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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONIKSO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 



 
1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./ 2021. m.g. 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence 
Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

2020./2021. 

m.g.  

Nr. 

 

Licencēšanas 

datums 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 
01011111 - V-7901 23.04.2015. 118 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

01015511 - V-7902 23.04.2015. 15 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība 

u.c.) 

1.  

Pedagogu skaits izglītības 

iestādē, noslēdzot 2020./ 2021. 

m.g. (31.08.2021.) 

15 - 

2.  

Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./ 2021.m.g. 

0 - 

3.  

Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 2020./ 

2021.m.g. 

8 

Izglītības iestādes personāls: 6 skolotāja 

palīgi, skolotājs - logopēds, medicīnas 

māsa. 

Nepieciešamības gadījumā 

izglītojamajiem un viņu ģimenēm, kā arī 

personālam ir pieejami pašvaldības 

iekļaujošas izglītības atbalsta centra 

speciālisti – psihologs, logopēds un 

izglītības speciālists. 

 

 

 

 

 



1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./ 2022. m.g. 

 

 

Izglītības iestādes mērķis 

 

Rezultatīvais rādītājs 

Diferencētas pieejas 

īstenošana mācību procesā 

individualizētu izglītojamo 

sasniedzamo rezultātu un 

pozitīvas attīstības 

dinamikas vecināšanai.  

 

Iestādei sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm, tiek nodrošināta 

regulāra informācijas nodošana, un izvērtēšana gan bērnu 

attīstības ziņu kartēs “Tā es augu”, gan individuālās pārrunas 

izglītojamo pārstāvjiem ar grupu skolotājām, gan ikmēneša 

izglītojamā vērtēšana skolvadības sistēmā “E-klase”. 

Kvalitatīvi-  

* skolvadības sistēmā E-klase izvirzīti bērnu spējām atbilstoši 

individuālie sasniedzamie rezultāti; 

*katra izglītojamā individuālā mācīšanās sasnieguma 

novērtējumā ir pozitīva attīstības dinamika. 

Kvantitatīvi- 

* bērna mācīšanās sniegums un spējas regulāri tiek vērtētas un 

analizēta vērtējuma dinamika. 

Personāla profesionālās 

kompetences pilnveide, 

mācīšanas un mācīšanās 

pieejas maiņai. 

 

Kvalitatīvi: 

*Personāls izprot pilnveidotās mācīšanas un mācīšanās pieejas 

būtību un demonstrē pozitīvas prakses piemērus ikdienas darbā; 

*iestādē tiek praktizēta savstarpējā mācīšanās, pozitīvās prakses 

piemēru apkopošana un popularizēšana. 

Kvantitatīvi: 

*80% rotaļnodarbību dominē bērnu iniciatīva un pašvadīta 

mācīšanās; 

*katrs pedagogs ir novadījis vismaz 1 pozitīvās prakses pārneses 

pasākumu un piedalījies vismaz 2 savstarpējās vērošanas 

nodarbībās.  

Izglītības iestādes 

personāla, izglītojamo un 

izglītojamo vecāku 

mērķtiecīga sadarbība, 

iekļaujošas pieejas 

īstenošanai. 

 

Kvalitatīvi: 

*Atbalsts sistēmas izveide; 

* Atbalsta komandas darbības kārtības izstrāde un rīcības 

algoritma ieviešana; 

*Sistēmiska izglītības iestādes un personāla sadarbība bērnu 

individuālo attīstības vajadzību nodrošināšanai. 

Kvantitatīvi: 

* 15 izstrādāti individuālie plāni, skolotāju sadarbībai ar 

izglītojamā pārstāvjiem; 

* Katram bērnam sniegta individuālā nodarbība skolotāja - 

logopēda vadībā 2-3 reizes nedēļā; 

* Darbinieku dalība darbseminārā 1 reizi pusgadā pašvaldības 

iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālista - psihologa 

vadībā.  

 



Izglītības vides pilnveidi, 

radot ekoloģiskus 

apstākļus praktiskās, 

radošās un pētnieciskās 

darbības organizēšanai.  

 

Kvalitatīvi: 

*Dabai un cilvēka veselībai draudzīga vides resursu izmantošana 

ikdienas pedagoģiskajās aktivitātēs un mācību materiālu izvēlē; 

* Izveidoti izglītojoši un attīstoši mācību līdzekļi atbilstoši 

izglītojamo vecumposmam un interesēm. 

Kvantitatīvi: 

*70% mācību materiālu ir atkārtoti izmantojami resursi; 

* Katra grupa izveidojusi vismaz 3 pašizgatavotus mācību 

materiālus vienā pusgadā.  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.  Izglītības iestādes misija – Izglītot, audzināt un ar prieku praktiski darboties “zaļā” vidē. 

2.2.  Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo: 

Bērns, kurš domā ”zaļi”, mācās ar prieku un rīkojas atbildīgi, kur dabiskā vidē, praktiski 

darbojoties, gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.  

 

2.3.  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 

2.3.1. Cilvēks – būt cieņpilnam vienam pret otru, izprast un nenosodīt otru, attiekties 

pret otru tā kā, pats negribētu, lai attiecas pret tevi.  

2.3.2. Daba – cienīt, saudzēt visu dzīvo, rūpēties par vidi, uzturēties vairāk svaigā 

gaisā neatkarīgi no laikapstākļiem, priecāties par to, ko daba var sniegt 

cilvēkam.  

2.3.3. Sadarbība – Rast iespēju palīdzēt otram, veikt veiksmīgu komanddarbu starp 

bērnu – skolotāju – vecāku. 

 

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

 

Uzdevums Rezultāts 

Turpināt īstenot un organizēt 

kompetenču pieejā balstītu mācību 

un audzināšanas procesu, sekmējot 

bērna vispusīgu attīstību, ievērojot 

viņa vajadzības, intereses, spējas un 

pieredzi, attīstot domāšanas 

prasmes, radošumu un pašizpausmi. 

1. Iekārtota un regulāri pilnveidota mācību vide gan 

iestādes telpās, gan iestādes āra teritorijā; 

2. Darbinieki pilnveidojuši savas pedagogu 

profesionālās kompetences; 

3. Mācību process tika organizēts svaigā gaisā 

iestādes āra teritorijā neatkarīgi no laikapstākļiem. 

Veidot bērnu vecumposmam 

atbilstošu, attīstību veicinošu, 

mērķtiecīgi iekārtotu, pieejamu, 

iekļaujošu un drošu vidi, īstenojot 

Valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas. 

1. Mācību materiāli, uzskates līdzekļi, atgādnes un 

citas bērniem nepieciešamas lietas mācību procesam tika 

izvietotas bērniem viegli atsniedzamās un pārskatāmās 

vietās; 

2. Pieejamā materiālu bāze tika mainīta starp grupām 

atbilstoši bērnu vecumposmam un to interesēm; 

3. Grupas komandas regulāri bērniem atgādina par 

drošības instrukciju saturu. 



Turpināt veidot bērnu ekoloģisko 

apziņu, rosinot interesi par dabas un 

apkārtējās vides izzināšanu, attīstot 

pašvadītu mācību procesu, 

iniciatīvu, radošumu un pētnieciskās 

prasmes. 

1. Grupu komandas plānoja un īstenoja ikdienas 

aktivitātes atbilstīgi Ekoskolas gada tēmai “Iestādes vide 

un apkārtne”; 

2. Sadarbībā ar bērnu vecākiem realizēja un 

labiekārtoja iestādes apkārtnes objektus – izzinošu un 

attīstošu aktivitāšu sienu, kārklu vigvamus iestādes 

rotaļlaukumos, daudzveidoja baskāju taku, no koka 

paletēm radīja rotaļu virtuvi un krēslus. 

Pilnveidot izglītības iestādes 

personāla, bērnu un vecāku 

mērķtiecīgu sadarbību, sekmējot 

bērnu nacionālās un valstiskās 

identitātes veidošanos, pievēršot 

uzmanību mūsu pilsētai un 

notikumiem tajā. 

1. Grupu komandas plānoja aktivitātes, iekļaujot 

ikdienas mācību procesu un plānotās Ekoskolas 

aktivitātes; 

2. Iestādes un Eko padomēs, un grupu vecāku 

sapulcēs vecāki tika iepazīstināti ar mācību gada 

prioritātēm, plānotajām aktivitātēm un sasniegtajiem 

rezultātiem; 
3.  Veicinot pozitīvu attieksmi pret aktīvu, veselīgu 

dzīvesveidu un piederību savai pilsētai, izglītojamie 

iepazina iestādes teritoriju un pilsētas apskates objektus, kā 

arī pilsētas uzņēmumus - Jelgavas pilsētas bibliotēkas, 

Pasta salu, Jelgavas hercoga laukumu un citu Jelgavai 

nozīmīgus objektus; 
4. Vecāki pēc bērnu aktīvas darbošanās, grupu 

komandām sūtīja foto un videomateriālus, kas nodrošināja 

regulāru atgriezenisko saiti.  

Informācijas tehnoloģijas 

pirmsskolas izglītības satura 

īstenošanā. 

1. Regulāra darbinieku profesionālas kompetences 

pilnveidošana, citu iestāžu pieredzes; 

2. Tika organizēti rotaļnodarbību vērojumi, daloties 

pieredzē;  

3. Digitālo prasmju apgūšanai, vienu reizi nedēļā pēc 

individuāla izstrādāta grafika, pedagogi organizēja 

interaktīvās tāfeles nodarbības.  

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Laba stratēģiskā domāšana un vadīšanas 

prasmes 

Turpināt pilnveidot prasmes iestādes 

pārraudzīšanā un motivēšanā. 

Personāls ir uz sadarbību un komandas garu 

vērsts, regulāri tiek pilnveidotas 

profesionālās kompetences. 

Pilnveidot pedagoģiskā personāla 

pašvērtēšanas sistēmu. Organizēt 

pašvērtējuma sanāksmes. 

Iestādes izvirzītie mērķi ir savstarpēji saistīti, 

ar valstī un pašvaldībā noteiktajām attīstības 

prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Darbinieku aptauja bija darbinieku iesaistīšana 

iestādes darbības pašvērtēšanā 



Izglītības iestādes vadītājai ir ļoti labas 

zināšanas un pieredze finanšu un resursu 

pārvaldībā. 

Optimizēt izdevumus, kas rodas mācību 

līdzekļu iegādei vairāk radīt attīstošus mācību 

materiālus no otrreiz izmantojamiem 

materiāliem.  

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti atbilstoši 

likumdošanas prasībām, to apliecina iekšējā 

audita izvērtēšanas rezultāti audita ziņojumā.  

Aktualizēt iekšējās kārtības noteikumus un 

vienkāršot tos.  

Vadītāja spēj veiksmīgi pieņemt pareizo 

lēmumu vienojoties ar vadības komandu un 

darbiniekiem. Prot kontrolēt un organizēt 

darbu nestandarta situācijās. 

Turpināt komunicēt un sadarboties ar 

darbiniekiem svarīgu lēmumu pieņemšanā.  

Vadītājai ir labas komunikācijas, saskarsmes 

un sadarbības prasmes, tādējādi motivē 

iestādes darbiniekus, spēj objektīvi kontrolēt, 

mērķtiecīgi vadīt un kvalitatīvi organizēt 

iestādes darbību. 

Tupināt mudināt iestādes darbiniekus būt 

aktīvākiem iestādes pasākumu organizēšanā 

un vadīšanā, iestādes estētiskā tēla veidošanā.  

Izglītības iestādē tiek veidotas spēcīgas 

sadarbības prasmes, kas veido komandas 

darbu. 

Vadītāja ar savu piemēru demonstrē iestādes 

vērtību ievērošanu un pārrunā radušās 

problēmas un nesaskaņas ar darbiniekiem.  

Sekmēt izvirzīto vērtību īstenošanu visām 

iesaistītajām mērķgrupām.  

Iestādes un Eko padomēs izglītojamo pārstāvji 

ir iepazinušies par iestādes mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī, savlaicīgi informēti ar 

aktualitātēm. 

Sekmēt personāla un izglītojamo likumiskos 

pārstāvjus vienotu izprati par izglītības 

iestādes attīstības un kvalitātes 

sasniedzamajiem mērķiem. 

Saziņai, izglītojamo izvērtēšanai un mācību 

procesa plānošanai, ieviesta skolvadības 

sistēmu E-klase.  

Motivēt izglītojamo pārstāvjus regulāri un 

aktīvi izmantot skolvadības sistēmu E-klase 

kā oficiālo iestādes saziņas un informācijas 

apmaiņas kanālu.  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja regulāri sadarbojas 

ar Iestādes dibinātāju – Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldību, Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības iestādi “Jelgavas izglītības 

pārvaldi” un Zemgales reģiona Kompetenču 

attīstības centru. Sadarbība ir veiksmīga, tiek 

risināti aktuāli jautājumi, kas saistīti ar 

Jaunu sadarbības partneru piesaiste. 

Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību rast 

iespējas iesaistīties reģionālos, valsts un 

starptautiskos projektos. 

 



izglītības kvalitāti. Ir iespēja plānot 

daudzveidīgas aktivitātes, pateicoties 

sadarbības iespējām ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldības institūcijām. 

Vadītāja labi sadarbojas ar citām izglītības 

iestādēm, daloties zināšanās, pieredzē un 

idejās.  

Attīstīt sadarbību ar izglītības iestādei 

nozīmīgām organizācijām, tai skaitā,  

Jelgavas ledus halli – slidot apmācībai, 

Jelgavas PII “Rotaļa” - peldēt apmācībai, 

ZRKAC – interešu izglītības “FasTracKids” 

nodarbību kvalitātes uzlabošanai.  

Sadarbība ar Vides izglītības fondu Eko skolu 

programmas īstenošanā, cilvēkam un dabai 

draudzīgu risinājumu izvēlē un “zaļās” 

domāšanas veidošanā bērniem, viņu ģimenēm 

un apkārtējai sabiedrībai.  

Turpināt aktīvi piedalīties Vides izglītības 

fonda rīkotajos semināros, konkursos, 

forumos un citās organizētajās aktivitātēs.  

Vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā 

mācību gada noslēgumā prezentē Eko skolas 

sasniegumus un iestādē sasniegto, kā arī, 

turpmāk plānoto iestādes attīstībai. 

Turpināt dalīties pieredzē ar citām iestādēm, 

vairāk iesaistot skolotāju ikdienas darbu, gūto 

pieredzi un secinājumus, prezentējot tos 

citiem.  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Nepieciešamie dati tiek savlaicīgi un precīzi 

reģistrēti VIIS.  

Turpināt nepārtraukti pilnveidot iestādes 

darbinieku profesionālās kompetences 

pilnveidi.  

Pedagogi sadarbībā ar skolotāja palīgiem 

kvalitatīvi un efektīvi īstenot pirmsskolas 

izglītības saturu, it īpaši, ja, izglītojamo ir 

jānodrošina attālināto mācīšanos.  

Efektīvāk izmantot skolotāja palīgus 

pedagoģiskā darba pilnveidošanai un  

individualizētu sasniedzamo rezultātu 

sasniegšanai izglītojamajiem. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta sistēma 

pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides nodrošināšanai. Pedagogiem un 

atbalsta personālam, atbilstoši viņu vēlmēm 

un vajadzībām profesionālās kompetences 

pilnveide tiek nodrošināta par iestādes 

budžeta līdzekļiem.  

Pilnveidot pedagogu darba pašnovērtēšanas 

sistēmu, ieviešot vienotus kritērijus regulārai 

sava darba izvērtēšanai un konstruktīvai 

atgriezeniskās saites sniegšanai un 

saņemšanas kārtību.  

 

 

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

Iestāde nav īstenojusi nevienu projektu 2020./2021. m.g. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

2020./ 2021.m.g. iestāde nenoslēdza nevienu sadarbības līgumu ar institūcijām. 



 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes:  

▪ iniciatīvas, līdzdalības un piederības apziņas savai iestādei un apkārtnei veicināšana; 

▪ izglītojamo vērtību sistēmas pilnveidošana. Apzināt savas individuālās vērtības, lai 

veidotu vienotu izglītības iestādes vērtību sistēmu, akcentējot veselīgu dzīvesveidu, cilvēkam un 

dabai draudzīgu izvēļu izdarīšanu. 

 

6.2.   2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

 

2020./2021. m.g. ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un attālināto mācību procesu, 

īpaša uzmanība tika veltīta vienotas izpratnes veidošanai par atbildības sadalījumu starp 

skolotājiem, vecākiem un izglītojamajiem. Konkrēti noteikumi, kuros formulēti izglītības 

iestādes personāla, un ģimeņu atbildība, palīdzēja veidot drošu vidi darbam klātienē, kā arī 

nodrošināt attālinātā mācību procesa norisi.  

Skolvadības sistēma E – klase kļuva par saziņas līdzekli informētības nodrošināšanai un 

mācību darba organizēšanai. Jāturpina apzināt un izmantot E-klases piedāvātās iespējas, lai E-

klases lietošana mācību procesā kļūtu par katra iesaistītā nepieciešamību un ieradumu. 

Attālinātais mācību process parādīja, ka daudzām ģimenēm sagādāja grūtības mācīties 

attālināti, lielākoties grupas komanda nesaņēma atgriezenisko saiti no izglītojamo pārstāvjiem. 

Pandēmijas radītā spriedze veicināja vecāku satraukumu par bērnu sagatavotību skolai, īstenojot 

attālināto mācīšanos. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

 Izglītības iestādes dalība Ekoskolu programmā:  
• uzsākot jauno mācību gadu, tika izvēlēta gada tēma “Iestādes vide un apkārtne”, atjaunots Eko 

padomes sastāvs, veikts vides novērtējums, izstrādāts jaunais “Rīcības plāns 2020” un izplānotas 

veicamās aktivitātes; 

• Dalība akcijā “Otrreiz izmantojamie materiāli”, “Šķiro atkritumus pareizi”; 

• Izglītojamie paši gatavoja ekoloģiskus mājas uzkopšanas līdzekļus; 

• Izglītojamie radīja iestādes āra teritorijas kartes veidošana – kartēšana; 

• Daļēji tika nomainīti āra apgaismojumi uz LED gaismām iestādes teritorijā; 

        • septembrī piedalījāmies Ekoskolas apbalvošanas ceremonijā un atkārtoti saņēmām „Zaļo 

karogu“; 

 • aktīvi piedalāmies Ekoskolas organizētajos pasākumos un semināros - Rīcības dienas. 

Semināra laikā tika izvērtēts Eko padomes darbs, Rīcības plāns un darba plāns. Rīcības dienu 

ietvaros iestādē nedēļas garumā notika dažādas izglītojošas aktivitātes visās grupās – sadarbībā 

ar izglītojamo pārstāvjiem tika sagādāti un izveidoti kārklu vigvami grupu laukumos; “Lielās 

talkas” ietvaros tika pilnveidota sajūtu taka ar dabas materiāliem; grupas turpināja sēt un stādīt 

grupu mazdārziņos un siltumnīcās kā katru gadu, lai vasarā varētu mieloties ar dārza labumiem; 

no koka paletēm izglītojamo vecāki izveidoja āra virtuves un spēļu mājiņas; kā arī tika izveidota 

attīstošā aktivitāšu siena. 



• turpinām pievērst izglītojamo uzmanību ūdens patēriņam roku un zobu mazgāšanas laikā, kā 

arī elektrības patēriņam grupā; 

 • Ikdienā šķirojam atkritumus, piedalījāmies “Zaļās jostas” organizētajā konkursā “Tīrai 

Latvijai”, aktīvi iesaistoties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā un nodošanā; 

 • turpinām pilnveidot pašapkalpošanās prasmes ēdienreizēs - izglītojamie paši uzliek uz šķīvja 

pusdienu porcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


