Pirmā palīdzība bērniem” 

un ”Bērnu tiesību aizsardzība”. 

Rotaļnodarbību laikā, izmantojot IT piedāvātās iespējas un citas apmācības metodes, audzēkņi 

iepazīstas ar iestādē izstrādātajiem drošības noteikumiem par konkrētām tēmām:  

 ceļu satiksmes drošība;   

 drošība telpās (iekārtas un vielas, kas var apdraudēt drošību un veselību);  

 ugunsdrošība;  

 drošība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;  

 drošība uz ūdens un uz ledus; 

 personas higiēnas ievērošana;  

 pirmās palīdzības sniegšana; 

 drošība sporta sacensības un nodarbībās. 

Sešgadīgie audzēkņi. apguva “Džimbas  deviņu soļu drošības programmu” . 

Pēc vecāku anketēšanas rezultātiem, 81 no 92 vecākiem uzskata, ka iestādes vide ir droša. 10 

vecāki uzskata, ka vide ir daļēji droša, jo vecāki paši neievēro drošības noteikumus ( aiz sevis 

neaizver vārtus, bērnu neieved grupā). 

 

Sasniegumi: 

1.Drošības un darba aizsardzības prasību izpilde tiek īstenota un kontrolēta atbilstoši 

normatīvajiem aktiem.  

2.Izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta audzēkņu dzīvībai un veselībai drošos 

apstākļos. 
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Turpmākā attīstība: 
Turpināt uzraudzīt drošības pasākumu ievērošanu ikdienā.  

Vērtējums kritērijā Audzēkņu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)- labi. 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem  

     3.4.3.Kritērijs – atbalsts personības veidošanā 

Personības attīstības veidošanas procesā, mācību un audzināšanas darbā tiek ietverti, audzēkņu 

vecumposmam prioritāri jautājumi, saskarsmes kultūras, tikumisko vērtību, pilsoniskās pašapziņas 

veidošanās jomās.  

Izglītības iestādē tiek organizēti svētki, tematiskie pasākumi, konkursi, kas veicina domāšanas un 

radošuma, sadarbības un līdzdalības prasmes, māca būt iecietīgiem, izprast sevi un citus, veido 

izpratni par vispārējām vērtībām, stiprina audzēkņu valstiskuma apziņu, lepnumu par Latvijas 

valsti, dzimto pilsētu, izglītības iestādi .  

Iestādes audzēkņi piedalās pilsētai nozīmīgos pasākumos, izjūtot lepnumu par savu iestādi, pilsētu, 

stiprinot lokālpatriotismu un pilsonisko apziņu (pilsētas svētku gājienā, svecīšu aizdegšanā 18. 

novembrī u.c ) un nevalstisko organizāciju rīkotajos konkursos un pasākumos. 

Savas fiziskās spējas audzēkņi demonstrē iestādē organizētajos sporta svētkos un “Sporta servisa 

sporta pasākumā “Lielā balva”.  

Talanti tēlotājmākslā izpaužas, piedaloties SIA “Kanclera nams” un žurnāla “Spicīte” zīmējumu 

un radošo darbu konkursos. Labākie audzēkņu darbi regulāri ir publicēti žurnālā “Spicīte”. 

Iestādes mūzikas skolotāja izstrādājusi individuālo programmu darbam ar bērniem, kuriem grūtības 

apgūt pirmsskolas izglītības mūzikas programmu un bērniem ar vokālo dotību un muzikālo spēju 

izpausmēm. Ārpus mūzikas nodarbībām, audzēkņiem ir radīta iespēja dziedāt vokālajā ansamblī, 

spēlēt zvanu un ritma instrumentus.  

Viens no nozīmīgākajiem audzēkņu atbalsta faktoriem ir ģimene, tās sadarbība ar izglītības iestādi, 

izpratne par vienotu prasību izvirzīšanas nozīmi, par izglītības procesa norisi un pārmaiņām iestādē. 

Lai veicinātu vecāku līdzdalību un līdzatbildību audzēkņu sasniedzamo rezultātu uzlabošanā, 

pedagogi izmanto daudzveidīgus paņēmienus un sadarbības formas (sarunas, individuālās un grupu 

konsultācijas, vecāku sapulces, atklātos vērojumus, svētkus). Ar mērķi, veicināt vecāku izpratni par 

jaunā izglītības satura un pieejas ieviešanu un dienas ritma organizāciju iestādē no  7iem līdz 19iem 

notika “Atvērto durvju diena”. 

Audzēkņiem, atbilstoši vecāku pieprasījumam, iestāde piedāvā interešu izglītības nodarbības: angļu 

valodas apmācība; tautisko deju apguve; ROBOTIKA „Programmēšanas un robottehnikas pamati uz 

Lego bāzes”. 

Gatavošanās pasākumiem un piedalīšanās tajos sekmē audzēkņa emociju, domu un uzvedības 

apzināšanu, palīdz saprast citus, veido pozitīvas attiecības, prasmi novērtēt savas un citu audzēkņu 

darbības sasniegto rezultātu, apzināt savas spējas. 

2018./2019. mācību gadā organizētie pasākumi 

Mēnesis Pasākums 

 

Septembris 
 Zinību diena. 

 Latvijas simtgadei veltītās iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” 

noslēguma pasākums. 

 Džimbas 9 soļu drošības programma” 6 grupa (vecākā, sagatavošanas gr.) 

 Izstāde “Dārzeņu neparastās pārvērtības”. 

 Dalība e-Twinning aktivitātē “Rudens sajūtas”. 

 Radošo darbu konkurss “Mans karogs” žurnālā “Spicīte” Nr.9/2018.(185) 

-2 audzēkņu darbi. 

 

Oktobris 
 Labās gribas iniciatīva “Gūsim prieku iepriecinot citus”. 

 Džimbas 9 soļu drošības programma” 6 grupa (vecākā, sagatavošanas gr.). 

 Tematisks pasākums “Ieskandināsim Mārtiņus” – 4.grupa. 
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 Vecāku un audzēkņu radošo darbu izstāde “Mana māja”. 

 Dalība e-Twinning aktivitātē “No pasakas līdz pasakai”. 

 1. grupas audzēkņu sagatavotā pasakas  “Rācenis” dramatizācija. 

 Dalība e-Twinning aktivitātē “Mazie zinātnieki”. 

 Radošo darbu konkurss “Sēnes Latvijas mežos” žurnālā “Spicīte” 

Nr.10/2018.(186) - 4 audzēkņu darbi. 

 

 

Novembris 

 Mārtiņdienas gadatirgus. 

 Mārtiņdienas pasākums kopā ar draugiem pirmsskolas izglītības iestādē 

“Ķipari”. 

 Lāčplēša diena. Lāpu gājiens. Svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas 

atbrīvotājiem. 

 Labās gribas iniciatīvas “Gūsim prieku, iepriecinot citus!” noslēguma 

pasākums valsts sociālā aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Jelgava”. 

 Vecāku un audzēkņu darba izstāde “Dāvana Latvijai dzimšanas dienā!” 

 Viktorīna 5-6 gadīgo grupu audzēkņiem: “Es mīli Tevi Latvija!” 3. un 6.grupa. 

 Svinīgais pasākumi veltīti Latvijas 100 dzimšanas dienai. 

 Dalība e-Twinning aktivitātē “Parādiet man savu bērnudārzu, mēs jums 

parādīsim savu”. 

 Radošo darbu konkurss “Košais rudens” žurnālā “Spicīte” Nr11/2018.(187) 

- 4 audzēkņu darbi. 

 

Decembris  
 Jelgavas Domes dāvana – Ziemassvētku izrādi 5-6(7) gadīgajiem 

“Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. 

 Ziemassvētku eglīte. 

 Dalība e-Twinning aktivitātē “Ziemassvētku dāvanas”. 

 Radošo darbu konkurss “Mans karogs” žurnālā “Spicīte” Nr.12/2018.(188) 

- 5 audzēkņu darbi. 

 

 

Janvāris 

 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības 

policijas darbinieka prezentācija 5-6 gadīgajiem “Drošība ziemā”. 

 Tematiskais pasākums “Gadalaiki” – 2. Grupa. 

 Dalība e-Twinning aktivitātē “Ziema”. 

 

Februāris 
 Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa!” bērniem, kuru dzimtā valoda nav 

latviešu valoda. 

 Tematisks pasākums “Meža dzīvnieki”- 5.grupa. 

 Dalība e-Twinning aktivitātē “Es dodu jums dienu manā dzīvē”. 

 Radošo darbu konkurss “Ruk-ruk cūciņa” žurnālā “Spicīte” Nr.2/2019.(190) 

- 3 audzēkņu darbi. 

 

Marts 
 „Lielā balva 2019” pirmskolas izglītības iestādēm. 

 Džimbas 9 soļu drošības programma” 3. grupa (sagatavošanas gr.) 

 Tematisks pasākums “Pavasaris klāt!” 2.grupa 

 Dalība e-Twinning projektā “Rotaļlietas no otrreiz izmantojamajiem 

materiāliem” 

 Radošo darbu konkurss “Apaļie sniegavīri” žurnālā “Spicīte” Nr.3/2019.(191) 

- 5 audzēkņu darbi. 

 

Aprīlis 
 Džimbas 9 soļu drošības programma”  3. grupa (sagatavošanas gr.). 

 Lieldienas. 

 Lieldienu pasākums kopā ar PII “Ķipari” audzēkņiem. 

 Tematisks pasākums “Buru, buru burtiņi!” – 3. Grupa. 

 Radošo darbu konkurss “Pirmie pavasara taureņi” žurnālā “Spicīte” 

Nr.4/2019.(192) - 2 audzēkņu darbi. 
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Maijs 
 Baltā galdauta svētki. 

 Ģimenes dienai veltīts pasākums ar dziesmām, dejām un sportiskām 

aktivitātēm. 

 Izlaidums . 

 Skābekļa dienas jeb Meža dienas 2019. 

 Pilsētas svētku gājiens. 

 Radošo darbu konkurss “Mana mīļā māmiņa” žurnālā “Spicīte” 

Nr.5/2019.(194) – 3 audzēkņu darbi. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestādē ir radīti apstākļi audzēkņa vispusīgai attīstībai, atbilstoši viņa individuālajām spējām 

un vajadzībām.  

2. Audzēkņi aktīvi piedalās dažādos pasākumos, konkursos, projektos gan iestādē, gan ārpus tās, 

demonstrējot savas spējas, attīstot un pilnveidojot lietpratību. 

Turpmākā attīstība: 

1.Grupas personālam, sadarbībā ar audzēkņiem, izveidot atbalsta noteikumus audzēkņu 

pozitīvas  uzvedības veidošanā.   

2.Stiprināt audzēkņu, personāla, vecāku (likumisko pārstāvju), atbalsta personāla mērķtiecīgu uz 

audzēkņa vajadzībām, interesēm un spējām vērstu sadarbību un mijiedarbi, lai veicinātu katra 

audzēkņu attīstības izaugsmi. 

Vērtējums kritērijā      Atbalsts personības veidošanā   - labi 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem  

3.4.4.Kritērijs – atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Iestādē tiek organizēts diferencēts darbs ar audzēkņiem, kuriem grūtības mācībās un audzēkņiem 

ar izteiktām spējām kādā no mācību jomām.  

Mācību un audzināšanas satura apguve tiek plānota, pamatojoties uz audzēkņa lietpratību un 

gadskārtu ciklu. Katru tēmu audzēkņi apgūst pakāpeniski, balstoties uz jau iegūto pieredzi. 

Mācību satura apguve notiek gan rotaļnodarbībās, gan brīvā rotaļdarbībā telpās un āra apstākļos. 

Katram audzēknim ir iespēja apgūto informāciju izpaust praktiskā darbībā gan individuāli, gan 

līdzdarbojoties ar citiem, izmantojot iestādē pieejamos resursus.  

Audzēkņu ikdienas darbības vērojumu rezultātus skolotāji fiksē katra audzēkņa individuālajā 

attīstības kartē “Pedagoģisko vērojumu rezultāti”, ko izmanto individuālā darba plānošanai, kas 

balstās uz audzēkņa ikdienas darbību, iekļaujot dažādas aktivitātes, pakāpeniski palielinot 

grūtību līmeni, atbilstoši viņa spēju attīstībai, vajadzībām, īstenojot diferencētu un individuālu 

pieeju. Audzēkņu attīstības dinamikas izpēte un analīze tika veikta regulāri. Sasniedzamie 

rezultāti tiek izvirzīti konkrēti, atbilstoši audzēkņu spējām.  

Mūzikas skolotāja individuāli strādā ar audzēkņiem, kuriem grūtības mūzikas jomas apguvē un 

audzēkņiem, kuriem īpašas spējas mūzikā (pēc individuālas programmas). 
 

Sasniegumi: 

1.Pedagoģisko vērojumu rezultāti liecina, ka pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes 

mācību darba diferenciācijai, lai to pielāgotu audzēkņu vajadzībām, spējām interesēm un veselības 

stāvoklim. 

2. Pedagogi novēro un regulāri novērtē audzēkņa darbību, kas vērsta uz sasniedzamo rezultātu, tā 

nodrošinot attīstošu atgriezenisko saiti, kas motivē audzēkni uzlabot SR kvalitāti. 

Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot pedagogu prasmes strādāt ar audzēkņiem, kuriem daudzveidīgas mācīšanās vajadzības, 

nodrošinot diferencētu un individuālu pieeju viņu spēju attīstībai.  

Vērtējums kritērijā          Atbalsts mācību darba diferenciācijai  - labi 
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3. 4.Atbalsts audzēkņiem  

3.4.5. Kritērijs - Sadarbība ar audzēkņa ģimeni 

Iestādes vadība novērtē ģimenes un personāla pozitīvas sadarbības ietekmes lomu audzēkņu 

attīstības izaugsmes nodrošināšanā, iestādes pozitīva mikroklimata un tēla veidošanā, par to liecina 

vecāku aptaujas rezultāti,87 no 92 uzskata, ka vecāki un iestādes personāls strādā komandā, 86 no 

92 ir apmierināti pilnībā ar audzēkņiem piedāvātajiem interešu izglītības pulciņiem, 88 no 92 atzīst, 

ka iestādē tiek pilnībā ir nodrošinātas mācīšanās vajadzības 4 uzskata, ka daļēji. 

Skolotāji īsteno pozitīvu sadarbību ar ģimenēm, izmantojot dažādas sadarbības iespējas: 

individuālās sarunas; dialoga veidošana, rekomendāciju izstrāde, konsultācijas (pēc 

nepieciešamības), grupu sanāksmes (2x gadā), pasākumus, tradīcijas. 

Vecāki savlaicīgi saņem nepieciešamo informāciju par norisēm un pārmaiņām izglītības sistēmā, 

pasākumiem, darba organizāciju iestādē - tā ir aktuāla, estētiski noformēta, izvietota vecāku 

informācijas stendā, katrā grupā ( dienas režīms, nodarbību saraksts; pasākumu afišas, pedagoģiska 

un medicīniska rakstura informācija).  

Ar audzēkņa sasniegumiem un attīstības dinamiku vecāki tiek iepazīstināti, tiekoties individuālajās 

vecāka un skolotāju pārrunās. Pārrunu procesā, vecāki saņem ieteikumus par to, kāds atbalsts 

nepieciešams bērna attīstības progresa nodrošināšanai.  

Iestādē notiek izglītojoša un informatīva rakstura vecāku sapulces, kurās piedalās grupas personāls, 

iestādes vadība, logopēds, māsa.  

Vecākiem aptauja liecina, ka visefektīvākā sadarbības forma ir WhatsApp (62 no 92);  individuālās 

pārrunas (54  no 92grupas vecāku sapulces (45 no 92); tematiskie pasākumi (29 no 92);  telefoniska 

sazināšanās (23 no 92)“Atvērto durvju diena (9 no 92). 

Vecāki ir informēti par kārtību, kādā viņi var saņemt informāciju par savu bērnu, satikt iestādes 

vadību, iestādes māsu logopēdu, izmantot atbalsta speciālistu konsultācijas IIAC (iekļaujošās 

izglītības atbalsta centrs). 

Septembrī organizētajā vecāku sapulcē, grupas skolotāja atkārtoti iepazīstina ar iestādes Iekšējās 

kārtības, Drošības noteikumiem un kārtību, kādā iestāde informē vecākus, pašvaldības iestādes, ja 

audzēknis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, un aktualizē jautājumus, kas 

attiecas uz darbu konkrētā grupā. Šajā sapulcē tiek aktualizēta informācija par dienas ritma 

ievērošanu, rotaļnodarbību organizēšanu, programmas satura apguvi, bērna attīstību konkrētajā 

vecumā.  

Marta mēnesī tika organizēta  “Atvēro durvju diena” radot vecākiem iespēju: vērot jaunā mācību 

satura un pieejas principu ieviešanu integrētā mācību procesā; gūt priekšstatus kā ikdienā strādā 

mūsu pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotāja, logopēde; piedalīties un iesaistīties 

dažādās rotaļnodarbībās un kopā doties pastaigā; uzdot jautājumus iestādes vadītājai, vadītājas 

vietniecei izglītības jomā, vadītājas vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā, iestādes māsai. 
Iestādē izveidota vecāku padome, kas tiek sasaukta pēc nepieciešamības, lai pieņemtu iestādei 

svarīgus lēmumus. Vecāki aktīvi piedalās iestādē organizētajos pasākumos. 

Vecāku aptaujas rezultāti liecina ( 88 no 92), ka vecāki ir pilnībā apmierināti ar iestādē notiekošo 

pasākumu kvalitāti un daudzveidību. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestādē notiek mērķtiecīga sadarbība ar audzēkņu vecākiem. 

2. Vecāki, savlaicīgi saņem informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērna izglītošanu, ar norisēm 

un pārmaiņām izglītības sistēmā, ar bērna sasniegumiem, ar aktualitātēm iestādes darbībā. 

 3. Vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem saņem 

pietiekami ( 86 respondenti), ka daļēji- 4 respondenti, tam par iemeslu minot, ka informāciju 

saņem tikai tad, ja pats par to interesējas. 

Turpmākā darbība: 
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1.Stiprināt racionālu, uz savstarpējas cieņas balstītu sadarbību ar vecākiem, sadalot atbildības 

jomas, lai bērns vajadzīgajā brīdī izjustu gan pedagogu, gan vecāku atbalstu.  

2. Nodrošināt vecākiem nepieciešamo informāciju un atbalstu izpratnes veidošanā par jaunā 

mācību satura un pieejas maiņu. 

Vērtējums kritērijā    Sadarbība ar audzēkņa ģimeni – labi 

 

3.5. Izglītības iestādes vide 

3.5.1. Kritērijs – mikroklimats 

Iestādē valda labvēlīgs mikroklimats, pozitīvas savstarpējās attiecības, atbalstoša gaisotne, kas 

vērstas uz audzēkņu, viņu vecāku un personāla labsajūtas radīšanu, sadarbību un rūpēm par 

izglītības iestādes reputāciju sabiedrībā, par to liecina darbinieku aktīva iesaistīšanās pasākumu 

organizēšanā, iestādes estētiskās vides veidošanā un tradīciju kopšanā.  

Iestādē tiek organizēti svētki, jautrie brīži, tematiskie pasākumi, ekskursijas. Īpaši tiek akcentēti 

pasākumi, kas stiprina latviešu tautas tradīcijas un gadskārtu ritumā, kas veido kopības un 

piederības apziņu iestādei, pilsētai, Latvijas valstij. Lai veicinātu pozitīvas sadarbības vides un 

piederības sajūtas veidošanos, pasākumos tiek aicinātu piedalīties vecāki. Īpaši viņiem un 

vecvecākiem veltīti šādi pasākumi: Māmiņu diena; Tēvu diena; vecvecākiem veltīts svētku 

koncerts, izlaiduma svinības; Ziemassvētku pasākumi.   

Pasākumu organizēšana un vadīšana tiek deleģēta pēc brīvprātības principa un darbiniekam 

piemītošajām kompetencēm. 

Novērojumi liecina, ka darbinieku attieksme pret jebkuru iestādes apmeklētāju ir korekta un 

laipna. Tiek ievērotas profesionālās ētikas, cilvēktiesību un pilsoniskuma principi, kas veicina 

demokrātijas vērtību īstenošanu. Iestādē ir izstrādāts, apstiprināts un ikdienā aktualizēts Ētikas 

kodekss, kas ietver ētiskas uzvedības pamatprincipus un normas. Iestādes vadība un personāls 

īsteno pozitīvas sadarbības principus, respektē katra darbinieka personības īpašības un 

profesionālās kompetences. 

Personāls ar savu rīcību ikdienā, svētkos un citos pasākumos nav nonācis pretrunā ar iestādē un 

valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. Iestādes personāls ir stabils. 

Vecāku un personāla aptauju rezultāti (88 no 92 respondentiem) apliecina, ka iestādi raksturo 

labvēlīgs mikroklimats, sociālais tēls (saskarsme, sadarbība, attieksme).  

 

Sasniegumi: 

1.Iestādē radīti apstākļi pozitīvas sadarbības vides veidošanai un sociālās stabilitātes 

nodrošināšanai.  

2. Sociāli emocionālā vide iestādē rosina savstarpēju uzticēšanos un cieņu, vēlmi palīdzēt, atbalstīt 

mācību procesā un personiskās grūtībās.  

Turpmākā attīstība: 

1.Veikt preventīvus pasākumus labvēlīga mikroklimata uzturēšanā, lai novērstu problēmsituāciju 

rašanās riskus. 

2 Stiprināt pozitīvas saskarsmes kultūras prasmes, sadarbību un ētiku profesionālajā darbībā. 

Vērtējums kritērijā    Mikroklimats – Loti labi 

 

3.5 Izglītības iestādes vide 

3.5.2. Kritērijs  - Fiziskā vide un vides pieejamība 

Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras, atbilstošas izglītības programmas 

īstenošanai. Tehniskās iekārtas, mēbeles, aprīkojums, to izvietojums telpās atbilst drošības un 

higiēnas prasībām.  
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Sanitārhigiēniskie apstākļi: apgaismojums, temperatūra, uzkopšana, iestādē ir atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Iestādes telpas un teritorija atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par “Higiēnas 

prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu”.  

Grupu telpās iekārtotās tematiskās zonas paredz daudzveidīgas iespējas audzēkņu individuālai, 

patstāvīgai darbībai. Mācību telpas aprīkotas ar audzēkņu vecumam, atbilstošu inventāru un 

mācību līdzekļiem. Mācību vide ir droša un pārraugāma. Mācību līdzekļi un materiāli atrodas 

audzēkņiem ērti pieejamās un viegli sasniedzamās vietās. 

Iestādē nav atbilstošu apstākļu (infrastruktūras) daudzveidīgu fizisko aktivitāšu jomas 

īstenošanai, kur audzēkņi aktīvā kustībā sekmē fiziskās koordinācijas un spēju attīstību. Šī 

problēma ir aktualizēta un iekļauta Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas un rīcības 

2019.- 2025. gada plānā.  

Iestādes teritorija ir sakopta, apzaļumota, labiekārtota. Uzstādītas atbilstošas, drošas, rotaļu 

laukumu iekārtas. Katrai grupai ir sava slēgta nojume, smilšu kaste ar pārsegu. Katru gadu, 

aprīļa mēnesī, tiek nomainītas smiltis. 

Par to, ka iestādes telpās ir tīrība un kārtība, tās ir estētiski noformētas,, ka iestādes teritorija ir 

sakopta, liecina vecāku (88 no 92). 

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, regulāri, apseko iestādes teritoriju, lai 

pārliecinātos par drošību tajā. Nepieciešamības gadījumā, operatīvi tiek organizēts darbs 

konstatētā apdraudējuma novēršanai. 

Katru gadu, atbilstoši piešķirtajam finansējumam, tiek noslēgti būvdarbu, pakalpojumu un 

piegādes līgumi, fiziskās vides uzlabošanai. 

Kārtību, kas jāievēro iestādes darbiniekiem, vecākiem (aizbildņiem), audzēkņiem, nosaka 

iestādē izstrādātie iekšējie normatīvie dokumenti. Instruktāžas iestādē notiek regulāri, atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Iestādē un tās teritorijā notiek videonovērošana. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestādes fiziskā vide ir droša, ērta, sakopta, atbilst sanitāri higiēniskajām normām, mācību 

un koplietošanas telpas ir funkcionālas un estētiski noformētas. 

2.Izglītības vide plānveidīgi, atbilstoši piešķirtā budžeta līdzekļiem, tiek uzlabota, papildināta, 

atjaunota atbilstoši audzēkņu vajadzībām un interesēm. 

Turpmākā attīstība:  
Mērķtiecīgi papildināt, pārveidot un pielāgot jauniem apstākļiem esošo materiālo lietu vidi, lai 

tā ir pieejama ikvienam audzēknim atbilstoši viņa spējām, vēlmēm un vajadzībām patstāvīgi, 

praktiski, radoši darboties. 

Vērtējums kritērijā   Fiziskā vide un vides pieejamība    - labi 

 

3.6. Izglītības iestādes resursi  

3.6.1. Kritērijs-Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādes telpas atbilst būvniecības un drošas ekspluatācijas prasībām. Iestādē ir pieejami 

kontroles institūciju veikto pārbaužu dokumenti. 

Iestādes telpu iekārtojums, materiāltehniskais nodrošinājums ir atbilstošs, izglītības 

programmas īstenošanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 

Regulāri un mērķtiecīgi, finanšu resursu ietvaros, tiek papildināta esošā mācību materiālā bāze, 
nodrošinot telpas ar audzēkņu vajadzībām un interesēm atbilstošu aprīkojumu (rotaļlietas, 

didaktiskie materiāli, mācību līdzekļi, mācību literatūra, uzskates līdzekļi, tehniskie līdzekļi, sporta 

inventārs).  

Lai motivētu audzēkņu aktīvai mākslinieciskās, sociālās, izziņas, valodas kompetenču attīstībai, 

katrā grupā tiek izmantots “gaismas galds”, magnētiskā tāfele. 
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Inventārs tiek iegādāts, respektējot audzēkņu vajadzības un pedagogu izteiktos priekšlikumus.  
Mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir darba kārtībā un droši lietošanai.  

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, regulāri apseko un organizē aprīkojuma 

apkopi un nepieciešamos remontus, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem par tehnisko iekārtu 

un līdzekļu apkopi un remontu. 
 

Iestādē ir metodiskais kabinets, kurā ikvienam pedagogam pieejama atbilstoša mācību un metodiskā 

literatūra, kuras iegādi un uzskaiti organizē vadītājas vietniece izglītības jomā. Metodiskajā kabinetā 

atrodas un ir izmantojami skolotāju radošie darbi, metodiskās izstrādnes. 

Skolotāju rīcībā ir interneta pieslēgums, portatīvie datori, kopētājs, laminators, printeris, 

kopētājs, skaņu iekārtas, radio mikrofoni. 

Muzikālo spēju un prasmju attīstīšanai tiek izmantoti: sintezators, ksilofons, klavieres, 

melodiskie zvani, pūšamie instrumenti ar klaviatūru “Melodija”; blokflautas, skanošie ritma 

instrumenti u.c. 

Mācību procesā skolotājas arvien biežāk, atbilstoši savām IT pielietošanas kompetencēm, 

izmanto interaktīvo tāfeli, radot iespēju mācību procesu padarīt interesantāku, daudzveidīgāku, 

veidot audzēkņiem priekšstatu, izpratni par IT pielietošanas iespējām. Audzēkņi izrāda lielu 

interesi, aktivitāti mācīties, izmantojot  interaktīvās tāfeles piedāvātās iespējas. 

Iestāde tiek finansēta no valsts ( 5.,6 gadīgo bērnu apmācībai) un pašvaldības budžeta.  

Budžeta līdzekļu pieprasījums katru gadu tiek mērķtiecīgi plānots un izlietots, ar mērķi 

nodrošināt kvalitatīvas izglītības apguvei nepieciešamo materiāli bāzi un iestādes NUP. 

Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz neparedzētiem izdevumiem, budžeta tāmē tiek 

veikti grozījumi 

Pašvaldība visiem iestādes audzēkņiem, nodrošina bezmaksas nepieciešamos mācību līdzekļus, 

kas rada vienlīdzīgas iespējas visiem sekmīgi apgūt pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestāde nodrošina ar izglītības programmas apguvei atbilstošiem mācību tehniskajiem 

līdzekļiem un materiāliem, iekārtām un aprīkojumu, tie ir droši lietošanai. 

2.Interneta pieslēgums visā iestādē, paver iespēju izglītības programmas apguves procesā 

izmantot IT piedāvātās iespējas. 

Turpmākā attīstība: 

.Mērķtiecīgi plānot finanšu resursu izlietošanu, nodrošinot kvalitatīva izglītības procesa 

īstenošanu un iestādes ilgtermiņa attīstības izaugsmi.       

  Vērtējums kritērijā   Iekārtas un materiāltehniskie resursi -  labi 
 

 

3.6. Izglītības iestādes resursi  

3.6.2. Kritērijs-Personālresursi  
Iestāde pilnībā nodrošināta ar nepieciešamajiem personālresursiem. Pedagogu profesionālā 

kvalifikācija atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Visi iestādes pedagogi ieguvuši 1. 

pedagogu profesionālās kvalifikācijas pakāpi. 

Iestādes tehniskā personāla kvalifikācija atbilst prasībām, lai ieņemtu atbilstošu amatu. 

Darbinieki operatīvi saņem jaunāko informāciju par aktualitātēm izglītības jomā, par 

izmaiņām normatīvajos aktos.  

Iestādes vadība atbalsta un plāno personāla līdzdalību dažādos, ar profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanu un personāla izaugsmes vajadzībām saistītos pasākumos Pieredzes, labās 

prakses un jaunu ideju apmaiņas nolūkā iestādē regulāri tika organizēti savstarpējie vērojumi, 

darbsemināri-praktikumi. 

Tālākizglītības procesu pārrauga un koordinē vadītājas vietniece izglītības jomā. Kursi 

profesionālās kvalifikācijas un kompetenču pilnveidei, kas nepieciešami ikvienam iestādes 
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darbiniekam tiek organizēti iestādē ( pirmās palīdzības sniegšana bērniem, bērnu tiesību 

aizsardzība un obligātie kursi audzināšanas jomā). 

Šajā gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās 4 skolotājas, kuru 

profesionālās darbība, kompetences un darba sasniegumi tika vērtēti pēc noteiktiem 

kritērijiem.  Pēc vērtējuma rezultātiem šīm skolotājām tika  piešķirta 1. kvalitātes pakāpe. 

Ar visiem iestādes darbiniekiem noslēgti līgumi Darba slodze noteikta atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Personāls pret parakstu iepazīstināts ar darba izpildei nepieciešamajām 

instrukcijām, amata aprakstu un citām nepieciešamajām norādēm.  

 

Personāla apmeklētie tālākizglītības pasākumi 2018./2019. mācību gadā. 

Mēnesis Pasākuma temats Pasākuma veids 

 

 

 

Septembris 

 Grupas “Supervīzija” pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītājām. 

 Instrukciju “Bērnu drošība” aktualizēšana. 

 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā 

 “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā”. 

  “Lietpratība pamatizglītībā”. 

 Uz sasniedzamo rezultātu virzīta plānošana. 

 

Supervīzija 

Seminārs 

Kursi 

Kursi  

 

Konferencese 

Seminārs -praktikums 

 

 

 

Oktobris 

 Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

ceturtā moduļa mācības.  

 Mēles un skaņu izrunas vingrinājumi. 

 “Aktualitātes izglītības pārvaldībā”. 

 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta 

mācības 1. Nodarbība. 

 “Aktualitātes izglītības pārvaldībā”. 

 Sporta nodarbību plānošana un vadīšana. 

Kursi  

 

Darba seminārs 

Seminārs 

Mācības 

Seminārs 

 

Kursi 

 

 

Novembris 

  “Droša un veselīga izglītības iestāde – no 

zināšanām uz paradumiem”. 

  “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtība”. 

 “Droša un veselīga izglītības iestāde – no 

zināšanām uz paradumiem”. 

  “Kā pilnveidot pirmsskolas un sākumskolas 

skolēnu medijpratību un attīstīt droša interneta 

lietošanas prasmes”. 

  “Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju 

attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības 

iestādē”. 

 “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

 Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”. 

VDI un VISC seminārs  

 

Darba seminārs  

 

Seminārs praktikums  

 

Radošais seminārs  

 

 

Darba seminārs  

 

 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs PII “Kamolītis” 

 

 

 

Decembris 

  “Miofunkcionālie traucējumi bērniem un 

pusaudžiem” Lektore - A.Hohlova 

(fizioterapeite), J.Kupriča (audiologopēds). 

 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta 

mācības 2. Nodarbība. 

 “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība. 

Seminārs  

 

 

Mācības 

 

Kursi  
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 eTwinning: metode, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju rīki, vieta mācību 

procesā (skolotājiem ar eTwinning projektu 

pieredzi). 

Kursi  

 

 

Janvāris 

  “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem.” 

 “Mācību procesa plānošana”. 

 “Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu 

Microsoft fotoattēli”. 

 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta 

mācības 3. Nodarbība. 

 “Lasītprasme”. 

 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem ”Pirmsskolas izglītības satura apguves 

plānoto rezultātu sasniegumi – problēmas un 

risinājumi”. 

Seminārs 

 

Pieredzes apmaiņa 

Kursi 

 

Mācības 

 

Darba seminārs 

 

 

Darba seminārs  

 

 

 

 

Februāris 

 e-klases iespējas pirmsskolā; aktuāli jautājumi. 

 “Caurviju prasmes izmantošana dažādās mācību 

jomās”. 

 “Mācību procesa plānošana”. 

 Sporta aktivitātes pirmskolā. 

 “Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā”. 

 „Starpkultūru komunikācija un sadarbība 

profesionālai izaugsmei. 

 “Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības”. 

Darba seminārs  

Pieredzes apmaiņas 

seminārs PII “Kamolītis” 

 

Kursi 

 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs 

 

 

 

Marts 

 „Starpkultūru komunikācija un sadarbība 

profesionālai izaugsmei. 

 Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības 4. 

nodarbība.  

 “Mācību procesa plānošana”. 

  „Personas datu apstrāde” . 

  “Plānošana ”. 

  “21. gadsimta prasmes izglītībā”. 

 “Jēgpilna fizisko aktivitāšu satura integrēšana 

grupu nodarbībās pirmskolā”. 

Kursi  

 

Mācības 

 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs PII “Kamolītis” 

 

Kursi  

 

Kursi 

 

 

 

Aprīlis 

 „Failu gatavošanas un koplietošanas iespējas 

tiešsaistē”. 

 Aktualitātes pirmsskolas izglītības jomā satura 

reformas ietvaros. 

 Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības   

5. nodarbība. 

Kursi  

 

Darba seminārs 

 

Mācības 

 

 

 

Maijs 

 „Failu gatavošanas un koplietošanas iespējas 

tiešsaistē” . 

 Netiešās apmācības iespējas pirmsskolā. 

 “Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības”. 

 “Mūsdienu pirmsskolas izglītības izaicinājumi  

Baltijas valstīs”. 

Kursi 

 

Darba seminārs 

 

Konference - Baltijas 

valstu pieredzes apmaiņa 
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Sasniegumi:   

Iestāde nodrošināta ar stabilu, kvalifikācijas prasībām atbilstošu personālu. 

Turpmākā attīstība: 

1.Nodrošināt katra iestādes darbinieka profesionālās kompetences pilnveides vajadzības, 

mūsdienīgas lietpratības izglītības iesviešanai. 

2. Veicināt pedagogu digitālo prasmju un svešvalodu apguvi. 

Vērtējums kritērijā      Personālresursi - ļoti labi 

 

3.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Kritērijs–Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes pašvērtēšanas procesu mērķtiecīgi un sistemātiski organizē, īsteno kontroli un vērtēšanu 

visos iestādes darbības aspektos, iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā. 

Pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek demokrātiski visos līmeņos un tiek izmantots kā 

galvenā darba kvalitātes pārraudzības forma un pamats iestādes izglītības kvalitātes vērtēšanai, 

tālāko mērķu izvirzīšanai un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai. 

Lai objektīvi novērtētu izglītības kvalitāti iestādē un izvirzītu jēgpilnus uzdevumus turpmākās 

darbības uzlabošanai, mācību gada noslēgumā tika organizēta personāla un vecāku aptauja pēc 

kritērijiem, kas aptver iestādes visas darbības jomas. 

Iestādes pašnovērtējuma organizēšanā tiek izmantotas dažādas datu savākšanas metodes: 

anketēšana; intervēšana; novērošana; dokumentu analīze;  

Atbilstoši datu savākšanas metodēm, izstrādāti un izmantoti datu savākšanas mērinstrumenti: 

aptaujas anketas vecākie; pedagogiem; tehniskajam personālam; pedagoģiskā procesa 

novērojuma un novērtējuma lapas; pedagogu un tehnisko darbinieku pašvērtējuma anketas. 

Iegūtie dati apstrādāti analītiski aprakstošā un grafiskā veidā un tiek izmantoti turpmākā darba 

plānošanā. Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā tiek respektēti visu ieinteresējošo pušu 

viedokļi par iestādes pašreizējo darbību un priekšlikumi izglītības kvalitātes uzlabošanai. 

Maija mēnesī skolotāji, veica savas pedagoģiskās darbības pašvērtējumu pievienojot arī 

vērtējumu par vadības darbu un izvirzot priekšlikumus iestādes turpmākai attīstībai.  

Iestādes vadība koordinē mācību un audzināšanas procesa īstenošanu, noskaidro faktorus, kas 

kavē mācību satura apguvi, kopīgi ar skolotājiem izvirza tālākos uzdevumus, ievieš korekcijas 

metožu, paņēmienu, organizācijas formu izvēlē, materiālās bāzes izmantošanā, sniedz  

nepieciešamo atbalstu, nodrošina ar materiālajiem resursiem, veicina skolotāju savstarpējo 

sadarbību. Pedagoģiskie novērojumi grupās notika dažādos dienas režīma momentos, ietverot arī 

vides drošības un kvalitātes vērtēšanu.  

Mācību gada noslēguma pārskatā aprakstošā veidā un grafiski atspoguļota audzēkņu attīstības 

līmeņa analīze katrā grupā un iestādē kopumā, izdarīti secinājumi un izvirzīti uzdevumi izglītības 

kvalitātes uzlabošanai.  

Iestādes attīstība tiek mērķtiecīgi plānota saskaņā ar: 

1.spēkā esošos noteikumiem “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”; 

2.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam; 

3.Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam; 

  4.Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiskajiem mērķiem un izglītības attīstības 

tendencēm pilsētā  ( izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs un radošs iedzīvotājs); 

5.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Izglītības pārvalde” darbības galvenajiem 

virzieniem.  

Iestādē darba plānošana notiek trīs līmeņos: 

1. perspektīvais - attīstības plāns 2017.-2020. ir pārdomāts un reāli izpildāms (formulēti iestādes 

stratēģiskie mērķi, uzdevumi, attīstības prioritātes ilgtermiņam, ņemot vērā iepriekšējā perioda 

sasniegumus un neveiksmes). 

2. ikgadējais - gada darba plāns (pamatojoties uz iestādes iepriekšējā perioda darba novērtēšanas 

procesā iegūto informāciju); 
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3. operatīvais – mēneša darba plāns ( konkrēti pasākumi, laiks, atbildīgā persona par izpildi). 

Iestādes darbības akcents 2018./2019. mācību gadā tika likts uz personāla profesionālo 

sagatavotību vienota plānošanas procesa ieviešanai, atbalstošas un attīstošas mācību un darba 

vides izveidošanai, atbilstoši jaunā mācību satura un pieejas ieviešanai. 

Plānojot iestādes attīstību, tiek respektēti visu iesaistīto pušu viedokļi. Kā līdzekli, lai iegūtu papildus 

informāciju, par iestādes pašreizējā darba vērtējumu un nodrošinātu katra darbinieka un vecāka 

līdzdalību, līdzatbildību izvirzīto mērķu sasniegšanā, vadība organizē personāla un vecāku 

aptauju. Aptaujā iegūtie rezultāti tiek izmantoti arī iestādes turpmākās attīstības plānošanā un 

pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā. 

Attīstības plānā pēc nepieciešamības tiek veikti grozījumi, ar kuriem tiek iepazīstināti gan 

iestādes darbinieki,, gan audzēkņu vecāki.  

Attīstības plāns pieejams ikvienam interesentam, tas atrodas katrā grupā un pie iestādes vadības. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestādē noteikti ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un uzdevumi līdz 2020. gadam. 

2.Iestādē notiek regulārs, demokrātisks darba vērtēšanas un plānošana process. 

Turpmākā attīstība: 

1.Turpināt mērķtiecīgi plānot, vadīt, pārraudzīt, analizēt vērtēt un nodrošināt pārmaiņu procesa 

ieviešanu iestādē, atbilstoši lietpratības izglītības mērķiem. 

2.Veidot, uz sasniegumiem definētu, iestādes darba pašnovērtējumu un turpmākās attīstības 

plānu. 

Vērtējums kritērijā     Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana   - labi 
 

3.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.2. Kritērijs–Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē ir izstrādāta izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija. Dokumenti 

atbilst to izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai, 

kas ir akceptēta un saskaņota ar Latvijas nacionālā arhīva Jelgavas zonālo arhīvu. Iestādes darbu 

reglamentē Nolikums, ko apstiprina iestādes dibinātājs Jelgavas dome. Iekšējie normatīvie akti 

regulāri tiek caurskatīti, izvērtēti un atjaunoti atbilstoši izmaiņām likumdošanā un reālajai 

situācijai iestādē. Pedagogi regulāri un precīzi aizpilda obligāto dokumentāciju, ko paredz spēkā 

esošie normatīvie dokumenti. 

Iestādes vadītāja plāno, organizē, pārrauga iestādes darbu, deleģē pienākumus, pārrauga to 

izpildi. Vadītāja plāno un organizē komandas darbu, nodrošinot iestādes nepārtrauktu darbību, 

izglītības ieguves kvalitāti un iestādes ilgtspējīgu attīstību. Finanšu aprite, budžeta plānošana, 

izpilde un korekcijas saskaņotas ar dibinātāju. 

Vadības komanda, lai nodrošinātu pedagoģiskā procesa kvalitāti, regulāri plāno, analizē un vērtē 

pārmaiņu un pārveides procesa ieviešanu iestādē, īstenojot iestādes darbības iekšējās kontroles un 

pārraudzības pasākumus, risku un iespēju sistemātisku izvērtēšanu.  

Iestādes vadītājas vietnieki pieņemti darbā, novērtējot viņu kvalifikāciju, kompetenču līmeni. Darbs 

komandā notiek organizēti, korekti, respektējot katra dalībnieka profesionālās kompetences un 

personības īpašības, pieņemot viedokļu dažādību. 

Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas amatu aprakstos, kuru viens 

eksemplārs atrodas pie darbinieka, otrs personas lietā, pie darba devēja. Amatu apraksti veidoti pēc 

noteiktas struktūras. Izmaiņas un papildinājumi amata aprakstā tiek veikti saskaņā ar iestādes 

vadītājas izdotu rīkojumu. 

Vadības īstenotās pārraudzības formas mācību gada laikā; individuālas sarunas; rotaļnodarbību 

hospitācijas; īsas pārraudzības vizītes katrā grupā ar konkrētu mērķi, atsevišķos dienas režīmos;  
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informācijas aprites nolūkā tiek organizētas administrācijas apspriedes (komandas darba 

organizatoriskie jautājumi) vienu reizi nedēļā; savstarpējie vērojumi un pedagogu pieredzes apmaiņa; 

darbsemināri jaunā izglītības satura un pieejas ieviešanā; darba sanāksmes vienu reizi mēnesī ( vai 

biežāk, pēc nepieciešamības), aktuālu jautājumu, problēmsituāciju  risināšanai u.c. 

pedagoģiskās padomes sēdes,1x ceturksnī vienu;  

pedagoģiski organizatoriskās darba sanāksmes, darbsemināri 2x mēnesī; 

operatīvās sanāksmes tehniskajam personālam, pēc nepieciešamības. 

Iestādes personālam un vecākiem ir iespēja brīvi komunicēt ar iestādes vadību. Vadība nodrošina 

informācijas apmaiņu ar personālu, audzēkņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Iestādes darbu reglamentējošo iekšējo dokumentu izstrādes laikā tiek apspriesti un iespēju robežās, 

ņemti vērā visu ieinteresējošo pušu izteiktie priekšlikumi. 

Iestādes vadība ir ieinteresēta iestādes NUP veicināšanā, ir atvērta inovāciju ieviešanā, regulāri 

paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju Vadība regulāri īsteno iegūto zināšanu pārnesi 

pedagogiem, nododot kursos, konferencēs un citos pasākumos iegūto informāciju. 

Iestādes vadība ievēro ētikas normas un principus, kā arī respektē vispārcilvēciskās un demokrātijas 

vērtības. 

Sasniegumi:  

1.Izglītības iestādes dokumentācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, iestādes 

darbība tiek plānota, organizēta, vērtēta, analizēta un pārraudzīta. 

2.Iestāde nodrošināta ar stabile personālu, kuru raksturo sadarbības prasmes, tolerance, vēlme 

pilnveidot personīgo izaugsmi, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, ieviest darbā inovācijas. 

3.Iestādes vadība sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu, nodrošina informācijas apmaiņu, 

deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 

Turpmākā attīstība: 

1.Turpināt īstenot iestādes darbības iekšējās kontroles un pārraudzības pasākumu realizāciju, 

risku un iespēju izvērtēšanu, nodrošinot izglītības kvalitāti un iestādes ilgtermiņa attīstību. 

2.Izzināt labāko pieredzi, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju mūsdienīgas lietpratības 

izglītības mācību satura un pieejas plānošanā un ieviešanā. 

Vērtējums kritērijā    Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība   -  labi 

 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.3. Kritērijs-Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Darba kvalitātes un attīstības nodrošināšanai iestādes vadība sistemātiski sadarbojas ar tās 

dibinātāju - Jelgavas pilsētas pašvaldību un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas 

izglītības pārvalde”, visās iestādes darbības jomās. Nosakot iestādes attīstības mērķus, tiek 

ievērotas Jelgavas pilsētas pašvaldības un Jelgavas izglītības pārvaldes izvirzītās  prioritātes. 

Iestādei izveidojusies laba sadarbība ar IIAC ( iekļaujošās izglītības atbalsta centru), izmantojot 

speciālistu konsultācijas.  

Mērķtiecīga, ilgstoša un regulāra sadarbība ar ZRKAC: kursi; semināri, radošo darbu 

prezentācijas, bibliotēkas pakalpojumi u.c. 

Sadarbībā ar pilnsabiedrību “ROSI 9”iestāde realizē veselīga uztura programmu “Augļi un piens 

skolai”.  

Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi, iestādes audzēkņi, uzrādot labus rezultātus, katru 

gadu piedalās organizācijas rīkotājā konkursā citu tautību bērniem “Riti raiti valodiņa”. 

Sadarbībā ar PII “Ķipari” un 3. sākumskolu noslēgts līgums par savstarpējas palīdzības 

sniegšanu nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu gadījumos (CA, evakuācija). 

Sadarbībā ar PII “Kamolītis” ( pilotiestāde) tika organizēti darbsemināri, kuros pedagogi 

papildina profesionālās zināšanas jaunā mācību satura un pieejas ieviešanā. 
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Jau otro gadu sadarbībā ar PII “Sprīdītis”, sešgadīgie audzēkņi apgūst “Džimbas deviņu soļu 

drošības programmu”. 

Atpazīstamību sabiedrībā iestāde veicina: piedaloties: Jelgavas pilsētas svētku gājienā; Latvijas 

dzimšanas dienas pasākumos; audzēkņu darbus prezentējot SIA “Kanclers” rīkotajās zīmējumu 

izstādēs; nosūtot audzēkņu darbus žurnālam “Spicīte”, kurā bieži ir publicēti iestādes audzēkņu 

iesūtītie zīmējumi; piedaloties  eTwinning projektos. 

Noturīga sadarbība izveidojusies ar 3. sākumskolu, uz kuru aiziet lielākā daļa iestādi beigušie 

audzēkņi. Skolas skolotāji tiek uzaicināti uz piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu vecāku sapulcēm. 

Organizēti kopīgi sporta pasākumi ar skola sagatavošanas grupas audzēkņiem. 

Mērķtiecīga sadarbība izveidojusies ar Amatu vidusskolu, kur iestādes audzēkņiem dota iespēja 

ne tikai vērot, bet arī aktīvi līdzdarboties nodarbībās, kuru laikā viņi iepazīstas ar friziera, 

konditora un viesmīļa profesijām. 

 

Sasniegumi: 

Iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību un līdzdarbību ar institūcijām un citām izglītības iestādēm, 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai, iestādes atpazīstamības un ilgtspējīgas attīstības 

veicināšanai. 

Turpmākā attīstība: 

1 Stiprināt līdzšinējās un meklēt jaunas sadarbības iespējas ar citām izglītības iestādēm, izzinot 

labāko pieredzi jaunā izglītības satura un pieejas ieviešanā. 

2.Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas Izglītības 

pārvalde” vadību rast risinājumu problēmai par atbilstošas infrastruktūras uzlabošanu, audzēkņu 

fizisko aktivitāšu iespēju nodrošināšanai.  

Vērtējums kritērijā     Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  -  labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CITI  SASNIEGUMI 

Aktivitātes Sasniegtais rezultāts 
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4.1.Iestādes dalība projektos, kas veltīti 

Latvijas simtgades svinībām: (noslēguma 

posms) 

4.1.1..iestādes ansambļa dalība e-Twinning 

projektā “Uzdāvini dziesmu Latvijai”; 

 

 

4.1.2.vecākās – sagatavošanas grupas 

audzēkņu dalība projektā “Nacionālo 

dārgumu jaunatklāšana” (piedalījās 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku 

novada izglītības iestādes) 

 iegūta 1. vieta ( starp pirmsskolas 

izglītības iestādēm un 1-4. klasēm) 

 iniciatīvas noslēgumā mūsu iestādes 

audzēkņi, Latvijas Republikas 

prezidentam, nodeva patriotisma laika 

kapsulu ar veltījumu Latvijas valsts 

simtgadē.  

 pēc projekta patroneses, I.Vējones 

kundzes, uzaicinājuma audzēkņi 

devās ekskursijā uz Rīgas pili; 

 

4.1.3.iestādes personāls, audzēkņi un vecāki 

aktīvi piedalījās iestādes iniciatīvas 

pasākumā “Gūsim prieku, iepriecinot citus”. 

(sagatavot dāvanu - iestādes audzēkņu 

koncertu un 100 burciņas ar ievārījuma).  

 

4.2.Regulāras audzēkņu radošo darbu 

publikācijas žurnālā “Spicīte”.  
 

 

4.3.Pedagogu un audzēkņu dalība  

e-Twinning”projektā “Ziemassvētki 

Eiropā” (Ziemassvētku kartīšu gatavošana 

un nosūtīšana uz 15 Eiropas valstīm).  Šajā 

gadā projektā piedalījās 3,4 gadīgie audzēkņi 

(divas grupas).  

 

 

 

 

Mācoties apzinīgi, atbildīgi veicot uzticēto 

pienākumu, audzēkņi. apguvuši mūzikas skolotājas 

komponēto dziesmu un piedalījušies, šīs dziesmas 

audio un video formāta ieraksta tapšanā. 

  

Ceļā uz Latvijas simtgadi, vecākās un 

sagatavošanas grupas audzēkņi iepazinušies ar 

lokālas un nacionālas nozīmes objektiem. 

Audzēkņiem veicināta izpratnes un apziņas  

veidošanās par valstisko identitāti, patriotismu,  

tikumiskajām īpašībām, lepnumu par pilsētas  

sakoptajiem objektiem un apkārtējo vidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepriecināti, cilvēki, kuri dzīvo valsts sociālā  

aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Jelgava”.  

Vairotas empātijas spējas. 

 

 

 

Audzēkņi radoši darbojoties demonstrējuši savas 

jaunrades spējas, talantu, ieguvuši pozitīvu, 

attīstošu atgriezenisko saiti par sava darba rezultātu. 

 

Audzēkņi pielietoja apgūtās prasmes ( griešanas, 

līmēšanas, zīmēšanas, plēšanas u.c.), Ziemassvētku 

apsveikumu izgatavošanā. Prieks un gandarījuma  

izjūta par savu darbu, tā rezultātu un saņemtajiem 

apsveikumiem no citu valstu bērniem. 

 

 

 

 

 

    TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  
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Izglītības joma  Uzdevumi   

Mācību saturs 1.Nodrošināt kompetencēs balstīta mācību satura un pieejas īstenošanu 

integrētā, pēctecīgā mācību un audzināšanas procesā, piedāvājot atbilstošas 

mācīšanās stratēģijas. 

2.Ieviest izstrādāto dienas ritma plānojumu, akcentējot audzēkņu patstāvīgās un 

organizētās darbības aktivitātes telpā un āra vidē. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1.Ieviest izmaiņas mācību un audzināšanas procesa plānošanā un īstenošanā, 

atbilstoši lietpratības pamatu apgūšanai visās mācību jomās, kas ietver vērtības, 

tikumus un caurviju prasmes, nodrošinot diferencētu un individuālu pieeju 

audzēkņu spēju attīstībai ar virzību uz sasniedzamo rezultātu. 

 2.Regulāri analizēt un kritiski izvērtēt mācīšanās un mācīšanas pieejas 

efektivitāti. 

3.Stiprināt lokālpatriotisma un piederības izpratnes veidošanos savai iestādei, 

pilsētai, valstij.  

4.Nodrošināt pedagoģiskā procesa metodisko daudzveidību, akcentējot audzēkņu 

patstāvīgo, praktisko darbību (mācību ekskursijas, IT mācību materiālu 

izmantošana u.c.).. 

Audzēkņu 

sasniegumi 

1.Atbalstīt audzēkņu iniciatīvu un rīcību patstāvīgai darbībai ikdienā, saskatot 

viņu intereses un novērtējot katra individuālās spējas, izvēlēties daudzveidīgus 

praktiskās darbības paņēmienus atbilstošākās metodes un pieejas, lai katrs 

audzēknis sasniegtu savu labāko rezultātu.  

2.Veidot efektīvu saziņu ar vecākiem, regulāri iepazīstināt viņus ar bērna 

attīstības dinamiku, viņa darbības sasniegumiem. 

Atbalsts 

audzēkņiem 

 1.Nodrošināt diferencētu un individuālu pieeju audzēkņu spēju attīstībai, 

ievērojot katra īpašās vajadzības, ar virzību uz sasniedzamo rezultātu. 

2.Ierobežot frontālo pedagoģisko procesu, ieviest plānotu apakšgrupu un 

individuālo darbu. 

2.Veidot pozitīvas, sadarbībā balstītas attiecības ar vecākiem saprotami, cieņpilni 

un regulāri komunicējot, sniegt nepieciešamo informāciju izpratnes veidošanā 

par jaunā mācību satura un pieejas maiņas ieviešanu iestādē un sekmēt vienotu 

prasību izvirzīšanu. 
Iestādes vide 1.Mērķtiecīgi papildināt, pārveidot un pielāgot jauniem apstākļiem esošo 

materiālo lietu vidi, tās pieejamību ikvienam audzēknim, atbilstoši viņa spējām, 

vēlmēm un vajadzībām patstāvīgi, praktiski, radoši darboties. 

2.Stiprināt saskarsmes kultūras prasmes, sadarbību un ētiku profesionālajā 

darbībā, veidojot labvēlīgu, sociāli emocionālo vidi. 

Iestādes resursi  1.Nodrošināt katra iestādes darbinieka profesionālās kompetences pilnveides 

vajadzības, mūsdienīgas lietpratības izglītības ieviešanai.  

2.Veicināt pedagogu digitālo prasmju un svešvalodu apguvi.  

     3.Mērķtiecīgi plānot finanšu resursu izlietošanu, kvalitatīva izglītības procesa 

nodrošināšanai. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Nodrošināt kompetencēs balstīta mācību satura un pieejas ieviešanu. 

2.Veikt efektīvu pārvaldību, izglītības procesa pārraudzību, iestādes personāla, 

vecāku, institūciju mērķtiecīgu sadarbību, vērstu uz kvalitatīvu pirmsskolas 

izglītības programmas satura apguvi, katra audzēkņa individuālo izaugsmi un 

iestādes ilgtspējīgu attīstību. 

 2.Regulāri veikt iestādes darbības iekšējās kontroles un pārraudzības 

pasākumus, risku un iespēju izvērtēšanā.  

3.Veidot uz sasniegumiem balstītu iestādes pašnovērtējumu, darba vērtēšanā 

iesaistot visas iesaistītās puses. 
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4.Izzināt labāko pieredzi, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju mūsdienīgas 

lietpratības izglītības mācību satura un pieejas plānošanā un ieviešanā. 

5.Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un Jelgavas pašvaldības iestādes 

„Jelgavas Izglītības pārvalde” vadību rast risinājumu atbilstošas infrastruktūras 

nodrošināšanai sporta nodarbību un citu fizisko aktivitāšu organizēšanai. 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja                                           Mudīte Gavrilko 
  

 

 

SASKAŅOTS 
 

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

30.08.2019. 


