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1. Vispārējs izglītības iestādes raksturojums 

1.1.Iestādes filozofija,Vīzija, Misija, Mērķis, Uzdevumi 

 

IESTĀDES FILOZOFIJA 

 

Moto – kājas uz zemes, galva debesīs un sirds pie cilvēkiem! 

Bērni vislabāk saprot vienkāršas lietas un patiesas vērtības, tādēļ izglītības iestādes 

ikdiena tiek balstīta uz dabisku vidi un dzīves veidu. Vislabākā ierosme tam rodama 

latviskajā dzīvesziņā – tautasdziesmās, saulgriežu svētkos, ticējumos un pasakās. 

Saules bērnu dārzā bērni un audzinātājas jūtas kā lielā ģimenē, kur katram tiek 

atvēlēts laiks, mīlestība, pieskāriens. Audzinātājas ir kā atbalsts, iedrošinātājas un 

virzītājas bērnu pirmajiem soļiem lielajā pasaulē un sadarbībā vienam ar otru. 

Mēs aicinām bērnus domāt līdzi, izvērtēt, saskatīt, sadarboties un darīt pašam. Bērni 

mācās, ka katra rīcība nes līdzi sekas un drīz vien atskārš, ka ‘’ ir labi būt labam.’’ 

Ritms un lietu kārtība ir labākie palīgi šajā ceļā. Saules bērnu dārzā – katrai lietai 

sava vieta, katrai dienai tas pats ritms. 

VĪZIJA 

Pirmsskolas  izglītības iestāde, kur tiek nodrošināta mīlestības pilna un gādīga vide,  

gan aizraujoša rotaļnodarbību programma, kurā augstu vērtēta tiek katra bērna 

personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība. 

MISIJA 

Veidot pozitīvu, rosinošu, bērniem draudzīgu fiziski un emocionāli drošu 

izglītības vidi, organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, kas 

nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu 

sasniegšanu; 

MĒRĶIS 

 

Nodrošināt dabiskā ritmā katra audzēkņa personisko izaugsmi un izvēles 

brīvību, ļaujot attīstīties caur latviskām tradīcijām un kultūru. 
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IESTĀDES GALVENIE UZDEVUMI ( darba virzieni ) 2017./2018.m.g.: 

 

1. Īstenot licencētajā pirmsskolas izglītības programmā noteiktos mērķus 

un uzdevumus, sekmēt katra izglītojamā individualitātes veidošanos; 

2. Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības 

likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot. 

3. Sekmēt izglītības procesa saikni ar reālo dzīvi, sniegt individuālajā un 

sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes, attieksmes, 

tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības 

apguvei. 

4. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstisko identitāti: nozīmīgu kultūras 

notikumu, Latvijas valsts svētku, atzīmējamo un atceres dienu iedzīvināšana 

mācību un audzināšanas darbā, ārpusnodarbību aktivitātēs. 

VĒSTURE 

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’ Saules bērnu dārzs ‘’ atrodas Jelgavā, Kadiķu 

ceļā 19, Pārlielupē, klusā un zaļā jaunbūvēto privātmāju ciematā. 

Divstāvu ēka celta 2009.gadā kā privātmāja un bērnu dārza īpašniece to nomā 

no ēkas īpašnieka.Ēkas kopējā platība 205,5 kvm.Iesākumā pirmsskolas 

izglītības iestāde ‘’Saules bērnu dārzs’’ tika izveidota kā pieskatīšanas centriņš. 

Tas ieguva necerēti lielu atsaucību, un Jelgavas vecāki 2011. gadā nolēma 

dibināt oficiālu pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

 

Iestādē darbojas 1 bērnu grupa. Nodarbības ir integrētas un notiek pēc iepriekš 

sastādīta nodarbību plāna. Uz nodarbību laiku bērni tiek dalīti pa vecuma grupām – 

1,6g. – 3 g. un 4 g.- 6 g.  

Pārējā laikā ( ēdienreizes, pastaigas un rotaļas ) bērni netiek dalīti pa 

vecumposmiem. 

Npk Izglītības programmas nosaukums Programmas 

kods 
Izglītojamo 

skaits 
Licence Nr. Izdošanas 

datums 
1. Pirmsskolas izglītības 

programma 
 

01011111 29 V- 7814 13.02. 2015 
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Iestādei ir 12 stundu darba laiks, no 700 līdz 1900. 

Iestādē strādā 2 skolotāji un 1 skolotāja palīgs. Vienai skolotājai ir pirmā līmeņa 

augstākā pedagoģiskā izglītība, viena skolotāja iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību.  

Skolotājas aktīvi apmeklē profesionālās pilnveides kursus. Mācību procesu iestādē 

organizē pēc integrētās programmas rotaļnodarbību veidā, kuru īstenošanā cenšas 

izmantot ekoloģiskus un videi draudzīgus materiālus. 

 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādē ( 3 gadu griezumā) 

Bērnu skaits 2015./2016. m.g. Bērnu skaits 2016./2017.m.g. Bērnu skaits 2017./2018.m.g. 

18 22 27 

Pirmsskolu apmeklē galvenokārt latviešu tautības bērni, bet ir arī bērni, kuri 

aug divvalodīgā ģimenē. 

Iestādē darbojas maksas interešu izglītības pulciņi – atbilstoši savām interesēm 

izglītojamajiem ir iespēja apgūt pirmās prasmes angļu valodā, radoši izpausties 

mākslas pulciņā, izkustēties ritmikas ar sporta deju elementiem pulciņā un 

iepazīt zinātnes brīnumus ( ķīmija,fizika, bioloģija, robotika, inženierika, 

programmēšana, zemes un visuma zinātne ). 

Iestādes tradīcijas : 

Svētki : 

� 1. septembris – Zinību diena, 
� Mārtiņdiena, 
� ‘’ Es un mana Latvija ’’ svētku rīts un svecīšu brīdis, 
� Ziemas saulgrieži, 
� Meteņdiena, 
� Pavasara saulgriežu izdarības, 
� Māmiņdiena, 
� Pilsētas svētku gājiens 

Tematiskie pasākumi : 

� Tematiskā nedēļa ‘’ Esi drošs “, 
� Miķeļdiena un kāpostu skābēšana, 
� ‘’Veselīgās putras diena, 
� Pasaku nedēļa ‘’ Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa’’, 
� Vingrošanas svētki ‘’ Sportojam daudzveidīgi ‘’, 
� ‘’ Es un mana veselība ‘’, 
� Viesmākslinieku koncerti vai izrādes 1x mēnesī 

Izstādes ( pasākumi ar vecākiem ) : 
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� Rudens kompozīciju izstāde ‘’ Rudens pasaka ‘’, 
� ‘’ Nāk rudens apgleznot Latviju…’’( zīmējumi, veidojumi, aplikācijas), 
� Profesiju nedēļa, 
� “ Ziema’’ – zīmējumu un aplicējumu izstāde, 
� Pūkaino draugu dienas, 
� Mācību gada noslēguma pikniks 

Pasākumi darbiniekiem:  

� Pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pirmskolas izglītības iestādēm, 
� Jubileju atzīmēšana, 
� Skolotāju dienas pasākums, 
� Darbinieku kopsapulces 

 

2. MĀCĪBU SATURS 
 

Izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajai izglītības programmai, 
saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2012. Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām”. 

Izglītības programma atbilst izglītības standarta un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām.  

Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas standartu, mācību 
priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas 
un kārtību. Sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts un nodarbību saraksts atbilstoši 
izglītības programmu stundu plānam. Katra semestra beigās pedagogi izvērtē 
mācību plānu izpildes gaitu, programmu izpildes pašnovērtējumu veic mācību gada 
beigās. 

Iestādē ir uzrakstīta audzināšanas programma, kas paredz attīstīt izglītojamā 
attieksmi pret sevi, citiem; izglītojamie mācās piederību savai grupai, iestādei, pilsētai 
un valstij. 

Secinājumi:  

• Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības 
vadlīnijas standartu, tā  nozīmi pirmsskolas izglītības programmas 
realizēšanā, regulāri plāno savu darbību. 

Turpmākā attīstība: 

• Plānojot mācību saturu paredzēt atbilstošas mācību metodes un pāreju uz 
kompetenču pieejā balstītu mācību satura īstenošanu; 

• Motivēt pedagogus plānot katru tēmu ilgākam laika periodam, tādejādi 
nodrošinot izvēlētās tēmas dziļāku, daudzpusīgāku izpēti un izzināšanu. 

 

Vērtējums: labi    
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3. Mācīšana un mācīšanās 
 
3.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību darbs Jelgavas pilsētas privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Saules 
bērnu dārzs ” tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus katram 
mācību gadam, kas izriet no valsts un pilsētas noteiktajām prioritātēm, tiek 
aktualizētas valsts pirmsskolas vadlīnijas.  

Pirmsskolas izglītības pedagogi mācīšanas procesā izmanto dāžādas metodes 
(eksperimentus, pētniecisko darbību, ekskursijas,pārgājieni, prezentācijas, uzskati) 
un mācību organizācijas formas (frontāli, apakšgrupās, pāros, individuāli) 
pedagoģiskā procesa dažādošanai. 

 Pedagogu izmantotās metodes ir dauzdveidīgas un atbilstošas konkrētam bērnu 
vecumam un uztveres īpatnībām. To izmantošana rosina katrā bērnā izziņas interesi 
un personības attīstību. Mācīšanas metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no 
konkrētu izglītojamo sasniegumiem, bērnu attīstības īpatnībām. Mācīšanas procesā 
izmantotie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai 
rotaļnodarbībai.  

Mācību vide ir pārraugāma un fiziski droša ar atbilstošu telpas iekārtojumu. Grupās 
tiek nodrošināta labvēlīga vide. 

Ir izstrādāts Iestādes tematiskais pasākumu plāns. Tiek veikta mācību darba 
rezultātu analīze. Darba procesā pedagogi veic pedagoģiskos vērojumus un 
rezultātus atzīmē katra bērna individuālajā attīstības kartē. Izglītības iestāde 
nodrošina visus izglītojamos ar mācību materiāliem. 

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros. 

Iestādes vadība izmanto anketēšanu, lai izzinātu pedagogu un vecāku viedokli, 
ieteikumus mācību procesa pilnveidošanai. Iegūtos datus analizē un ņem vērā, 
plānojot turpmāko darbu. 

Pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu līdz ar 
to mācīšanas process iestādē ir jēgpilns. Par to liecina arī vērojumi integrētajās 
rotaļnodarbībās. Arī vecāki atzīst, ka iestādes pedagogi rada bērniem interesi par 
mācību procesu un ir apmierināti ar kopējo mācību kvalitāti un pedagogu sniegto 
informāciju par bērna sasniegumiem. Individuālajās tikšanās reizēs ar vecākiem ( 1 x 
gadā – individuālās sarunās)tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi. Ikdienā vecāki var 
iepazīties ar sava bērna veiktajiem darbiem vecāku informatīvajā stendā, apskatot 
bērna darbu mapi, gan sarunās ar pedagogu tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi, arī 
bērna uzvedība. 

Vecāku sapulces Iestādē tiek plānotas un notiek 1 reizes gadā – septembrī. Vecāku 
sapulcēs vecāki tiek informēti par:  

� mācību procesu pirmsskolā atbilstošā vecuma grupā;  
� dienas ritmu; 
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� plānotajiem pasākumiem;  
� aktivitātēm;  
� interešu izglītību; 
� Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem; 

Secinājumi: 

• Tiek mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs; 
• Mācību procesā un nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību metodes; 
• Pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt 

mācību procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām; 
• Pedagogi aktīvi tālākizglītojas; 
• Pedagogi prasmīgi veido dialogu, sadarbību ar izglītojamiem un viņu 

vecākiem.  

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, uzvedības 
traucējumi, kā arī talantīgajiem bērniem; 

• Turpināt strādāt pie pašu gatavotu materiālu, spēļu un rotaļlietu izveides un 
izmantošanas. 

Vērtējums:  labi   

 

3.2. Mācīšanās kvalitāte 

Iestāde nodrošina visu nepieciešamo, lai varētu notikt pilnvērtīgs un kvalitatīvs 
mācīšanās process. Iestāde ir nodrošināta ar materiālo bāzi, kas attīsta bērnu izziņas 
procesu, sajūtu, mācību pamatjomu, radošuma un lietpratību attīstību. Pedagogi ir 
nodrošināti ar plašu literatūras bāzi, kas ik gadu tiek papildināta ar latviešu autoru 
darbiem, tautas pasakām, dzeju, kā arī enciklopēdijām, metodiskajiem un 
pedagoģiskajiem materiāliem. 

Mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc ieteicamā integrēto rotaļnodarbību 
saraksta un interešu izglītības nodarbību saraksta. Mācību process tiek organizēts 
frontāli, individuāli un grupās. Uzdevumi un prasības tiek diferencētas, ļaujot katram 
bērnam strādāt savā ritmā un attīstības pakāpē. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē rotaļnodarbības un ārpusnodarbību darbu, kurā 
iekļauj:  

• eksperimentus, 
• vērojumus dabā, 
• pētniecisko darbību, 
• pārgājienus, 
• ekskursijas, 
• latviešu animācijas filmas 

Grupas vide tiek veidota estētiska, darboties rosinoša, motivējoša un izglītojamo 
vispusīgu attīstību veicinoša. 
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Mācību priekšmetu apguvē veidojas pozitīva  pedagogu un izglītojamo sadarbība. 
Pedagogi atbalsta un attīsta izglītojamo ierosmes, ļauj kļūdīties un labot savas 
kļūdas, nekritizējot un nepazemojot izglītojamā pašcieņu. 

Vērojumi hospitētajās rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka 
pirmsskolas izglītības pedagogi mērķtiecīgi un jēgpilni  organizē mācīšanās darbu, 
veido pozitīvu attieksmi uz izzināšanas procesu, darot. 

Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par 
katra izglītojamā mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā 
mācību procesa organizēšanā. Ar apgūstamo mācību procesā, pedagogi iepazīstina 
izglītojamo vecākus mācību gada sākumā. 

Iestādē tiek veikta regulāra izglītojamo kavējumu uzskaite. Grupas pedagogi 
kavējumu uzskaiti veic katru dienu un rūpīgi seko līdzi kavējuma iemesliem. 
Nepieciešamības gadījumā sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai noskaidrotu 
kavējuma iemeslu (ja vecāki nav paziņojuši). 

Secinājumi: 

Izglītojamie un vecāki zina un lielākā daļa izprot mācību darbam izvirzītās 
organizatoriskās prasības. 

Turpmākā attīstība: 

• Sniegt vairāk iespēju bērnam patstāvīgi veidot izpratni par lietām, tajā skaitā – 
mēģinot un kļūdoties; 

• Izmantot radošas un inovatīvas metodes darbā ar izglītojamajiem; 
 

• Izglītot vecākus par bērna iestādes regulāras un savlaicīgas apmeklēšanas 
nepieciešamību un nozīmi.  

Vērtējums: labi 

 

3.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Regulāra mācīšanas un mācīšanās vērtēšana ir neatņemama pedagoģiskā procesa 
sastāvdaļa. Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu pedagogi regulāri vērtē, kas 
izdevies, kam atkārtoti jāpievērš uzmanība, kas jādara tālāk, kādus uzdevumus 
izvirzīt turpmākai pedagoģiskai darbībai. Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo 
zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 533. 

Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai 
noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi un attieksmju 
veidošanos, spriestu par mācīšanās efektivitāti. 

Izglītības programmas apguves laikā par bērna sasniegumiem ( zināšanām, 
prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski un individuālajās 
tikšanās reizēs, tiek informēti bērna vecāki. 

Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai:  
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• noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un 
attieksmju veidošanos; 

• sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un 
prasmēm;  

• spriestu par mācīšanās efektivitāti. 
Pedagogi regulāri vēro bērnus – pedagoģiskajā procesā, pastaigu un rotaļu laikā. 
Pedagoģiskie vērojumi katru dienu tiek fiksēti Skolotāju dienasgrāmatā sadaļā 
“Pedagoģiskie vērojumi”. Balstoties uz pedagoģiskajiem vērojumiem, pedagogi plāno 
savu darbu – individuālo darbu ar bērniem, izvirza uzdevumus turpmākam darbam, 
novērtē bērna spējas un vajadzības. 

 
Vērtējot izglītojamo prasmes, skolotājas nosaka ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību 
noteiktām prasībām, bet arī individuālo attīstības dinamiku. Izvērtējot sasniegumus 
var spriest par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot 
individuālu palīdzību. 

Iestādes izglītojamo veikums mācību un caurviju  pamatprasmju apgūšanā ir 
atspoguļots viņu darbiņos.Vecāku stendā atrodas informācija par nodarbības tēmu, 
izvirzītajiem uzdevumiem, organizācijas formu, pētnieciskajām darbībām, aktuālajiem 
sarunas tematiem, diskusijām un citām radošajām un intelektuālajām darbībām, kas 
netiek atspoguļotas bērnu darbiņos. 

Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek norādīts bērna vērtējums sekojošās 
jomās: fiziskā attīstība, personības attīstība, saskarsmes un pašaprūpes  prasmes, 
izziņas procesi, runas un valodas attīstība, matemātiskie priekšstati, lasīt un rakstīt 
prasme, tēlotājdarbība. 

Dienas beigās vecākiem ir iespēja apskatīt bērna paveiktos darbiņus un 
nepieciešamības gadījumā kopā ar pedagogu izanalizēt bērna apgūtās prasmes un 
iemaņas. Informācijas apmaiņa starp pedagogu un izglītojamā vecāku par bērna 
mācību sasniegumiem un vēlamajiem uzlabojumiem notiek mutvārdu formā, 
individuālajās sarunās. 

 

Secinājumi : 

• Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām; 

• Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību 
sasniegumiem; 
 

Turpmākā attīstība:  

• Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām un MK noteikumiem; 

• Motivēt pedagogus ar lielāku atbildību izturēties pret pedagoģiskajiem 
vērojumiem un ierakstiem bērnu attīstības kartēs;  

• Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi. 
 

Vērtējums: labi 
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4. Izglītojamo sasniegumi 
 

4.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam 
mācīšanās procesā. 

Pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti 
rotaļnodarbībās, kur galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Sasniegumu vērtēšana 
ikdienas darbā notiek katru dienu.Rotaļnodarbības beigās katra bērna darbībā un 
darbiņā tiek uzsvērts pozitīvais ar uzslavu, uzlīmi vai zīmodziņu. 

Lielākie bērni paši mācās novērtēt gan savu, gan grupas biedru darbu un izteikt 
atzinību.Ikdienas mācību procesā bērni iesaistās ar prieku, motivēti jaunu zināšanu 
apguvei. 

Izglītojamo ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot ikdienas darbiņu 
stendā, pārrunāt ar pedagogiem bērna paveikto, izanalizēt atbilstību konkrētajam 
bērna vecumposmam, kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības līmenim. 

Audzināmo vecāki, savlaicīgi tiek informēti, par bērna sasniegumiem un jomām, 
kurās pedagogam būtu nepieciešama vecāka vai speciālista atbalsts.Vecāki tiek 
rosināti, ievērot iestādes dienas ritmu, vedot bērnu laicīgi uz nodarbībām. 

Iestādes pedagogi ar bērniem pēc iespējām piedalās dažādos konkursos gan 
Jelgavā, gan Latvijā. 

 

Secinājumi : 

• Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas 
darbā; 

• Ar izglītojamajiem strādā gan individuāli gan diferencēti; 
 

• Bērniem veiksmīgu programmas apguvi veicina regulārs ikdienas darbs 
pirmsskolas izglītības iestādē, sadarbība ar ģimeni. 

 

Turpmākā attīstība:  

• Pirmsskolas izglītības iestādē jāturpina paaugstināt  bērnu sasniegumus 
ikdienas darbā. 
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• Aktīvi piedalīties dažādos konkursos un izstādēs Iestādē, Jelgavas pilsētā un 
Latvijā. 

Vērtējums – labi 

 

5. Atbalsts izglītojamiem 

5.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Izglītības iestādē nav pieejams logopēds, psihologs un medicīnas 
darbinieks.Psiholoģiskā palīdzība tiek piedāvāta sadarbībā ar pašvaldības IIAC. 
Nepieciešamības gadījumā iestāde sadarbojas ar Bāriņtiesu un sociālajiem 
darbiniekiem, vecāki tiek informēti par psiholoģiskā atbalsta iespējām ārpus iestādes. 

Iestādes vadība un visi darbinieki rūpējas par katra izglītojamā psiholoģisko 
komfortu, izglītojamo veselību un drošību un sniedz atbalstu sociālo vajadzību 
nodrošināšanā. 

Izglītības iestādē Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un kārtība, kādā rīkojas 
bērna infekcijas slimību gadījumos.Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas 
gadījumā telefoniski tiek informēti izglītojamā vecāki. 

Vecāki tiek informēti par bērna agresivitāti pret grupas biedriem vai skolotājiem, 
iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu vai uzvedību, kas apdraud paša bērna 
drošību. Kopīgi ar vecākiem, tiek meklēts uzvedības cēlonis un izstrādāts rīcības 
plāns. 

Grupas skolotājas sniedz izglītojamiem nepieciešamo atbalstu, lielu uzmanību veltot 
savstarpējām izglītojamo attiecībām, uzklausa bērnus un palīdz risināt viņu ikdienas 
problēmas, konfliktsituācijas, vedot pārrunas, sniedzot padomus un kopīgi analizējot 
situācijas.  

Iestādes skolotāji regulāri veic ierakstus pedagoģisko vērojumu grupas žurnālā, kur 
apraksta izglītojamo uzvedības grūtības un veiktos profilakses pasākumus. 

Skolotājas un skolotājas palīgs zina kā rīkoties, ja novēro jebkādu vardarbības 
pazīmi izglītojamā uzvedībā vai ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības.Visi iestādes 
darbinieki ir apguvuši kursus "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 
jomā".Programmas apguves laikā izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki 
papildināja zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā 
regulējumā,kā arī pilnveidoja prasmes, kas nepieciešanas, lai nodrošinātu bērnu 
tiesību aizsardzību.  

Secinājumi:  

• Pirmsskolas izglītības iestādē  ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas 
drošības instrukcijas un noteikumi; 

• Iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošināta veselīga  ēdināšana.   
• Iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās 

higiēnas ievērošanai nepieciešamajiem materiāliem. 

Turpmākā attīstība: 

• sniegt  informāciju izglītojamo vecākiem par atbalsta personāla pieejamību un 
funkcijām ārpus izglītības iestādes. 
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• turpināt darbu pie tādu pasākumu organizēšanas, kas veicina izglītojamo 
fiziskās un psiholoģiskās veselības nostiprināšu. 

• Vērst vecāku uzmanību uz to, ka ģimenei ir nozīmīga vieta personības 
attīstībā un bērna psihoemocionālā veselībā. 

Vērtējums – labi 

5.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’ Saules bērnu dārzs” izstrādātas drošības 
instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti izglītojamie, pedagogi un pedagoga palīgs. 
Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un iestādes darbinieki zina kā rīkoties, visi ir 
iepazīstināti ar evakuācijas plānu. 

Pirmsskolas izglītības iestādē darbiniekiem ir pieejama informācija par to, kā 
sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Ēkā ir ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Regulāri tiek veiktas 
ugunsdrošības instruktāžas iestādes darbiniekiem. Izglītības iestāde pilnībā atbilst 
Veselības inspekcijas normatīvo aktu prasībām. Regulāras pārbaudes iestādē veic 
Pārtikas un veterinārais dienests. 

Izglītojamo ēdināšanu iestādē nodrošina SIA “Marik”. Ēdiens tiek gatavots uz vietas 
pēc sezonai atbilstoši izstrādātām ēdienkartēm.  

Izveidots ekskursiju,pārgājienu un pastaigu reģistrācijas veidlapa.Pirms došanās 
ārpus iestādes teritorijas, grupu pedagogi uz izstrādātās veidlapas norāda:  

• ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas datumu;  
• maršrutu un/vai ekskursijas vietu;  
• izmantoto transportu,ja tāds ir; 
• grupas nosaukumu;  
• bērnu vārdus, uzvārdus; 
• iziešanas un atgriešanās laiku;  
• grupas pedagoga/atbildīgās personas parakstu. 

Vecāki ar parakstu apliecina, ka vecāks devis piekrišanu, ka viņa bērns dodas ārpus 
iestādes teritorijas. 

Iestādes teritorijas vārti tiek slēgti un ir aprīkoti ar vārtu aizbīdni. Pie vārtiem ir 
uzstādīta zvanu poga. 

Teritorija, kurā uzturas bērni ir iežogota un sakopta. Tās apzaļumošanai nav 
izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai. Smiltis kastēs tiek nomainītas katru 
gadu pavasarī. 

Secinājumi:  

• Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas 
drošības instrukcijas un noteikumi, iestāde ir tīra un kārtīga, iestādes 
personāls un bērni tiek nodrošināti ar higiēnas līdzekļiem un veselīgu uzturu. 

• Vecāki, atvedot savu bērnu uz iestādi, jūtas droši. 

Turpmākā attīstība: 
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• Turpināt mudināt vecākus, ienākot iestādes teritorijā vai izejot no tās, aiz 
sevis aizvērt vārtus un aiztaisīt vārtu aizbīdni; 

• Jāturpina ikdienā rūpēties par bērnu drošību rotaļnodarbību, āra pastaigu 
laikā un bērnu savstarpējās sadarbības laikā; 

• Pakāpeniski nomainīt rotaļu laukuma konstrukcijas  pret jaunām;  

Vērtējums –labi 

5.3. Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek plānots un realizēts atbilstoši 
audzināšanas darba programmai. 
Audzināšanas darbs notiek arī sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, tiek 
organizētas radošās darbnīcas, izstādes, kas veicina bērnu interesi par apkārtējo 
pasauli un notikumiem. 
Audzināšanas tematiskajā plānā ir paredzēta izglītojamo patriotiskā audzināšana. 
Pirmsskolas pedagogu un izglītojamo kolektīvs, sadarbojoties ar bērnu vecākiem 
regulāri piedalās pilsētas svētku gājienā, Lāčplēša dienas lāpu gājienā un pēc 
iespējām piedalās citos pašvaldības organizētajos pasākumos. 
Iestādē tiek organizēti bērnu vecumam atbilstoši Latvijas valsts svētku pasākumi. 
Iestādē organizējam pasākumus, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. 
Izglītojamie ar pedagogiem dodas mācību ekskursijās un pārgājienos. Iestādē 
regulāri tiek organizētas profesionālo mākslinieku uzvestās leļļu izrādes un tiek 
organizēti koncerti. Apmeklējam arī teātra izrādes Jelgavas kultūras namā un 
Ozolnieku tautas namā. 
Bērnu vecāki ar prieku un interesi apmeklē pasākumus, atbalsta viesmākslinieku 
izrādes un grupas ekskursijas. Ģimeņu atsaucība, ieinteresētība ir galvenais 
kvalitātes rādītājs. 

Katru gadu tiek organizēta veselīgās putras ēšana Putras dienās, veikts izglītojošs 
darbs par veselīgu uzturu gan izglītojamiem, gan personālam. 

Iestāde ar šo gadu piedalās programmā ‘’ Skolas auglis.‘’Izglītojamo vecāki atzinīgi 
novērtē šo programmu. 
Pirmsskolas izglītības iestādē notiek interešu izglītības nodarbības – angļu valodas 
pulciņš, mākslas nodarbības un mūsdienu dejas un ritmika.  
Izglītības iestāde realizē interešu izglītības programmas, kas nodrošina iespējas 
izglītojamo vispusīgai personības attīstībai, radošai pašizpausmei un savas 
individualitātes veidošanai, aktīvu un radošu brīvā laika izmantošanu, kas sekmē 
saskarsmes un sadarbības pieredzi, attīsta izglītojamo spējas un talantus.  
Izglītojamo vecāki mācību gada sākumā vecāku sapulcēs tiek informēti par iespējām 
bērnu vēlmes un talantus attīstīt interešu izglītības pulciņos. 
 
Secinājumi : 

• Katra grupas skolotāja strādā pēc pirmsskolas izglītības iestādes mācību 
satura programmas; 

• Izglītojamie ar prieku  un aizrautību piedalās iestādes muzikālajos un sporta 
pasākumos. 

 
Turpmākā attīstība: 
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• Akcentēt patriotisko audzināšanu un turpināt veidot izglītojamajiem piederības 
sajūtu savai pilsētai un valstij, iesaistot dažādos pasākumos Latvijas 
simtgades ietvaros; 

• Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava novada izzināšanā un kultūras 
mantojuma un vides iepazīšanā. 

Vērtējums :ļoti labi 

 

 

5.4.Atbalsts karjeras izglītībā 

Iestādē tiek plānota Profesiju nedēļa sadarbībā ar vecākiem.Šajā nedēļā tiek aicināti 
vecāki  iepazīstināt bērnus ar savu profesiju, tās pienākumiem. Izglītības iestādē 
sadarbībā ar Latvijas zobārstniecības studentu asociāciju ciemojās studējoši 
zobārsti, kuri pastāstīja visu par un ap profilaksi un ceļu uz veselīgu un skaistu 
smaidu. 

Caur rotaļnodarbībām tiek  apgūti ar karjeras izvēli saistītie temati - sniegta 
informācija par dažādām profesijām un  to nepieciešamību. Iestādes metodiskajā 
skapī ikviens pedagogs var atrast metodisko materiālu izglītojamo iepazīstināšanai ar 
profesijām, piemērotu izglītojamo vecumam. 

Secinājumi:  

• Iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā.  

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt vecāku iesaistīšanos Profesiju nedēļā izglītības iestādē, popularizējot 
savu profesiju un darba vietu;  

• Plānot un organizēt ekskursijas dažādu profesiju iepazīšanai un izzināšanai; 

Vērtējums : labi 

 

5.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, zināšanu 
un talantu izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu nodarbībās 
pakāpeniski apgūt  nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos 
sagatavotu skolas gaitu uzsākšanai. 

Iestādes audzēkņi mācās un attīstās vienā jaukta vecuma grupā. Pedagogi mācību 
procesu plāno diferencēti, ņemot vērā bērnu vecumu, iepriekšējo pieredzi un 
attīstību.Talantīgajiem izglītojamajiem nodarbībās piedāvā uzdevumus ar 
paaugstinātu grūtības pakāpi. 

Pirmsskolas izglītības iestādē pedagogi sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem  ir 
kādas grūtības mācīšanās procesā kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības. Par 
bērna mācību grūtībām tiek informēti vecāki. 

Individuālais darbs regulāri notiek ar bērniem, kuri kavējuši izglītības iestādi, lai 
pilnveidotu viņu zināšanas, prasmes un iemaņas. 



16 

 

Secinājumi:  

• Mācību uzdevumi tiek plānoti diferencēti, paredzot individuālo darbu gan ar 
bērniem, kuriem ir  mācību satura apguves grūtības, gan ar talantīgiem 
bērniem.  

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt diferencēto pieeju mācību procesa plānošanā.  
 

Vērtējums:  labi 

5.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Kritērijs neatbilst pirmsskolas izglītības iestādes darba specifikai. 

 

5.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība starp iestādi un izglītojamo vecākiem ir viens no prioritārajiem 
jautājumiem. Iestāde regulāri informē vecākus par mācību, audzināšanas un 
socializācijas darbu, par iestādē paredzamajiem pasākumiem, par visām iestādes 
darba režīma izmaiņām. 

Sadarbība starp izglītības iestādi un ģimeni tiek organizēta, izmantojot  dažādus 
informācijas līdzekļus -  kopsapulces,kurās piedalās vadība, pedagogi un vecāki, 
individuālās sarunas, e- pasts, telefoniski, informācijas stendos. Vecāku sapulces 
notiek vecākiem pieņemamā laikā un  tiek lietotas vecāku sapulču apmeklējuma 
reģistrācijas lapas. 

Izglītības iestādē nav vecāku padomes.Vecāki zina, ka jebkurš ar priekšlikumiem vai 
ierosinājumiem var griezties pie grupu skolotājas un iestādes vadības. Iespēju 
robežās, vecāku priekšlikumi tiek realizēti pilnībā, daļēji vai arī iekļauti nākošā gada 
attīstības prioritātēs. 

Pedagogi ik rītu un vakaru sagaida vecākus un vecāki var saņemt informāciju par 
dienas notikumiem, pēc iepriekšējas saskaņošanas par laiku notiek individuālas 
tikšanās, lai pārrunātu ar vecākiem par izglītojamo sasniegumiem vai problēmām. 

Iestāde vismaz reizi gadācenšas organizētvecākiem izglītojošus pasākumus. 

Savstarpēja sadarbība un saliedēšanās notiek iestādes rīkotajos pasākumos, talkās, 
vecāku veidotās izstādēs un kopīgās ekskursijās. 

Secinājumi: 

• Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas; 
• Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem; 

Turpmākā attīstība : 

• Veicināt vecāku izglītošanu dažādos jautājumos, organizējot tikšanās ar 
dažādiem speciālistiem; 
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Vērtējums : ļoti labi 

 

 

 

 

 

 

6.Pirmsskolas izglītības iestādes vide 

6.1. Mikroklimats 

Pirmsskolas izglītības iestādes “ Saules bērnu dārzs’’ kolektīvs ir neliels. To veido 
iestādes vadība, divas skolotājas un skolotāja palīgs. 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido pozitīvu, latvisku, radošu, strādīgu un 
ģimenisku iestādes tēlu, kuru atzinīgi novērtē vecāki, darbinieki un 
audzēkņi.Iestādē  ir labvēlīga atmosfēra, un vecāki  izvēlas (arī no blakus 
novada- Ozolnieki ) mūsu iestādes pakalpojumus. 

Mikroklimatu veido tolerantās, harmoniskās un uz sadarbību vērstās attiecības 
starp iestādes darbiniekiem, vecākiem un bērniem. Arī iekšējās kārtības 
noteikumos ir atrunāta pozitīva un cieņpilna saskarsme. Visi darbinieki ir 
iepazinušies ar ētikas kodeksu. Darbinieki apzinās cik svarīga ir pozitīva gaisotne 
bērniem. Rezultātā veidojās saulains un pozitīvs iestādes tēls, kura neatņemama 
daļa ir daudz un dažādas tradīcijas. 

Iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti visi izglītojamie un  
viņu vecāki. Tie sekmē uzvedības normu ievērošanu.  Iestādes darbinieki ir 
taisnīgi pret visiem izglītojamajiem. Pedagogi izglītojamajiem cenšas ieaudzināt 
toleranci, cieņu pret citādo. 

Mācību gada laikā bijuši vairāki pasākumi darbinieku saliedēšanai – Mācību gada 
sākums, Skolotāju diena, Ziemassvētku pasākums, Mācību gada 
noslēgums.Izglītības iestādē tiek atzīmētas darbinieku jubilejas, citas īpašas 
svētku dienas. 

Mūsu mazais kolektīvs ir veiksmīgi sastrādājies, īsteno vienotas prasības 
izglītojamiem, viens otru atbalsta un papildina, kopīgi plāno ikdienas darbu, 
nodrošinot labvēlīgu vidi sev un izglītojamiem. 

Secinājumi : 

• Izglītības iestādē ir stabils mikroklimats; 
• Iestāde ir mājīga - izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, 

svētkiem un koncertiem. 

Turpmākā attīstība: 
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• Kopt iestādes tradīcijas kā vērtību, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu 
mikroklimatu.  
 

Vērtējums : ļoti labi 

 

 

 

 

 

6.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Pirmsskolas izglītības iestāde “ Saules bērnu dārzs ” atrodas Kadiķu ceļā  19, 
Jelgavā, LV – 3002, Pārlielupē. Iestādes telpas atbilst licencēto pirmsskolas 
izglītības programmu īstenošanai. 

Grupu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu 
iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. 
Ēkas pirmajā stāvā atrodas garderobe, rotaļu telpa, telpa 5-6 gadnieku 
apmācībai. Ēkas otrajā stāvā atrodas ēdamtelpa, divas guļamtelpas, kuras 
izmanto arī kā rotaļu telpas un sanitārā daļa. 

Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla 
temperatūra, tās tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir 
atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpu krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, 
kas veicina izglītojamo labsajūtu. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas 
sanitāri higiēnisko normu prasībām.Regulāri tiek apsekotas grupu telpas un 
nepieciešamības gadījumā tiek novērstas nepilnības. 

Ir pieejams kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls un 
pārbaužu dokumenti. Informācija par pēdējām veiktajām pārbaudēm : 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Pārbaudes institūcija Atzinuma Nr. Izsniegšanas datums 
Veselības inspekcija 00645817 2017.gada 10.novembris 
Pārtikas un Veterinārais dienests 
 

54-18-12116 2018.gada 17.septembris 

Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

22/11.1-3-.1/95 2018.gada 19.aprīlis 

 

Izglītības iestādē pēdējo 3 gadu laikā tiek veikts nozīmīgs telpu remonts un 
mēbeļu maiņa. Tika veikts kosmētiskais remonts lielākajā ēkas telpā, ieklātas 
apsildāmās grīdas garderobē un piebūvēts vējtveris. 2018. gada vasarā tiek 
pārkrāsota ēkas fasāde. 

Iestādē ir pieejams interneta pieslēgums. Ir uzstādīta ugunsdzēsības un 
trauksmes apziņošanas signalizācijas sistēma visās iestādes telpās. 

Izglītojamie un viņu vecāki tiek motivēti dalībai iestādes vides veidošanā un 
sakopšanā. Tiek rīkota pavasara uzkopšanas talka. 
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Secinājumi : 

• Iestādes fiziskā vide pēc iespējām tiek uzlabota; 
• Labvēlīga vide iestādē. 

Turpmākā attīstība : 

• Bērnu rotaļu laukumā trūkst fizisku aktivitāšu veicinošas un attīstošas ierīces;  
• Jāturpina iekārtot un apzaļumot iestādes apkārtne. 

 

Vērtējums : labi 

 

7.Pirmsskolas izglītības iestādes resursi 

      7.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādē ir licencētās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās     telpas, to 
iekārtojums un platība ir  atbilstoša izglītojamo skaitam. Pedagogi atzīst, ka mācību 
telpu iekārtojums ir piemērots viņu vajadzībām.Iestādē nodrošināti interneta resursi. 
Iestāde nodrošina ar izglītības programmām atbilstošu mācību literatūru, 
papildliteratūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, izdales materiāliem un 
metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām,tie ir pieejami metodiskajā skapī, tos 
pārskata un papildina. 

Pedagogiem darbam nav pieejama datortehnika, interaktīvā tāfele.Iestādē ir 
kopējamā un printējamā iekārta, magnetola, laminējamais aparāts. 

Secinājumi : 

• Renovēta iestādes ārpuse, veikts kosmētiskais remonts iestādes telpās, 
atjaunotas daļa mēbeļu, ieklāta apsildāmā grīda garderobē; 

• Iestādes  telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. 

Tālākā attīstība: 

• Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko bāzi;  
• Turpināt pārējo iestādes telpu remontu; 
•  Iegādāties jaunu portatīvo datoru; 

Vērtējums –labi 

 

7.2. Personālresursi 

Pirmsskolas izglītības iestādē “ Saules bērnu dārzs ” ir nepieciešamie personāla 
resursi izglītības programmu īstenošanai un iestādes tehniskās funkcionalitātes 
nodrošināšanai.Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas ar darbinieku 
saskaņotos amata aprakstos. Iestādē  strādā 5 pedagoģiskie darbinieki.Pirmsskolas 
izglītības iestādē “ Saules bērnu dārzs ”  strādā pedagoģiskie darbinieki vecumā no 
28 līdz 68 gadiem.Iestādes  vadību nodrošina vadītāja (1 likme ). Pedagoģisko 
darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām.Augstākā 
pedagoģiskā izglītība ir vienam pedagogam, otra – studē. 
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Liela uzmanība tiek pievērsta personāla tālākizglītībai. Skolotāji ir pilnveidojuši savas 
prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, bērnu tiesību 
aizsardzībā, pirmās palīdzības sniegšanā u.c. kursos, semināros: 

� Dinamiskās pauzes izmantošana mācību procesā izglītojamo stājas 
attīstīšanai un nostiprināšanai pirmsskolas pedagogiem; 

� 21.gadsimta prasmes izglītībā; 
� Laime emocionālajā inteliģencē; 
� Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā; 
� Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā; 
� Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā; 
� Kā būt elastīgam saskarsmē; 
� Pirmsskola. Pedagogs. Kompetences un izaicinājumi 21.gadsimtā. 

Pēc tam notiek dalīšanās pieredzē ar gūtajām atziņām, zināšanām un idejām 
iestādes kolektīvā un profesionālās pilnveides pasākumos iegūtās zināšanas un 
idejas pedagogi izmanto savā ikdienas darbā – metodikas pilnveidē, radošuma 
izpausmēs, integrēto rotaļnodarbību kvalitātes uzlabošanā, uzskates izveidē un 
darbā ar izglītojamo vecākiem.Katra mācību gada sākumā tiek apzinātas pedagogu 
tālākizglītības vajadzības. Pedagogi ir labi informēti par tālākizglītības iespējām un 
resursiem.   

Tiek sniegts atbalsts pedagogiem, kuriem nav pedagoģiskās pieredzes, kuri tikko 
sākuši studijas pirmsskolas pedagoģijā. Daudz  tiek strādāts pie darba un 
rotaļnodarbību plānošanas, svētku scenāriju izveides, uzskates materiālu 
gatavošanas, rīta apļa plānošanas, dažādošanas un norises, kā arī izglītojamo 
novērtēšanas un attīstības karšu aizpildīšanas.Izglītības iestāde vakances uz darba 
vietām iestādē izsludina Jelgavas izglītības pārvaldes mājas lapā, Nodarbinātības 
valsts aģentūrā un sludinājumu portālā ss.lv 

Secinājumi : 

• Iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamais pedagoģiskais personāls; 

• Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības kursus profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošanai. 

Turpmākā attīstība: 

• Sniegt atbalstu un iedrošinājumu pedagogiem, kuriem nav līdzšinējās 
pedagoģiskās pieredzes; 

• Motivēt pedagogus pieteikties kvalitātes pakāpēm. 

Vērtējums: labi 

8. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

8.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pirmsskolas izglītības iestādes “ Saules bērnu dārzs ” attīstības plāns izveidots 3 
gadiem no  2017.- 2020.Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā iestādes darbības 
pamatmērķus un iestādes darba izvērtējuma stiprās puses un attīstības 
vajadzības.Iestādes darbinieki pārzina attīstības plānu un izvirzītās prioritātes katram 
mācību gadam.  Līdz tam iestādei nav bijis Attīstības plāns. Pirmo gadu iestāde veic 
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arī pedagogu pašvērtēšanu. Iestādes darba pašvērtēšana šajā mācību gadā tiek 
veikta pirmo reizi. 

Secinājumi : 

• Notiek iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību 
noteikšana. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu.  
• Pilnveidot pedagogu darba pašvērtēšanu.   

Vērtējums: labi   

8.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādi vada vadītāja. Iestādes vadītājai ir  1 likme. Vadītāja savas kompetences 
ietvaros: 

1. Veic dokumentu lietvedību- seko līdzi dokumentiem bērnu un darbinieku 
lietās, parakstiem uz instrukcijām un rīkojumiem, kārtībai un atbilstībai 
mapēs; 

2. Plāno darba grafiku, seko līdzi amata aprakstu un darba grafika izpildei, 
uzdod darbiniekiem neplānotus ikdienas darbus un kontrolē to veikšanu; 

3. Veido sadarbību ar esošiem un potenciālajiem vecākiem, tiekoties, 
sarunājoties un sarakstoties; 

4. Seko līdzi nodarbību un dienas ritma ievērošanai, pārrauga skolotāju 
nodarbību metodiskos aprakstus, pārrauga bērnu attīstību un informē 
vecākus; 

5. Vienu reizi mēnesī organizē aktuālo un metodisko skolotāju sapulci, apkopo 
izrunāto; 

6. Seko līdzi gada tematiskam plānam, veido tēmas aprakstu ar plānotam 
aktivitātēm, pārrauga kultūras pasākumu plānošanu un norisi; 

7. Plāno, apkopo un iegādājās (vai pasūta dibinātājam) nepieciešamos 
metodisko materiālus un ikdienā nepieciešamos produktus; 

8. Seko līdzi bērnu attīstībai. 
 

Iestādē ir visa obligātā darbu reglamentējošā dokumentācija.Katram darbiniekam ir 
sava personas lieta un amata apraksts, kas pēc nepieciešamības tiek 
aktualizēts.Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām. 
Iestādes darbinieki zina savas tiesības un darba pienākumus.Pedagogi un darbinieki 
atzīst, ka vadītāja konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, 
saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. 

Vadītāja sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, iesaistot tos svarīgu problēmu 
risināšanā.Iestādes vadība ir pieejama un atsaucīga apmeklētājiem.Vadība savā 
darbībā ievēro un veicina gan bērnos, gan darbiniekos ievērot vispārcilvēciskās un 
demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei, un 
ētikas normas ikdienas darbā. 

Secinājumi : 

• Iestādes darba organizācija un vadība. 
• Vadības komanda veiksmīgi tiek galā ar iestādes personāla pārvaldību.  

Turpmākā attīstība: 
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• Turpināt attīstīt iestādes kultūrvidi. 
• Pilnveidot iestādes personāla pašvērtējumu.  

 

Vērtējums: labi  

 

 

 

 

 

8.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saules bērnu dārzs” savā darbā realizē 
daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Iestādei ir regulāra sadarbība 
ar Jelgavas pilsētas domi. Tās prioritāte ir izglītības attīstība pilsētā un izglītības 
kvalitāte. Pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas arī ar Jelgavas novada domi, 
Ozolnieku novada domi, Jelgavas Izglītības pārvaldi, citām Jelgavas pašvaldības un 
privātām pirmsskolas iestādēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, ZRKAC, IIAC, VUG 
Jelgavas nodaļu  u.c. 

Secinājumi : 

• Iespēja plānot daudzveidīgas aktivitātes, pateicoties sadarbības iespējām ar 
Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijām. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt sadarbību ar citām institūcijām aktuālo jautājumu un 
problēmjautājumu risināšanā;  

• Institūciju pārstāvju lekcijas un izzinoši pasākumi iestādē. 
 

Vērtējums: labi   
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9. Pašvērtējuma kopsavilkums 
 

 

Nr. Jomas Vērtējuma 
līmenis 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

 

1.1. Vīzija, Misija, Mērķis, Uzdevumi  
2. Mācību saturs 

 
labi 

3. Mācīšana un mācīšanās 
 

 

3.1. Mācīšanas kvalitāte labi 
3.2. Mācīšanās kvalitāte labi 
3.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

4. Izglītojamo sasniegumi 
 

 

4.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā labi 
5. Atbalsts izglītojamiem 

 
 

5.1 Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts labi 
5.2. Izglītojamo drošības garantēšana ( drošība un darba aizsardzība ) labi 
5.3. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 
5.4. Atbalsts karjeras izglītībā labi 
5.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 
5.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ---- 
5.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

6. Pirmsskolas izglītības iestādes vide 
 

 

6.1. Mikroklimats ļoti labi 
6.2. Fiziskā vide un vides pieejamība labi 

7. Pirmsskolas izglītības iestādes resursi 
 

 

7.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 
7.2. Personālresursi labi 
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8. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

 

8.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana labi 
8.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība labi 
8.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām labi 

 

 

 

 

 

 

10. Turpmākā attīstība 

 

Iestādes darbības 
pamatjoma 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs • Plānojot mācību saturu paredzēt atbilstošas mācību metodes un 
pāreju uz kompetenču pieejā balstītu mācību satura īstenošanu; 

• Motivēt pedagogus plānot katru tēmu ilgākam laika periodam, 
nodrošinot izvēlētās tēmas dziļāku, daudzpusīgāku izpēti un 
izzināšanu. 

 
 

Mācīšana un mācīšanās • Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, 
uzvedības traucējumi, kā arī talantīgajiem bērniem; 

• Turpināt strādāt pie pašu gatavotu materiālu, spēļu un rotaļlietu 
izveides un izmantošanas; 

• Sniegt vairāk iespēju bērnam patstāvīgi veidot izpratni par lietām, 
tajā skaitā – mēģinot un kļūdoties; 

• Izmantot radošas un inovatīvas metodes darbā ar 
izglītojamajiem; 

• Izglītot vecākus par bērna iestādes regulāras un savlaicīgas 
apmeklēšanas nepieciešamību un nozīmi; 

• Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un MK noteikumiem; 

• Motivēt pedagogus ar lielāku atbildību izturēties pret 
pedagoģiskajiem vērojumiem un ierakstiem bērnu attīstības 
kartēs;  

• Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības 
iestādi; 

• Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, 
uzvedības traucējumi, kā arī talantīgajiem bērniem. 
 

Izglītojamo sasniegumi • Pirmsskolas izglītības iestādē jāturpina paaugstināt  bērnu 
sasniegumus ikdienas darbā; 

• Aktīvi piedalīties dažādos konkursos un izstādēs iestādē, 
Jelgavas pilsētā un Latvijā. 
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Atbalsts izglītojamiem • Sniegt  informāciju izglītojamo vecākiem par atbalsta personāla 

pieejamību un funkcijām ārpus izglītības iestādes; 
• Turpināt darbu pie tādu pasākumu organizēšanas, kas veicina 

izglītojamo fiziskās un psiholoģiskās veselības nostiprināšu; 
• Vērst vecāku uzmanību uz to, ka ģimenei ir nozīmīga vieta 

personības attīstībā un bērna psihoemocionālā veselībā; 
• Turpināt mudināt vecākus, ienākot iestādes teritorijā vai izejot no 

tās, aiz sevis aizvērt vārtus un aiztaisīt vārtu aizbīdni; 
• Jāturpina ikdienā rūpēties par bērnu drošību rotaļnodarbību, āra 

pastaigu laikā un bērnu savstarpējās sadarbības laikā; 
• Pakāpeniski nomainīt rotaļu laukuma konstrukcijas  pret jaunām;  
• Akcentēt patriotisko audzināšanu un turpināt veidot 

izglītojamajiem piederības sajūtu savai pilsētai un valstij, iesaistot 
dažādos pasākumos Latvijas simtgades ietvaros; 

• Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava novada izzināšanā un 
kultūras mantojuma un vides iepazīšanā; 

• Veicināt vecāku iesaistīšanos Profesiju nedēļā izglītības iestādē, 
popularizējot savu profesiju un darba vietu;  

• Plānot un organizēt ekskursijas dažādu profesiju iepazīšanai un 
izzināšanai; 

• Turpināt diferencēto pieeju mācību procesa plānošanā; 
• Veicināt vecāku izglītošanu dažādos jautājumos, organizējot 

tikšanās ar dažādiem speciālistiem. 
 

Iestādes vide • Kopt iestādes tradīcijas kā vērtību, lai saglabātu un uzturētu 
labvēlīgu mikroklimatu; 

• Bērnu rotaļu laukumā nodrošināt fizisku aktivitāšu veicinošas un 
attīstošas ierīces; 

• Jāturpina iekārtot un apzaļumot iestādes apkārtne. 
 

Iestādes resursi • Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko 
bāzi;  

• Turpināt pārējo iestādes telpu remontu; 
• Iegādāties jaunu portatīvo datoru; 
• Sniegt atbalstu un iedrošinājumu pedagogiem, kuriem nav 

līdzšinējās pedagoģiskās pieredzes; 
• Motivēt pedagogus pieteikties kvalitātes pakāpēm. 

 
Iestādes darba 
organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana 

• Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas 
procesu; 

• Pilnveidot pedagogu darba pašvērtēšanu; 
• Turpināt attīstīt iestādes kultūrvidi; 
• Pilnveidot iestādes personāla pašvērtējumu; 
• Turpināt sadarbību ar citām institūcijām aktuālo jautājumu un 

problēmjautājumu risināšanā;  
• Institūciju pārstāvju lekcijas un izzinoši pasākumi iestādē. 
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Privātās pirmsskolas izglītības iestādes 

 ‘’ Saules bērnu dārzs ” vadītāja:………………………………………L. Safranoviča 

Saskaņots   

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

‘’ Saules bērnu dārzs ‘’ valdes locekle……………………………......R. Sakaite 

 

 

 


