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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 

 “Pirmsskolas izglītības programma” (programmas kods 01011111). 

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

2019./2020. mācību gadā iestādi apmeklēja 133 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 2 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. “Džimbas  deviņu soļu drošības programma” (sadarbībā ar PII “Sprīdītis”). 
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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. 

 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI 

2.1.Nodrošināt  audzēknim iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei, īstenojot kvalitatīvu 

un iekļaujošu mūsdienīgas lietpratības 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, veicinot 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 2019./2020. mācību gadam 

1.prioritāte -  Personāla profesionālo kompetenču paaugstināšana mūsdienīgas lietpratības 

izglītības ieviešanai un izglītības  kvalitātes nodrošināšanai. 

2. prioritāte  - Informēti vecāki, atvērta, vienotos mērķos balstītu sadarbība ar vecākiem - 

atbalsts katra audzēkņa individuālajai izaugsmei. 

3. prioritāte - Vērtībizglītībā balstītas, drošas, iekļaujošas, atbalstošas un pieejamas mācību 

vides organizēšana pašvadītam mācīšanās darbam.  

Visu šo plānoto darbību centrā – audzēknis, kuram dota iespēja iegūt kvalitatīvu mūsdienīgu 

lietpratības izglītību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi, liekot pamatus 

vērtībās balstītu ieradumu veidošanai. 

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.         
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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); 

mācīties un uzlabot (mācoties no savas un citu pieredzes uzlabot profesionālās patstāvības 

un   kompetenču pilnveidi).  

 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU  

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  
 

3.1. Mācību saturs  

Kritērijs – Iestādes īstenotās izglītības programmas 

2019./2020. mācību gadā Iestādes darba organizācija tika pakārtota jaunās pirmsskolas 

izglītības programmas satura un pieejas ieviešanai. 

Iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai (kods 01011111), 

pēc IZM parauga, integrējot mācību priekšmetu saturu. Mācību saturu audzēkņi apgūst 

integrētā, iekļaujošā mācību procesā, ievērojot audzēkņu vajadzības, intereses, aktualitātes. 

Izstrādāts dienas ritma plānojums, akcentējot izglītojamo patstāvīgo darbību un organizēto darbību. 

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 satura apjoms un apguves ilgums ir samērīgs un nodrošina mācību satura 

tematisko pēctecīgumu, mācību priekšmetu savstarpējo saikni un atbilstību noteikto mērķu 

sasniegšanai. 

Mācību satura apguves norise un plānotie bērnam sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti atbilstoši 

trim pirmsskolas izglītības posmiem. 

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 veic ieteicamās mācību 

literatūras un materiālās bāzes izvērtēšanu un aktualizē 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 iekļauti temati, 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 
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dažādu profesiju pārstāvjiem; grupas pasākumi; mācību ekskursijas, dalība projektos; spēles 

u.c.  

Iestāde vadība sniedz metodisko atbalstu skolotājiem jaunā izglītības satura un pieejas 

ieviešanai (pedagoģiski organizatoriskās darba sanāksmēs, individuālajās, grupu pārrunās, 

darbsemināros u.c.), aktualizējot kursos, konferencēs un citos pasākumos iegūto informāciju. 

Sasniegumi: 

Paplašināts personāla profesionālo zināšanu un prasmju apjoms mācību satura un pieejas 

maiņai.  

Tālākā attīstība:  

Turpināt īstenot kvalitatīvu mācību un audzināšanas satura apguvi 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. 

Mācīšanas kvalitāti nosaka katra audzēkņa individuālo sasniegumu virzība, diferenciācija un 

atbalsts viņa personības attīstībā. 

Darbsemināros kopā mācījāmies: plānot, darīt, analizēt un uzlabot, ieviest pārmaiņas, korekcijas 

mācību procesa organizēšanā, sasniegumu vērtēšanā, vides piemērošanā un fiksēto vērojumu 

pierakstos. Sapratām,, ka jāmaina skatījums uz jaunā mācību satura apguvi, ka mācīšanas kvalitāti 

nosaka nevis satura iemācīšana bet gan skolotāja spēja saskatīt iespējas kā palīdzēt audzēknim pie 

sasniedzamā rezultāta nonākt pašam.  

 

Paveiktais / rezultāts  

 Uzsākot 2019./2020. mācību gadu tika izveidots ieteicamais tematu plānojums visām 

vecuma grupām. Izvēlēto tematu realizē laikaposmā, ne īsākā par vienu mēnesi, bet, ja 

audzēkņiem tas ir saistošs un interesants, laiks tā realizēšanai var būt ilgāks. 

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

temata aktualitāti un izvēlas konkrētus sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās. 

 Grupās kopā ar audzēkņiem tiek veidota “runājošā siena”, taču šajā jomā vēl ir 

nepieciešami uzlabojumi ( kā un kādā veidā to darīt audzēkņiem saistošu un ieinteresēt 

viņus tās tapšanā). 

 Temata plānošana mēnesim notiek nelielās grupās, piesaistot sporta un mūzikas skolotājas 

(tematam atbilstoša vides veidošana, saskaņota grupas komandas, sporta un mūzikas 

skolotājas rīcība). 

 Tematu izvēlē tiek iesaistīti audzēkņi, izsakot savas vēlmes, ko viņi vēlas izzināt, uzzināt. 

 Organizējot dažādus pasākumus (ekskursijas, tematiskie pasākumi) tiek pievērsta 

uzmanība, tam lai tie nebūtu tikai kā izklaide, bet audzēkņi gūtu jaunu pieredzi, zināšanas.  
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 Gatavojoties pasākumiem, skolotājas veic pārrunas ar bērniem, rosinot padomāt, kas 

viņus interesē, ko varētu pajautāt, ko vēl uzzināt( piemēram pirms došanās uz Jelgavas 

pilsētas bibliotēku, Jelgavas pastu). 

 Skolotājas savā darbā mācās modelēt to, ko sagaida no audzēkņiem – rosina viņus meklēt 

atbildes uz jautājumiem, meklēt risinājumu praktiskajiem darbiem, to paveikšanai ( atrast 

nepieciešamos materiālus, palūgt palīdzību draugam, darboties pa pāriem vai nelielās 

grupās). 

 

Pedagoģiskā procesa plānošana iestādē notiek, par pamatu ņemot jauno, pilnveidoto pirmsskolas 

mācību programmu, kura ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta «Kompetenču pieeja mācību 

saturā» ietvaros.  

Plānošanā tiek izmantota e – klases vide. Iestādē ir izveidots «Gada tematiskais plāns», atbilstoši 

svinamajiem svētkiem gada griezumā. Grupas temats tiek veidots atbilstoši lielajam iestādes 

tematam un tā brīža situācijai, noskaidrojot, ko bērni vēlas zināt, ko jau zina par šo tematu, un no 

tā, izvirza bērnam sasniedzamo rezultātu, un paredz iespējamās darbības kā to sasniegt. 

Pedagoģiskā process notiek, balstoties uz audzēkņa ikdienas darbības novērojumiem, un 

vērtēšanu, 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 

apguvē tiek pielietots caurviju princips, kur apgūstamais temats, tiek apgūts caur dažādiem 

darbības veidiem. 

Būtisks uzsvars mācību procesā tiek likts uz attīstošas un atbalstošu mācību vides veidošanu, lai 

tā atbilstu 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 tiek organizēts, respektējot bērna individuālās spējas, intereses un vajadzības. 

Skolotājas individuāli strādā  ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās: zemāka izziņas interese; 

grūtāk motivējams; īslaicīgāka un nenoturīga uzmanība, zems pašvērtējums, un ar 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 jomas sasniedzamo rezultātu; piedāvā idejas, māca tās 

prasmes, kuras vēl nav apgūtas, daudz izmanto praktiskos darbus, eksperimentus, rada iespēju 

audzēknim pašam izzināt, saprast, atklāt. 

 Audzēkņi tiek mudināti: patstāvīgi sagatavoties rotaļnodarbībai, izvēlēties nepieciešamos 

materiālus ( papīrs, rakstāmpiederumi, līme u.c.); izmantot grupā pieejamos resursus (grāmatas, 

attēlus u.c.); izvēlēties dažādus materiālus darba veikšanai (forma, lielums, krāsa u.c.); iesākto 

darbu paveikt līdz galam; mācīties izteikt savu viedokli; novērtēt savu un grupas biedru darbus 

u.tml.  

Mācīšanas process norit audzēkņu brīvā rotaļdarbībā gan individuāli, gan nelielā grupā, gan 

periodiski, aptverot visu grupu. Praktiskās dzīves iemaņas un prasmes audzēkņi apgūst 

individuāli, visas dienas garumā.  

Temata ietvaros tiek organizētas mācību ekskursijas tuvākajā apkārtnē un tālāk. 
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2019./2020. mācību gadā organizētie pasākumi 

 

Nr. 

p/k 

Mēnesis Pasākums 

1. 

Septembris 

Tēvu aktīva līdzdalības dienas ritma pasākumos 

2.   

Piecgadīgo audzēkņu nodarbība policijas klasē Pētera ielā 5, Jelgava 

3. 5.- 6. gadīgo audzēkņu ekskursija uz ugunsdzēsības muzeju. 

4. Izstāde “Rudens ziedu parāde” 

5. Džimbas drošības skoliņas 9 nodarbības sagatavošanas grupas audzēkņiem   

6. 

Oktobris 

Karjeras nedēļa ar vecāku iesaisti dienas aktivitātēs  

7. 5. - 6. gadīgo audzēkņu mācību ekskursija uz Iecavas labirintiem un trušu 

pilsētiņu. 

8. 5. - 6. gadīgo audzēkņu mācību ekskursija uz  Jelgavas pilsētas bibliotēku, lai 

apskatītu ceļojošo izstādi  „Muminu ģimene no Somijas”  

9. Profilaktiski izzinošs pasākums “Kāpēc jāmazgā rokas?” visu grupu 

audzēkņiem 

10. 

Novembris 

Viktorīna 5-6 gadīgo grupu audzēkņiem: “Es mīli Tevi Latvija!” 

11. 

 

Sveču kompozīciju izveide “Latvija ugunszīmēs” hercoga Jēkaba laukumā 

12. Decembris Ziemassvētki kopā ar iestādes audzēkņu vecākiem 

13. Janvāris Dalība biedrības “Mans tautastērps” akcijā “Jelgavai jubilejā dāvināsim deķi 

no 755 kvadrātiņiem” 

14. Sagatavošanas grupu audzēkņu koncerts vecākiem “Mūsu mājā dejo tā!” 

15. Februāris Audzēkņu darbu izstāde  

16. PII “Zemenīte” audzēkņu koncerts “Mūsu talanti.” 

17. Džimbas drošības skoliņas 9 nodarbības 5 gadīgo audzēkņiem  
 

Iestādē ir izstrādāta noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai un 

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

parakstu. 

Sasniegumi:  

Mainījusies skolotāju pieeja un attieksme, pielietotās metodes un darba organizācijas formas, 

virzot un atbalstot mācīšanos. 

Turpmākā attīstība: 

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

pamatu apgūšanai visās mācību jomās, nodrošinot diferencētu un individuālu pieeju audzēkņu 

spēju attīstībai ar virzību uz sasniedzamo rezultātu. 

2.Turpināt izzināt labāko pieredzi, pilnveidot prasmes plānot audzēkņu patstāvīgās darbības 

aktivitātes telpā un āra apstākļos. 

3.Uzlabot pastaigu un āra rotaļdarbību  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, īstenojot pilnveidotā mācību satura apguvi un pieeju, rosina audzēkņus 
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darboties mērķtiecīgi, aktīvi, patstāvīgi, 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. 

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. 

Grupas skolotājai mācību procesa organizēšanā nozīmīgs atbalsts ir 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, āra vidē. 

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).  

Īpaši aktīva sadarbība ar vecākiem tika izvērsta ārkārtas situācijas laikā, kad  mācību procesu 

organizējām attālināti, nododot vecākiem sagatavotus uzdevumus un ieteikumus par vēlamajām 

darbībām turpinot mācīšanos kopā ar bērniem, mājas apstākļos. Šajā situācijā, atgriezenisko saiti 

par bērna sasniegto rezultātu, skolotājas ieguva no vecākiem, saņemot WhatApp lietotnē gan 

video, gan attēlu veidā. 

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 ir 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.  

Mācīšanās kvalitāti būtiski nosaka sociāli emocionālā mācīšanās, skolotāja un audzēkņa 

savstarpējā sapratne, uzticēšanās. Sociāli emocionālās mācīšanās ietvaros tiek vērtēti audzēkņa 

sasniegumi socializācijā - saprast sevi (sevis apzināšanās), pārvaldīt sevi (savas emocijas, 
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uzvedību), saprast citus ( empātija, tolerance), saprasties ar citiem, spēja piedalīties lēmumu 

pieņemšanā. Izaicinājums skolotājiem-atrast katram audzēknim individuālu pieeju un uzlabot 

savas sociāli emocionālās kompetences. 

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. 

K 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.  

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 (93%), pierāda, ka viņus pilnībā apmierina izglītības kvalitāte   

iestādē.  

Turpmākā attīstība:  

1.Turpināt pilnveidot prasmes radīt mācīšanās situācijas un veidot mācīšanās motivāciju, kur 

audzēknis kā atklājējs var konstruēt zināšanas, demonstrēt individuālās izpausmes un kur rodas 

vajadzība apgūt jaunas prasmes, zināšanas.  

2.Turpināt strādāt pie skolotāja lomas maiņas mācību procesā, vairāk vēršot uzmanību uz 

audzēkņa iniciatīvām, līdzdalību un darbības plānošanu. 

Vērtējums kritērijā      Mācīšanās kvalitāte – labi 

 

 3.2. Mācīšana un mācīšanās 

 3.2.3. Kritērijs – vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

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

Audzēkņu tiek vērtēta ikdienas darbībā un ilgtermiņā, vērojot un veicot pierakstus par viņu 

uzvedību, aktivitāti, vēlēšanos mācīties, emocionālo noskaņojumu. Veicot formatīvo vērtēšanu, 

tiek saņemta atgriezeniskā saite, kas palīdz audzēknim sarast, ko viņš prot/ir paveicis un pie kā 

jāturpina strādāt, lai uzlabotu sasniegto rezultātu. 

Izstrādājām mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, attiecībā pret obligātā satura apguves 

plānotajiem rezultātiem, saskaņā ar pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipiem. 

Audzēkņu sasniegumu vērtēšana notiek e-klasē.    

Refleksijas laikā audzēknis gūst prieku un gandarījumu par paveikto, to izvērtē plāno nākamās 

mācības. Saistot apgūto ar reālo dzīvi un dažādām mācību jomām, skolotāja sekmē un māca 

zināšanu, prasmju pārnesi. 

Skolotājas vērtēšanā iesaista arī audzēkņus, rosinot novērtēt gan savu, gan citu audzēkņu darbus, 

paskaidrot savu vērtējumu, dot ieteikumus, tā veicinot pašizziņas un pašvadības prasmju apguvi. 

Skolotājas seko tam, 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.  
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Divas reizes gadā skolotāji pedagoģiskās padomes sēdē vērtē īstenoto mācību efektivitāti, 

audzēkņu sasniegumus, izvirza aktualizējamos uzdevumus sasniegumu uzlabošanai. 

Kopsavilkumu par iestādes audzēkņu sasniegumiem sagatavo vadītājas vietniece izglītības jomā  

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

skolotājām  ( individuālās pārrunās, vecāku sapulcēs).  

81% uzskata, ka informāciju par sava bērna sasniegumiem saņem pietiekami, 16%– 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 audzēkņa likumiskie pārstāvji. 

Sasniegumi:  

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas notiek e-klasē.. 

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 

 

3.3. Audzēkņu sasniegumi - audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā  

Pamatojoties uz audzēkņu sasniegumu vērtējuma rezultātiem, skolotājas izvirza individuālā 

darba uzdevumus atbalsta sniegšanai audzēkņiem, kuriem mācību sasniegumi zemāki un kuriem 

izteiktas spējas kādā no mācību jomām.  

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

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

Audzēkņu mācību sasniegumi iestādē kopumā 

 Mācību jomas 

         

                                 Vērtējums 

 

 

Sācis apgūt 

 

 

Turpina 

apgūt 

 

 

Apguvis 

 

 

Apguvis 

padziļināti 

Valodas mācību joma 15 59 48 7 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 5 62 62  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību 

joma 

 

18 

 

66 

 

43 

 

2 

Dabaszinātņu mācību joma 11 70 48  

Matemātikas mācību joma 10 51 64 4 

Tehnoloģiju mācību joma 12 21 91 5 

Veselības un fizskās aktivitātes mācību joma  

8 

 

46 

 

47 

 

28 

S - sācis apgūt (veic ar darbības vadību un pēc parauga); T - turpina apgūt (veic ar palīdzību, 

pamudinājumu, izmanto atgādnes); A – apguvis (veic patstāvīgi); P - apguvis padziļināti 

(zināšanas un prasmes pielieto dažādās vidēs un situācijās, izmanto jaunradi) 



12 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” Pašnovērtējuma ziņojums 2019 

 

 

Iestādi 2019./2020. mācību gadā apmeklēja 130 audzēkņi, vienam audzēknim ir mājmācība, 

viņš regulāri saņem nepieciešamo pedagoģisko atbalstu. 

Ikdienas darbā audzēkņu sasniegumi tiek vērtēti mēneša temata ietvaros katrā no mācību 

jomām. Mācību jomās viena temata ietvaros tiek izvirzīti no 1 līdz 3 sasniedzamiem 

rezultātiem, atbilstoši audzēkņa vecumposmam. Analizējot audzēkņu sasniegumus un, ņemot 

vērā viņu intereses, tiek plānoti nākamie sasniedzamie rezultāti. Apkopotie dati par audzēkņu 

sasniegumiem un to analize parāda, ka ir atsevišķi kritēriji, kas ir būtiski attīstības sasniegumu 

nodrošināšanai: 

 apmeklējums – audzēkņi iestāde biežāk neapmeklē dēļ slimības, kā arī saistībā ar 

vecāku finansiāliem apsvērumiem ( brīvdienas 1-2x nedēļā); 

  socializācija, līdzdalība, sadarbība;  

 valodas attīstība ( grūtības audzēkņiem, kuriem ģimenē vienīgā sarunvaloda ir krievu 

valoda, līdz ar to viņiem problēmas rada socializācija, līdzdalība un sadarbība);  

 5-6 gadīgajiem audzēkņiem būtiska ir pirmsskolas izglītības obligātā satura plānoto 

rezultātu apguve.  

Audzēkņu gatavība pamatizglītības apguvei 

 Mācību jomas 

         

                                 Vērtējums 

 

 

Sācis 

apgūt 

 

 

Turpina 

apgūt 

 

 

Apguvis 

 

 

Apguvis 

padziļināti 

Valodas mācību joma 1 6 17 5 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma  5 24  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību joma 

  

7 

 

22 

 

Dabaszinātņu mācību joma  4 25  

Matemātikas mācību joma  4 23 2 

Tehnoloģiju mācību joma  3 26  

Veselības un fizskās aktivitātes mācību joma   3 26 
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Audzēkņu mācību sasniegumi iestādē kopumā
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2020. gada septembrī pamatizglītības apguvi uzsāks 29 audzēkņi. 

Viens audzēknis iestādi sāka apmeklēt 2019. gada 1. septembrī, ģimenē sarunvaloda ir 

krievu valoda, līdz ar to nelielas problēmas sagādāja komunikācija latviešu valodā. 

Pamatizglītības apguvi šis audzēknis uzsāks 5. vidusskolā. 

 

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.Aktivizēt lasīt un rakstītprasmju 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 ritmam u.tml.. 

Iestādes vadība veicina pedagogu personības un profesionālo pilnveidi izglītojamo atbalstam, 

organizē skolotāju sanāksmes, darbseminārus, izmantojot izglītojošus metodiskos palīglīdzekļus, 
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sagataves, organizē savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumus, diskusijas, veic regulāru un 

sistēmisku preventīvo darbu ar iestādes personālu un vecākiem problēmsituāciju novēršanai. 

Uzsākot dienu, grupā tiek organizēts “Rīta aplis”, kurā pēc logopēdes ieteikuma iekļauti: skaņu 

izrunas, saskarsmes un sadarbības vingrinājumi, atbalsta sniegšanai audzēkņiem ar valodas 

traucējumiem; elpošanas vingrinājumi; netīšā lasīt mācīšana u.tml. 

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, mācību process, sporta aktivitātes 

tiek organizētas āra vidē.  

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

nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību. Iestādes māsa veic: izglītojamo veselības 

pārbaudes, antropometriju, pārbaudes uz pedikulozi u.tml.; organizē izglītojošos pasākumus 

grupās personīgās higiēnas ievērošana, kultūrhigiēnas paradumu, iemaņu veidošanā (pareiza 

roku mazgāšana, zobu tīrīšana, ēšanas kultūra u. tml.; nodrošina ar informāciju darbiniekus un 

vecākus par akūtiem profilakses pasākumiem, saslimstības izskaušanā un samazināšanā. 

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 ( visi darbinieki apmācīti pirmās palīdzības sniegšanai), ja nepieciešams, tiek 

izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, par notikušo nekavējoties tiek paziņots audzēkņa 

vecākiem.  

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 SIA “Saltums Kandavā”. 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 atbilstoši viņu vajadzībām un 

nepieciešamībai.  

98% vecāku uzskata, ka grupā valda vienlīdzīga, taisnīga, cieņpilna attieksme pret visiem, 

pret katru bērnu un ģimeni. 
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Turpmākā attīstība:  

Turpināt audzēkņu, pedagogu, audzēkņu likumisko pārstāvju un speciālistu mērķtiecīgu, uz 

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

atgriezenisko saiti viņa 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; 

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”. 
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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, 98%  vecākiem uzskata, ka iestādes vide ir droša.  

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

audzināšanas satura apguvei. 

    Sasniegumi: 

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

normatīvajiem aktiem.  

2.Izglītības process notiek audzēkņu dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. 

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. 

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 
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konsultācijas, vecāku sapulces, atklātos vērojumus, svētkus). Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas 

laikā mācību procesa organizēšana notika attālināti.  

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. 

Audzēkņu dalība projektos, konkursos, publikācijas žurnālā “Spicīte” 

e-Twinning projekti 

Nr.

p/k 

 

Projekta nosaukums 

 

Sasniedzamais rezultāts 

Audzēkņu 

vecums 

1. “Māksla ar mazām 

rokām” 
 Mācās apzināties sevi kā aktīvu un 

radošu personību, vēlas apgūt jaunas 

prasmes; 

 Rada un īsteno ideju daudzveidīgā 

mākslinieciskā darbībā; 

 Iepazīt citu valstu mākslas materiālus, 

un dalās ar savu pieredzi. 

 

5-6 gadi 

2. “Mūsu pilsēta”  Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās 

un saprast digitālo tehnoloģiju lomu; 

 Stāsta par savu pilsētu, atpazīst un 

nosauc Latvijas valsts simbolus; 

 Iepazīst citu valstu pilsētas. 

5-6 gadi 

3. “Dzīvnieki”  Ieklausās cita teiktajā, mācās vienoties 

par kopīgu darbību; 

 Iepazīst citas Eiropas valstis; 

 Sadarbojoties īsteno kopīgu uzdevumu 

un vienojas par kopīgu mērķi. 

5-6 gadi 

4. “Ziemassvētki visā 

Eiropā” 
 Izmanto mākslinieciskajā darbībā 

dažādus materiālus un tehniskos 

paņēmienus; 

 

2-3 gadi 

Konkursi 

1. SIP konkurss “Riti, 

raiti valodiņa” 
 Runā dzejoļus dzimtajā un latviešu 

valodā, mainot balss skaļumu un runas 

tempu atbilstoši dzejoļa saturam. 

 

5-6 gadi 

2. SIA “Kanclera nams” 

zīmējumu konkurss 

“Ziedu karnevāls” 

 

 Rada un īsteno ideju daudzveidīgā 

mākslinieciskā darbībā; 

 

2-6 gadi 

Publikācijas žurnālā “Spicīte” 

Nr.

p/k 

 

Žurnāla NR. 

 

Darba nosaukums 

Audzēkņu 

vecums 

1. Nr11/2019.(199) “Fantāziju planēta” 

 

viens 5-7 gadu 

veca audzēkņa 

darbs. 



18 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” Pašnovērtējuma ziņojums 2019 

 

2.  Nr2/2020.(202) “Dinozauru pasaule”  

 

trīs 5-7 gadu 

vecu audzēkņu 

darbi. 

3. Nr3/2020.(203) “Putni ziemā”  seši 5-7 gadu 

vecu audzēkņu 

darbi. 

Sasniegumi: 

1.Iestādē ir radīti apstākļi, daudzveidīga materiālā bāze, kas motivē audzēkņus aktīvi 

iesaistīties daudzveidīgās praktiskās darbībās, parādīt savas prasmes, zināšanas, izpratni 

dažādos veidos, patstāvīgi īstenot savas idejas. 

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

demonstrējot savas spējas, attīstot un pilnveidojot lietpratību. 

Turpmākā attīstība: 

1.Stiprināt audzēkņu, personāla, vecāku, atbalsta personāla mērķtiecīgu uz audzēkņa vajadzībām, 

interesēm un spējām vērstu sadarbību un mijiedarbi, lai veicinātu katra audzēkņu attīstības 

izaugsmi. 

2.Palielināt katra audzēkņa labsajūtu, apmierinot viņa pamatvajadzības. 

Vērtējums kritērijā      Atbalsts personības veidošanā   - labi 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem  

3.4.4.Kritērijs – atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Organizējot diferencētu darbu ar audzēkņiem, kuriem grūtības mācībās un audzēkņiem ar 

izteiktām spējām kādā no mācību jomām, skolotājas:  

- identificē dažādus mērķus attiecīgām audzēkņu grupām; 

- pielāgo saturu, ko vēlas audzēknim iemācīt ( zināšanas, prasmes, attieksmes); 

-dod norādījumus, sniedz nepieciešamo atbalstu audzēkņu grupām; 

 -pielāgo procesu, piedāvājot daudzpakāpju uzdevumus, vingrinājumus, kas balstās uz dažādu 

mācīšanās grupu vajadzībām;  

-rūpējas, lai katrs audzēknis sniedz ieguldījumu kopējā mācīšanās procesā;  

-pielāgo vidi - to, kāds ir grupas klimats, atmosfēra; 

-nodrošina, lai katrs audzēknis tiktu pieņemts tāds, kāds viņš ir; 

 -piedāvā daudzveidīgus izmantojamos materiālus, kas motivē audzēkni izzināt, domāt, radoši 

darboties, vienlaicīgi, apgūstot caurviju prasmes. 

 Sasniegumi: 

Pedagoģisko vērojumu rezultāti liecina, ka pedagogi spēj novērtēt audzēkņu spējas, pratību 

līmeni, lai atbilstoši tam organizētu mācību darba diferenciāciju. 

 Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot pedagogu prasmes identificēt mācīšanās mērķus un izvēlēties atbilstošākās metodes, 

tehnoloģijas  mācību procesa organizēšanai atšķirīgām audzēkņu grupām.   

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

 3.4.5. Kritērijs - Sadarbība ar audzēkņa ģimeni 

Lai pārmaiņu ieviešana būtu veiksmīga svarīgi, lai Iestādei būtu informētu vecāku atbalsts – lai 

arī vecāki saprastu, par ko ir runa, lai spējot sarunāties nonāktu pie vienotas izpratnes, kā rezultātā 

katram audzēknim nodrošinātu viņa izaugsmei nepieciešamo atbalstu.. 

Veiktās aktivitātes, izmantotās sadarbības formas un metodes darbā ar vecākiem, kas palīdzēja 

radīt izpratni par pilnveidoto mācību saturu un netradicionālo pieeju tā apguvei, par nepieciešamo 

atbalstītu bērnam, par to, ka pirmsskola - ģimene bērnam ir vienota pasaule, ka mācīšanās 

jāturpina un iegūtās prasmes, zināšanas izglītības iestādē ir jānostiprina mājas apstākļos: 

- informatīvie stendi – lai vecāks varētu sekot līdzi ikdienas aktualitātēm grupā, Iestādē, saņemt 

informāciju par aktuāliem jautājumiem izglītības jomā Iestādē, pilsētā, valstī; 

- e—pasts; 

-WhatsApp grupu izveide nodrošināja informācijas abpusējas apmaiņas un regulāras saziņas  

iespējas.  

Īpaši aktīvi Whatsapp grupu darbība tika izvērsta ārkārtas situācijas laikā, kad  komunikācija un 

mācību procesa vadīšana notika attālināti. Lai atbalstītu bērnu mācībās mājās, skolotājas 

sagatavoja nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās 

iespējām, ko varēja pildīt kopā ar vecākiem.  Skolotājas arī sagatavoja nepieciešamo materiālu 

sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz videomateriāliem, attēliem, u.tml. 

 Skolotājas, ar vecāku starpniecību, saņēma atgriezenisko saiti par bērna sasniegto rezultātu, gan 

video, gan attēlu formā. 

- izveidojām “Pārdomu krātuvīti”, kurā vecāki jebkurā laikā, anonīmi, var izteikt savu viedokli 

par jebkuru Iestādes darbības jomu. (kas apmierina, kas neapmierina, priekšlikumi, ieteikumi 

u.tml.). Vecākiem radīta iespēja, (atstājot anonīmu vēstījumu, speciāli šim nolūkam izveidotā  

pastkastē), izteikt savu viedokli, redzējumu, ierosinājumus, priekšlikumus par jebkuru, viņiem 

interesējošu jautājumu, kas palīdzētu Iestādes tālākās darbības plānošanā, pašnovērtējuma 

ziņojuma sagatavošanā un izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

-individuālas sarunas ar vecākiem par katra bērna labjutību un izaugsmi pirmsskolā, par viņa 

stiprajām pusēm, par nepieciešamo palīdzību, kādā no mācību jomām, par sasniegumiem u.tml.; 

-vecāku iesaistīšana mācību procesā radīja iespēju viņiem ielūkoties sava bērna ikdienā, tas deva 

nepieciešamo izpratni par lietpratības izglītības apguves metodēm un pieeju, savukārt skolotāji 

no vecākiem ieguva atgriezenisko saiti par sadarbības rezultātiem; 

-Pateicības raksti par atbalstu konkrētu pasākumu organizēšanā u. tml.;  

-kopīgi bērnu svētki, sporta pasākumi un ekskursijas, būtiski ietekmēja labvēlīgas, sociāli 

emocionālās vides veidošanos ( labsajūta, pozitīva savstarpējā saziņa, piederības sajūta Iestādei). 

Organizējot svētkus, vecāki nav tikai no malas vērotāji, bet ir aktīvi svētku līdzdalībnieki. 

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

personāls, iestādes vadība, logopēds, māsa. Sadarbības rezultātā: stiprinās vecāku kompetences 

kā atbalstīt bērna mācīšanos radīt stimulējošu mācīšanās vidi mājās; ieguvējs ir bērns, kurš jūt 

gan skolotāja, gan vecāku atbalstu; izprot saikni starp dzīvi mājās un izglītības iestādē.  

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

sazinoties ar vecākiem, noskaidroti audzēkņa 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. 

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.  

Iestādē izveidota vecāku padome, kas tiek sasaukta pēc nepieciešamības, lai pieņemtu iestādei 

svarīgus lēmumus. Vecāki aktīvi piedalās iestādē organizētajos pasākumos. 

Vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka 95 %  vecāki ir pilnībā apmierināti ar iestādē notiekošo 

pasākumu un vecāku sapulču kvalitāti un daudzveidību. 

Sasniegumi: 

1. Vecākiem pārredzams mācību process un dota iespēja tajā piedalīties, darbojoties kopā ar 

audzēkņiem. 

2. 93 % regulāri apmeklē vecāku sapulces un pasākumus, 7% daļēji, kas liecina par vecāku 

ieinteresētību  iestādes darbībā. 

Turpmākā attīstība: 

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

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

2.Turpināt darbu ar vecākiem (iesaistīt mācību procesā, skaidrot, sniegt rekomendācijas),   

padziļināt viņu izpratni par bērna mācīšanos un viņam nepieciešamo atbalstu ģimenē. 

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.  

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

valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. Iestādes personāls ir stabils. 

95 % vecāku un 100% personāls( pēc aptaujas datiem) uzskata, 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. Stiprināt pozitīvas saskarsmes kultūras prasmes, sadarbību un ētiku profesionālajā darbībā, kas 

nodrošinātu katra audzēkņa labsajūtu. 

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.  

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”.  

Veiktās aktivitātes daudzfunkcionālas, sadarbību un attīstību veicinošas, iekļaujošas mācību un 

darba vides organizēšana pašvadītam mācīšanās darbam.  

 Esošā mācību vide, iespēju robežās, tiek pārveidota, papildināta izvietojot mācību līdzekļus pa 

noteiktiem centriem, pēc noteiktiem kritērijiem: 

- lai audzēknim ir brīvi pieejami mācību līdzekļi, atgādnes, grāmatas, lai katrs atrastu savai 

darbībai nepieciešamos materiālus. 

-lai to varētu viegli pārveidot;  

-lai tā atspoguļo mācību procesu, atbilstoši aktuālajam tematam; 

-lai tā  motivē audzēkni, mācīties iedziļinoties, ar interesi un prieku, sasniedzot savu labāko 

rezultātu: 

-lai tā atbilstu audzēkņu interesēm, vajadzībām un pieredzei, rosinātu katru audzēkni aktīvi, 

patstāvīgi, radoši darboties gan individuāli, gan nelielā grupā, visas dienas garumā ( temats, 

domu karte, ”runājošā siena, “ atziņas, bērnu nepabeigtie un pabeigtie darbi); 

-lai audzēknis brīvi varētu piekļūt mācību līdzekļiem, atgādnēm, grāmatām un atrastu savai 

darbībai nepieciešamos materiālus;  

-lai tajā būtu paredzēta vieta pētnieciskajai darbībai, eksperimentiem, atpūtai, arī mācību 

procesa laikā. 

Mācību  vides pārkārtošanā iesaistīti arī audzēkņi, radot viņiem iespēju līdzdarboties, 

uzņemties atbildību par konkrētām darbībām; 
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Iestādē ir atbilstošas telpas un to aprīkojums (tai skaitā interaktīvā tāfele, magnētiskās tāfeles 

un  gaismas galdi) un mācību materiālās bāzes nodrošinājums, kas regulāri tiek atjaunots un 

papildināts. 

Grupas 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, pieejama, pārraugāma un tiek mainīta atbilstoši 

vajadzībām ( tematam, prasmēm, interesēm).  

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 arī iestādes teritorija 

ir sakopta, droša uzskata 99% vecāku. 

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 mācību vide ir droša, pieejama un pārraugāma, ērta, sakopta, atbilst sanitāri 

higiēniskajām normām, mācību un koplietošanas telpas ir funkcionālas un estētiski noformētas. 

2.Mācību vide tiek pārveidota, atbilstoši apgūstamajam tematam, audzēkņu vajadzībām un 

interesēm. 

Turpmākā attīstība:  

Turpināt papildināt un modernizēt mācību vidi, kas atbilst audzēkņu interesēm un vajadzībām, 

kas palīdz uzturēt katra bērna motivāciju aktīvi, radoši, patstāvīgi darboties un sasniegt savu 

labāko rezultātu.  

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, 
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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. 

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: 

Turpināt 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. Iestādes 

tehniskā personāla kvalifikācija atbilst prasībām, lai ieņemtu atbilstošu amatu. 
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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 darbiniekam tiek organizēti iestādē ( pirmās palīdzības sniegšana 

bērniem, bērnu tiesību aizsardzība un obligātie kursi audzināšanas jomā). 

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 2019./2020. mācību gadā  

 

Nr. 

p/k 

Datums Tēma Peda

gogu 

skaits 

Izdevējiestāde  

1. 21.08.2019. Pieredzes pārneses darbnīcas "Ceļā uz 

mācīšanās pieejas maiņu", "Skolotājas 

pieredzes stāsts" 

1 ZRKAC 

 

2. 23.08.2019. Pieredzes pārneses darbnīcas "Ceļā uz 

mācīšanās pieejas maiņu", "Skolotājas 

pieredzes stāsts" 

2 ZRKAC 

3. 26.08.2019. Ir apguvusi pedagogu profesionālās pilnveides 

programmu (A) 8 stundu apjomā Mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagogiem 

1 Rīgas Doma kora 

skola 

 

4. 30.08.2019. Pieredzes pārneses darbnīcas "Ceļā uz 

mācīšanās pieejas maiņu", "Pozitīvas 

uzvedības noteikumi pieaugušajiem saskarsmē 

ar bērniem" 

4 ZRKAC 

5. 12.09.2019. Semināri-praktikumi FasTracKids skolotājiem 1 ZRKAC 

6. 07.10.2019 Muzikālās darbības īstenošana pirmsskolā, 

atbilstoši kompetenču pieejai 

1 "Latvijas 

Pašvaldību mācību 

centrs" (LPMC) 

7. 09.10.2019 Bērnu stājas veidošana sporta un interešu 

izglītības nodarbībās 

1 Latvijas Pašvaldību 

mācību centrs 

8. 15.10.2019 Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs 

un metodika pirmsskolā 

1 Apgāda Zvaigzne 

ABC Mācību 

iestāde "Skolu 

informācijas 

centrs" 

9. 15.11.2019. Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā. 15 ZRKAC 

10. 23.11.2019. Sertifikāts “Metodiskais atbalsts sporta 

nodarbību organizēšanā PII.” 

1 Latvijas skolu 

sporta federācija 
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11. 06.12.2019. Mācību darba plānošana 5 – 6 gadīgu bērnu 

lietpratības attīstībai 

2 VISC 

12. 08.01.2020 Kompetenču pieejā balstīts mācību process 

pirmsskolā 

2 Rīgas Izglītības un 

informatīvi 

metodiskais centrs 

13. 05.03.2020. Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā 

pieeja un struktūrā balstītas metodes 

2 VISC 

14. ..04.2020. Mācību darba plānošana 5 – 6 gadīgu bērnu 

lietpratības attīstībai 

3 VISC 

Skolotāju palīgi 

1. 22.08.2019. Pieredzes pārneses darbnīcas "Ceļā uz 

mācīšanās pieejas maiņu", "Pozitīvas 

uzvedības noteikumi pieaugušajiem saskarsmē 

ar bērniem" 

2 ZRKAC 

2. 19.09.2020. Minimālās higiēnas prasības pārtikas 

uzņēmumā. 

1 ZRKAC 

Darbsemināri iestādē 

Pedagogiem 

Nr.p/k Mēnesis Temats 

1. septembris  “Mācību un audzināšanas procesa organizēšana dienas garumā” 

2. oktobris  “Mācību un audzināšanas procesa plānošana”  

3. janvāris Runājošā siena – viens no vides iekārtojuma elementiem, kas ļauj 

uzskatāmi ieraudzīt darāmo, paveikto un apgūto, t. i., padara mācīšanos, 

ieraugāmu un saprotamu. 

4. februāris Kas ir “Domu karte”, kā to izmantot plānojot ikdienas aktivitātes 

pirmskolā. 

5. marts Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās. 

6. marts Attālinātās mācīšanās vadlīnijas izglītības iestādēm, kuras sagatavo 

skolai piecus līdz sešus gadus vecus bērnus. 

7. aprīlis  

Skolotāju palīgiem 

 

Nr.p/k Mēnesis Temats 

1. septembris ”Dezinfekcijas līdzekļu pielietojums pirmsskolas izglītības iestādē, 

lietošanas noteikumu ievērošana.” 

2. novembris Vīrusu infekcijas, profilaktisko pasākumu ievērošana 

3.   

Citu iestāžu uzaicināto darbinieku organizētie darbsemināri  

Pedagogiem 

 

1. novembris “Vecāku un pedagogu sadarbība 21. gadsimta pirmsskolas izglītības 

iestādē.” PII “Zīļuks” vadītājas vietniece L. Kudreņicka 

Skolotāju palīgiem 

 

1. oktobris “Skolotāja palīga darba pienākumi un iesaiste mācību procesā.”  

PII “Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā S.Kārkliņa 

 

Sasniegumi:   

Iestāde nodrošināta ar stabilu, kvalifikācijas prasībām atbilstošu personālu. 
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Turpmākā attīstība: 

1.Turpināt īstenot pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi, mācoties no savas un 

citu kolēģu pieredzes, pilnveidot savas kompetences. (atklātie vērojumi, refleksija, pieredzes 

apmaiņa). 

2. Turpināt paaugstināt pedagogu digitālo kompetenci, informācijas tehnoloģisko rīku un 

digitālo resursu jēgpilnai pielietošanai mācību efektivitātes celšanai,. 

3. E-klasei piesaistīt vecākus. 

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 vecākiem; 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 izglītības attīstības stratēģija 2019.–2025. gadam 
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  5.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Izglītības pārvalde” darbības galvenajiem 

virzieniem.  

Iestādē darba plānošana notiek trīs līmeņos: 

1. perspektīvais - attīstības plāns 2020.-2023. 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); 

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

Iestādes darbības akcents 2019./2020. mācību gadā tika likts uz: personāla profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanu; vienotas plānošanas ieviešanu; jaunā mācību satura un pieejas 

maiņu, atbilstoši trim pirmsskolas izglītības posmiem; e - klases ieviešanu. 

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 2023. gadam.  

2.Mācību procesa plānošana audzēkņu sasniegumu vērtēšanu, individuālais darbs, 

apmeklējumu uzskaite u. tml.,  sekmīgi notiek visās grupās pēc e-klases parauga. 

Turpmākā attīstība: 

Veidot, uz sasniegumiem definētu, iestādes darba pašnovērtējumu un turpmākās darbības 

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 

Uzsākt izglītības reformas īstenošanu bija liels izaicinājums visam Iestādes kolektīvam. 

Pirmkārt, vajadzēja izprast jaunā mācību satura un pieejas jēgu. Otrkārt, papildināt esošās 

profesionālās kompetences, lai mācību rezultāts būtu audzēkņu lietpratība. Treškārt, mainīt 

katram pašam “veco’ domāšanas veidu un pieeju mācību procesam.  

Iestādes vadība apzinājās, ka tikai personāls ar labām profesionālajām zināšanām, 

kompetencēm un izpratni par jaunā mācību satura un pieejas ieviešanas nepieciešamību, ciešā 

mijiedarbībā, cieņā un sapratnē veidotās attiecībās ar audzēkņu vecākiem un nodrošinot, 

attīstībai atbalstošu mācību un darba vidi, var kvalitatīvi īstenot lietpratības izglītības ieviešanu, 

paaugstināt mācību darba efektivitāti, kas vērsts uz katra audzēkņa attīstības izaugsmi un 

sasniedzamo rezultātu kvalitāti.  

Iestādes vadība motivēja un atbalstīja ikvienu Iestādes darbinieku personības izaugsmes un 

profesionālo kompetenču vajadzību paaugstināšanai, piedāvāja iespēju apmeklēt ISC; IKVD; 

ZRKAC tālākizglītības  pasākumus, organizēja kursus un darbseminārus Iestādē un pieredzes 
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izzināšanas pasākumus, par lietpratības izglītības ieviešanas darba organizāciju, citās izglītības 

iestādēs, kā rezultātā:  

-visi pedagogi papildināja kompetences mūsdienīgas lietpratības izglītības ieviešanai, 

apmeklējot tālākizglītības pasākumus;  

-visi skolotāja palīgi apguva nepieciešamās pedagoģiskās kompetences un izpratni par 

sadarbības nepieciešamību ar skolotāju un audzēkni, kas sevī ietver prasmes sagatavoties 

pedagoģiskajam procesam un veidot audzēknim drošu un attīstošu vidi.  

Skolotāja palīgs kā mācīšanās asistents kļuva par nozīmīgu atbalstu skolotājai un audzēknim 

mācību procesā.. Šīs mijiedarbības ietekmē cēlusies skolotāju palīga pašapziņa un profesijas 

prestižs.  

1.4. Kopā sadarbojāmies, dalījāmies zināšanās, pieredzē un mācījāmies: 

-plānot, darīt, analizēt un uzlabot, ieviest pārmaiņas, korekcijas mācību procesa plānošanā, 

sasniegumu vērtēšanā, vides piemērošanā un fiksēto vērojumu pierakstos; 

-apgūt prasmes strādāt elektroniskajā vidē pēc e-klases plānošanas parauga. Pārzinot un 

izmantojot Iestādes pedagogu potenciālu, e- klases virslietotāja funkciju izpilde tika deleģēta 

Iestādes skolotājai, kurai piemīt augstas prasmes IKT lietošanā un kura veiksmīgi  apmācīja 

visus Iestādes  pedagogus e-klases lietošanā. Strādājot ar diviem “ceļojošajiem” datoriem, e-

klasei pievienojušās un veiksmīgi strādā visas sešu grupu skolotājas; 

-izstrādāt plānu grupas un Iestādes līmenī, piesaistot logopēdi, mūzikas un sporta skolotājas;  

-plānošanas procesā iesaistīt audzēkņus, kuri ar dažādiem sev interesējošiem jautājumiem, kopā 

ar skolotāju veido “Domu karti”, kas būtiski ietekmēja temata izvēli un tā apguves secību; 

  -izprast mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un ieviest tos audzēkņu sasniegumu 

vērtēšanā. 

1.5. Izstrādājām mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, attiecībā pret obligātā satura apguves 

plānotajiem rezultātiem, saskaņā ar pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipiem; 

-audzēkņu sasniegumu vērtēšana notiek e-klasē; 

-ikdienas mācību procesā tiek aktivizēta formatīvā audzēkņa sasniegumu vērtēšanu, kas sekmē 

atgriezeniskās saites veidošanos, palīdz audzēknim saprast, ko viņš prot, ko ir paveicis un pie 

kā jāturpina strādāt, lai uzlabotu sasniegto rezultātu; 

-vērtēšanu īsteno gan skolotājs, gan bērni, vērtējot savu un citu sniegumu. 

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.  

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. 
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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;  

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;  

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 

personālam, 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 stabilu personālu, kuru raksturo sadarbības prasmes, tolerance, vēlme 

pilnveidot personīgo izaugsmi, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, pārnest savā darbā 

labāko pieredzi. 

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. Turpināt nodrošināt tālākizglītības iespējas un atbalstu ikvienam iestādes darbiniekam 

personības izaugsmes, profesionālās patstāvības un kompetenču pilnveides vajadzību 

nodrošināšanai. 

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 
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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). 

Sadarbības rezultātā ar pilotiestādi  PII “Kamolītis”, vērojot mācību procesa norisi, saņemot 

konsultācijas, iestādes pedagogi guvuši gan teorētisku, gan praktisku pieredzi, ko izmanto 

ieviešot kompetenču izglītību: 

tematu plānošana ilgākam laika posmam, atbilstoši bērna tā brīža interesējošiem jautājumiem;  

bērnu darbības veicināšana pa centriem;  

rīta apļa inovatīvas aktivitātes: elpošanas vingrinājumi, netīšā lasīt  mācīšana u.tml. 

Sadarbībā ar PII “Zīļuks” papildinātas zināšanas par sadarbības veidošanu, stiprināšanu ar 

vecākiem, ieviešot kompetenču izglītību (darbseminārs); 

Sadarbībā ar PII “Sprīdītis”, skolotāju palīgi ieguvuši noderīgi informāciju, pieredzi par 

prasmīgu iesaistīšanos mācību procesā (darbseminārs). 

Jau otro gadu sadarbībā ar PII “Sprīdītis”, sešgadīgie audzēkņi apgūst “Džimbas deviņu soļu 

drošības programmu”. 

Atpazīstamību sabiedrībā iestāde veicina: piedaloties: Jelgavas pilsētas pasākumos; nosūtot 

audzēkņu darbus žurnālam “Spicīte”, kurā bieži ir publicēti iestādes audzēkņu iesūtītie 

zīmējumi; piedaloties  eTwinning projektos u.tml. 

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. 

Sasniegumi: 

Mērķtiecīgas sadarbības rezultātā iegūta pieredze, kompetenču izglītības ieviešanā. 

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  - ļoti  labi 
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CITI  SASNIEGUMI 

Aktivitātes Sasniegtais rezultāts 

4.1. Iestādes pedagogu un audzēkņu dalība  

 e-Twinning  projektos: 

 

  

 

4.1.1. “Ziemassvētki visā Eiropā” 

(Ziemassvētku kartīšu gatavošana un 

nosūtīšana uz 15 Eiropas valstīm).  Šajā gadā 

projektā piedalījās 3 gadīgie audzēkņi . 

Radoši darbojoties šajos projektos audzēkņi 

demonstrējuši savas jaunrades spējas, talantu, ieguvuši 

pozitīvu, attīstošu atgriezenisko saiti par sava darba 

rezultātu 

 

Audzēkņu apgūto prasmju ( griešanas, līmēšanas, 

zīmēšanas, plēšanas u.c.), pielietošana Ziemassvētku 

apsveikumu izgatavošanā. Prieks un gandarījuma izjūta 

par savu darbu, tā rezultātu un saņemtajiem 

apsveikumiem no citu valstu bērniem. 

 

 

4.1.2.vecākās, sagatavošanas grupas audzēkņu 

dalība projektā «Apbrīnojami dzīvnieki» 

 

 

Palielināta bērnu izpratne, interese par dzīvniekiem 

kopumā, par dzīvnieku daudzveidību. Iegūtas plašākas 

zināšanas  par dzīvniekiem mūsu un citās valstīs.  

Audzēkņi iemācījās dziesmas, dzejoļus, minēja mīklas 

u. tml.  

Vairotas empātijas spējas. 

 

4.1.3. vecākās sagatavošanas grupas audzēkņu 

dalība projektā “Mūsu pilsēta” 

 

 

 

Izmantojot fotoattēlus, ar īsu aprakstu, audzēkņi 

iepazinās ar dažādām vietām ( kuras viņiem patīk 

apmeklēt, kurās interesantas ēkas u.tml..) gan no 

Jelgavas, gan arī no 15 citām Eiropas valstīm. 

Nofotografētās ēkas un informācija par tām tika ielādēta 

TwinSpace vidē, lai redzētu viens otra darbu. 

 

4.14.vecākās sagatavošanas grupas audzēkņu 

dalība projektā “Māksla ar mazām rokām” 

 

Atbalsts audzēkņu radošuma un zinātkāres izpausmēm.. 

Audzēkņi iepazinās ar citu Eiropas valstu mākslas 

mācīšanās veidiem, izmantotajiem materiāliem. 

Paaugstināta izpratne par mākslu, tās daudzveidību.  

 

4.2. Regulāras audzēkņu radošo darbu 

publikācijas žurnālā “Spicīte”.  

 

 

 

Audzēkņi ir motivēti, savu talantu, radošās spējas un 

prasmes demonstrēt citiem un priecāties, izjust lepnumu 

par sasniegto rezultātu (darba publicēšana žurnālā). 

 

4.3.Iestādes personāla iesaistīšanās “Mans 

tautastērps” organizētajā projektā  “Jelgavas 

musturdeķis” ( dāvanas gatavošana Jelgavas 

755. gadu jubilejai).  

Veiksmīgā sadarbībā ar Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, 

iestādēm, izveidota dāvana Jelgavas pilsētas 755. gadu 

jubilejai, kas tika nodota glabāšanai Jelgavas Ģ. Eliasa 

muzejā. 

  



32 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” Pašnovērtējuma ziņojums 2019 

 

  TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

Izglītības joma  Uzdevumi   

Mācību saturs 

Turpināt kompetencēs balstīta mācību satura un pieejas īstenošanu vienotā,  

integrētā, pēctecīgā mācību un audzināšanas procesā, piedāvājot atbilstošas mācīšanās 

stratēģijas. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1. Īstenot vienotībā un veselumā saskaņotu pedagoģisko darbību, centrētu, diferencētu 

mācību procesu un vienotos mērķos balstītu sadarbību katra audzēkņa sociāli 

emocionālai labklājībai un lietpratības izglītības iegūšanai. 

2.Radīt apstākļus, kas veicinātu padziļinātas izpratnes veidošanos par lokālpatriotismu, 

par piederību savai ģimenei, izglītības iestādei, pilsētai, valstij.  

3.Nodrošināt pedagoģiskā procesa metodisko daudzveidību, akcentējot audzēkņu 

patstāvīgo, praktisko darbību (mācību ekskursijas, eksperimenti, IT mācību materiālu 

izmantošana u.tml.). 

Audzēkņu 

sasniegumi 

Atbalstīt audzēkņu iniciatīvu un rīcību patstāvīgai darbībai ikdienā: saskatīt viņu 

intereses; novērtēt katra individuālās spējas un mācību sasniegumus ikdienas darbībā. 

Atbilstoši SR izvēlēties jēgpilnas metodes un pieejas, turpmākā darba plānošanā, lai katrs 

audzēknis sasniegtu savu labāko rezultātu.  

Atbalsts 

audzēkņiem 

 1.Turpināt pilnveidot prasmes radīt mācīšanās situācijas un veidot mācīšanās 

motivāciju, kur audzēknis kā atklājējs var konstruēt zināšanas, izpausties savā radošā 

darbībā un kur rodas vajadzība apgūt jaunas prasmes, zināšanas.  

2.Nodrošināt diferencētu un individuālu pieeju katra audzēkņa individuālo spēju 

attīstībai, ievērojot viņa īpašās vajadzības. 

 3.  Stiprināt racionālu, uz savstarpējas cieņas balstītu sadarbību ar vecākiem, sadalot 

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

lai veidotos sasaiste pirmsskola – mājas, bērnam ir vienota pasaule. 

Iestādes vide 

1Turpināt papildināt, modernizēt esošo materiālo lietu vidi, nodrošināt tās pieejamību, 

atbilstību ikvienam audzēknim, saskaņā ar 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.Turpināt atbalstīt ikvienu iestādes darbinieku personības izaugsmes un profesionālo 

kompetenču vajadzību paaugstināšanai.  

2.Turpināt īstenot pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi, mācoties no 

savas un citu kolēģu pieredzes, pilnveidot savas kompetences. (atklātie vērojumi, 

refleksija, pieredzes apmaiņa). 

3.Stiprināt skolotāja palīga profesijas prestiža paaugstināšanu, aktivizējot viņa 

iesaistīšanos audzēkņu mācību motivācijas veidošanā.  

     4.Mērķtiecīgi plānot finanšu resursu izlietošanu, kvalitatīva izglītības procesa 

nodrošināšanai. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību un iestādes attīstību ilgtermiņā, visās tās darbības jomās.  

2.Veidot uz sasniegumiem definētu iestādes darba pašnovērtējuma ziņojumu un izmantot 

to kā bāzi, tālāk attīstības mērķu un uzdevumu izvirzīšanai. 
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3.Turpināt mērķtiecīgu, vienotos mērķos balstītu sadarbību ar iestādes dibinātāju, 

personālu, audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem, institūcijām vērstu uz kvalitatīvu 

 pirmsskolas mācību programmas apguvi, katra audzēkņa individuālo izaugsmi un 

iestādes ilgtspējīgu attīstību. 

4.Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas 

Izglītības pārvalde” vadību rast risinājumu atbilstošas infrastruktūras uzlabošanai 

veselības un fizisko aktivitāšu pratību pamatu nodrošināšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja 

 

                       Mudīte Gavrilko 
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

Z. v. 

 

SASKAŅOTS 
 

  
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

    
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

  
(datums) 

Z. v. 

 

 

 


