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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 līdz 22.12.1999., Jelgavas pilsētas 1. bērnudārzs.   

Nosaukumu maiņas: 

no 22.12.1999.- 26.04.2007., saskaņā ar 1999. gada 22. decembra Jelgavas domes lēmumu 

Jelgavas pilsētas 1. bērnudārzam piešķirts nosaukums - Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde 

”Zemenīte”; 

no 27.04.2007. - 03.01.2011., saskaņā ar 2007. gada 27.aprīļa Jelgavas pilsētas domes lēmumu,  

piešķirts nosaukums - Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ”Zemenīte”; 

no 04.01.2011., saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 4. janvāra lēmumu piešķirts 

nosaukums,  Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte” 

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). 

Izglītības iestādes darba laiks 7.00 – 19.00 (darba dienās) 

Izglītības iestādē uzņem bērnus no 1.5 gadu vecuma 

E –pasts: zemenite@izglitiba.jelgava.lv 

Fakss: 63025506 

Iestādē īstenojamā izglītības programma 

 “Vispārējās pirmsskolas izglītības programma” (programmas kods 01011111) 

Iestādes dalība atbalsta programmās un projektos: 

1. “Miniphanomenta” (sadarbībā ar ZRKAC); 

2. “FasTracKids” ( sadarbība ar ZRKAC un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu);                                                                                                                                                                                                             

3. ES Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu 

projektos:                                          
3.1.»Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas 

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

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

veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”.  

4. Latvijas Kinematogrāfistu savienības projektā «Kino visiem un visur  Latvijā»  – moto: 

Latvijas filmas –palīgs jaunās paaudzes izglītošanā  (bezmaksas animācijas filmu 

demonstrēšana1x mēnesī). 

Iestādē īstenojamās 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; 

4.  Vizuāli plastiskās mākslas „Radošās zīmēšanas nodarbības” vecumā no 4-7 gadiem. 

Interešu izglītības vadītājiem ir atbilstoša izglītība, apstiprināta programma, IKVD izsniegts 

sertifikāts “Pedagogu privātprakses uzsākšanai”, VID izsniegta “Nodokļa maksātāja reģistrācijas 

apliecība”, Jelgavas pilsētas domes izsniegta licence uzņēmējdarbības veikšanai, ar iestādi 

noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums. Pulciņu vadītāji regulāri veic telpu nomas īres maksu, 

atbilstoši pašvaldības noteiktajam, iznomātās telpas, vienas stundas tarifam. 

Iestādes telpu platība: telpu kopējā platība-921.5 m2; telpu platība nodarbībām-433 m2 

Audzēkņu skaits 

 Bērnu 

skaits 

Grupu 

skaits 

 Audzēkņu skaits                                                                kopā: 149 6 

t.sk.audzēkņi vecumā no 1.5 - 2   gadiem   24  1 

t.sk. audzēkņi vecumā no   3 - 4   gadiem   59 2 

  t.sk. audzēkņi vecumā no 5 - 6   gadiem   66 3 
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Personāla kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 
 
 

1. pedagoģiskais  personāls    Skaits 

                                                                                         kopā:  17 

1.1. vadītājs 

1.2.vadītāja vietn. izglītības jomā 

1.3.pedagogi (skolotāji) 

       t.sk. pedagogi maģistri 

       t.sk. ar 1. kvalitātes  pakāpi (100%) 

1.4. skolotājs logopēds                                         

          

  1 

  1                            

14                           

  6 

14 

  1 

 

2. tehniskais personāls                                                  kopā: 

                                                                                          

11 

2.1 augstākā, pirmā līmeņa profesionālā izglītība 

2.2 vidējā speciālā izglītība 

2.3 vidējā vispārējā izglītība 

 2 

 6 

 3  

 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI 

2.1.Nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, īstenojot pirmsskolas 

izglītības satura apguvi un individuālu atbalstu audzēkņiem, sekmējot pakāpenisku pāreju no 

pirmsskolas izglītības uz pamatizglītību.  

2.2.Īstenot iestādes personāla, audzēkņu, vecāku ( likumisko pārstāvju) mērķtiecīgu sadarbību 

audzēkņu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, rīcībspējas, 

sociālās un etniskās iekļaušanās veicināšanai. 

2.3.Radīt efektīvu, drošu, iekļaujošu, attīstību veicinošu un pieejamu izglītības vidi, nodrošinot 

audzēkņiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju, sociālo iemaņu, radošās, izzinošās 

un pētnieciskās darbības bāzi vērtībās balstītas izglītības iegūšanai. 

     2.4.Nodrošināt efektīvu pārvaldību - iestādes un institūciju veiksmīgu sadarbību un līdzdarbību 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai un iestādes ilgtspējīgai attīstībai. 

     Prioritātes 

1. Pirmsskolas izglītības mācību satura programmas apguve, integrētos mācību priekšmetos, 

nodrošinot diferencētu un individuālu pieeju un ievērojot pirmsskolas izglītības un 

pamatizglītības satura pēctecību. 

2. Droša, attīstību veicinoša, pieejama, bērncentrēta izglītības vide, kas veicina audzēkņu 

labsajūtu, zināšanu, prasmju, sociālo iemaņu, radošo spēju un pētnieciskā darbības iemaņu 

attīstību.  

3.Iestādes personāla mērķtiecīga sadarbība ar audzēkņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem), 

vērsta uz audzēkņa vajadzību, interešu, spēju attīstību, psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā 

atbalsta nodrošināšanu, un problēmsituāciju rašanās iespējamības novēršanu. 

4. Efektīva iestādes pārvaldība, pārraugot attīstības plāna īstenošanu, vērtējot un analizējot 

sasniegumus visās iestādes darbības jomās, sadarbojoties ar institūcijām un citām izglītības 

iestādēm, izglītības kvalitātes nodrošināšanai un iestādes ilgtspējīgai attīstībai. 

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 ar viņa 

spējām nonākt tik tālu, cik viņš ir spējīgs uzņemt.                                     

1. Iestāde, kas pilda sabiedrības pasūtījumu un piedāvā izglītojamajiem drošu, atbilstošu, 

iekļaujošu, pozitīvu, attīstību veicinošu, ilgtspējīgu izglītības vidi, īpaši akcentējot fizisko vidi, 

kas nodrošina audzēkņu radošo darbību, sportiskās aktivitātes un veicina izpratni par šo 

aktivitāšu nepieciešamību saslimstības samazināšanā, veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. 
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2. Iestāde ar stipru organizācijas kultūru, balstītu uz Ētikas kodeksā ietvertajiem principiem un 

normām, kas veicina pozitīvu saskarsmi starp kopumu, visām ieinteresētajām pusēm (personāls, 

bērns, vecāki, skola, sabiedrība). 

3. Iestāde ar ilgtspējīgu attīstību, kas īsteno savas darbības nepārtrauktu uzlabošanās procesu 

(NUP), mērķtiecīgi izmanto savu darbinieku potenciālu un paredz plašu pasākumu kopumu, kuru 

izpildes rezultātā, tiek uzlabota iestādes darba kultūra un kvalitāte. 

Iestādes misija 

Brīvas, atbildīgas, aktīvas, 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. 

Es – aktīva, radoša personība (pašapziņa, uzdrīkstēšanās, rīcība); 

Es –atbildīgs, drošs un sagatavojies  pamatizglītības apguvei  (atbildība + zināšanas, prasmes, 

attieksme); 

Es –piederīgs ģimenei, izglītības iestādei, pilsētai, valstij, nācijai (piederība + atbildība). 

Iestādes pamatvērtības 

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

klientu, uzklausām viņa vēlmes un cenšamies tās izpildīt. 

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

Profesionālisms - mēs regulāri paaugstinām savas profesionālās kompetences līmeni.         

Attīstība - mēs nodrošinām iestādes darbības ilgtspējību un nepārtrauktu uzlabošanās procesu 

(NUP). 

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

Iestādes motto : 

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

darīt,   (jo vēlamies sasniegt savu misiju); 

vērtēt,  (vai padarītais ved mūs pretī misijai); 

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

vīziju). 

 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  

 

3.1. Mācību saturs  

Kritērijs – Iestādes īstenotās izglītības programmas 

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

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

pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību. Grozījumi programmā tiek veikti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 Mācību satura plānošanu un īstenošanu regulārā sadarbībā nodrošina pirmsskolas skolotājas, 

sporta skolotāja, mūzikas skolotāja un atbalsta speciālisti- (logopēds, psihologs). 

Izglītības programmas īstenošanā tiek ievēroti spēkā esošie normatīvie akti: “Noteikumi par 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām’,” Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 

mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. 

Nodarbību saraksts, dienas režīms iestādē izstrādāts atbilstoši licencētajai programmai un veidots 

tā, lai audzēkņiem būtu vienmērīga slodze visas dienas garumā telpās un ārā. Šos dokumentus 

apstiprina iestādes vadītāja, un tie ir pieejami ikvienam interesentam ( vecāku informācijas 

stendā katrā grupā). 

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

mācību satura tematisko pēctecīgumu, mācību priekšmetu savstarpējo saikni un atbilstību 

noteikto mērķu sasniegšanai. 

Skolotāji pārzina pirmsskolas izglītības programmas mācību saturu, vadlīnijas, izstrādā 

kalendāros mācību priekšmetu plānus, kur norāda tēmu, uzdevumus, aktivitātes, paredz 

sasniedzamos rezultātus. 
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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 ir izstrādāti un tiek aktualizēti iestādes audzināšanas 

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

galvenos uzdevumus, mēneša tēmas, plānotos sasniedzamos rezultātus, kā arī norādes 

metodiskajam atbalstam audzināšanas darba programmas īstenošanā. Audzināšanas plānā 

pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido audzēkņu attieksmi pret sevi, citiem, darbu, kultūru, 

sabiedrību un valsti, audzinot atbildīgus, godprātīgus Latvijas patriotus. 

Audzināšanas darba īstenošanā tiek izmantotas dažādas metodes organizācijas formas: tematiskie 

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

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

(pielikums nr. 6). 

Iestāde vadība sniedz atbalstu skolotājiem izglītības programmas īstenošanā, plānojot 

individuālās un grupu konsultācijas, pedagoģiskā darba sanāksmes, pieredzes apgūšanas 

pasākumus, kompetenču pilnveides seminārus, kursus. 

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

audzināšanas satura apguvei. 

 

Sasniegumi; 

1. Pirmsskolas izglītības programmas mācību un audzināšanas satura apguve tiek plānota un 

īstenota rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu audzēkņu fiziskajai, psihiskajai 

un sociālajai attīstībai. 

2. Mācību procesa vērojumi liecina, ka skolotāji pārzina pirmsskolas izglītības programmas 

saturu, prot pielietot dažādas mācību metodes, paņēmienus un darba organizācijas formas, ievēro 

pēctecību, veido audzēkņu izpratni par vērtībām un tikumiem, stiprina piederības sajūtas un 

lojalitātes veidošanos pret ģimeni, iestādi, pilsētu, Latvijas valsti. 

Tālākā attīstība: 

Īstenot mūsdienīgas lietpratības izglītības satura un pieejas maiņu, mācību un audzināšanas 

procesa vienotībā, attīstot caurviju prasmes, kas ietver audzēkņa darbības, domāšanas, 

emocionālos un sociālos aspektus. 

Vērtējums jomā       Mācību saturs - iestādes īstenotā izglītības programma -  labi 

 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Kritērijs – mācīšanas kvalitāte 

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

audzināšanas uzdevumu iedzīvināšanu ikdienā (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.).  

Pedagogi strādā profesionāli un ir atvērti inovāciju ieviešanai. Sekmīgi plāno un vada 

rotaļnodarbību un brīvo rotaļdarbību procesu. Izstrādā tematiskos plānus, norādot tēmu, 

uzdevumus, aktivitātes. Radoši izvēlas un izmanto, mūsdienīgas audzēkņu spējām, vecumam, 

mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām, atbilstošas mācību metodes (īpaši 

akcentējot pētnieciskās), paņēmienus un organizācijas formas, interaktīvo tāfeli kas veicina 

audzēkņu sadarbības, līdzdalības, domāšanas un radošuma prasmes, pašapziņas izaugsmi, motivē 

apgūt jaunas zināšanas un prasmes, rosina izziņas darbību un sekmē aktīvu audzēkņu 

iesaistīšanos mācību procesā.  

Ne visi pedagogi brīvi darbojas ar interaktīvo tāfeli. Šie pedagogi, (3), personiskās izaugsmes 

attīstības plānā kā vienu no uzdevumiem, izvirzījuši - apgūt IT izmantošanas iespējas 

pamatprasmju līmenī. 
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Iestādes mācību un audzināšanas darba galvenie uzdevumi un to īstenošanas formas plānotas, 

ievērojot VISC metodiskos ieteikumus pirmsskolas mācību programmu īstenošanai, “Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijas” un spēkā esošos noteikumus „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas  

un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. 

Iestādē regulāri notiek savstarpējie vērojumi, lai iepazītos ar kolēģu darba metodēm, apmainītos 

ar informāciju, pieredzi, idejām kā veiksmīgāk un kvalitatīvāk īstenot mācību satura apguvi  

(šo  pasākumu norises laiki norādīti iestādes mēneša darba plānā).  

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

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

kuriem izteiktas spējas kādā konkrētā jomā. 

Mācīšanas metodes, paņēmieni un organizācijas formas (rotaļnodarbības telpās, dabā, spēles, 

sižeta lomu, rotaļas, mācību ekskursijas u.c.) izvēlas, pamatojoties uz vērojumiem par audzēkņu 

ikdienas darbību, ievērojot pakāpenību, sistemātiskumu un pēctecību. Pedagoģiskajos vērojumos 

konstatēts, ka nodarbības mērķi, uzdevumi tiek skaidri formulēti, audzēkņiem saprotamā veidā. 

Zināšanas metodikā pedagogi pilnveido, apmeklējot tālākizglītības kursus un daloties pieredzē gan 

iestādē, gan pieredzes apmaiņas braucienos. 

Izglītības iestādē mērķtiecīgi, atbilstoši gadskārtu ritumam, tiek plānoti daudzveidīgi pasākumi – 

sporta un tematiskie pasākumi, jautrie brīži un svētki, kas veicina audzēkņu sadarbību un 

līdzdalību, pašvaldības un pašizziņas prasmju pilnveidošanu (pielikums Nr.6). Mācību ekskursiju 

laikā audzēkņi izzina dabu, iepazīstas ar pilsētās nozīmīgajiem objektiem, veic eksperimentus un 

vērojumus, attīstot domāšanas un radošuma prasmes. 

Iestādē ir izstrādāta noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai un pārraudzībai. 

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

 

Sasniegumi:  

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

izglītības programmas mērķus, uzdevumus, izvēlas atbilstošas mācību metodes un paņēmienus, 

nodrošinot mācību satura kvalitatīvu apguvi. 

2. Pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvai apguvei ir atbilstošs materiāltehniskais un  

metodiskais nodrošinājums. 

Turpmākā attīstība: 

1.Īstenot mūsdienīgas lietpratības apguvi interaktīvā pedagoģiskā procesā rotalņodarbībās ar 

integrētu mācību saturu un brīvā rotaļdarbībā, visas dienas garumā, nodrošinot vienmērīgu 

slodzi, akcentējot mācību satura sasaisti ar reālo dzīvi, attīstot audzēkņu radošās spējas un 

pētnieciskā darba iemaņas. 

 2.Īstenot diferencētu un individuālu pieeju audzēkņu spēju attīstībai, nodrošinot atbalstošu un 

attīstošu atgriezenisko saiti. 

Vērtējums jomā     Mācīšanas kvalitāte - labi 

 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.2.Kritērijs - mācīšanās kvalitāte 

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

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

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

pētniecisko darbību. 

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.  

No janvāra mēneša mācību darba plānošanā ir veiktas korekcijas, atbilstoši mūsdienīgas 

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

pie rezultāta –zināšanām. Mācīšanās pamatā ir audzēkņu iniciatīvas darbība, skolotājs šajā 
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procesā ir kā atbalsts, kurš nedod tiešu atbildi, bet uzdod uzvedinošus jautājumus, kas ļauj 

audzēknim pašam domājot nonākt pie rezultāta. Plānojam integrētas mācības, par audzēkņiem 

aktuālu tematu laika periodam ne īsākam par vienu mēnesi, formulējot konkrētu, audzēknim 

saprotamu galveno ziņu un izvēloties tematam un šai ziņai atbilstošus kompleksus sasniedzamos 

rezultātus visās mācību jomās un plānojam to saskaņotu apguvi audzēkņa praktiskā darbībā. 

Tēmas apguves laiks atkarīgs no audzēkņu aktivitātēm un sasniedzamā rezultāta. Ja rezultāts nav 

sasniegts, tēmas apguves laiks pagarinās. 

Mācīšanās procesā tiek iesaistīts viss iestādes personāls, kas ar savu darbību, pozitīvo attieksmi, 

atbildību, pieredzi, personīgo piemēru, veicina audzēkņu zināšanu, prasmju un attieksmju 

apguvi. Grupas skolotājai, organizējot mācīšanās procesu, labs palīgs ir aukle, kurai uzticēti 

noteikti uzdevumi, lai veicinātu audzēkņu darbības aktivitāti un kvalitāti. Katru dienu daļu no 

mācību satura audzēkņiem ir iespēja apgūt ārpus telpām. 

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

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

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

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

Mācību procesā arvien biežāk skolotāji izmanto interaktīvo tāfeli, ne tikai lai vairotu audzēkņu 

zināšanas un prasmes mācību programmas ietvaros, bet arī lai dotu iespēju, pašiem darbojoties, 

iegūt sākotnējo izpratni par tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Audzēkņi izrāda ļoti lielu 

interesi darboties ar interaktīvo tāfeli, vienlaicīgi, stāstot un veicot darbības uz ekrāna. 

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

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

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

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

vides, no kuras viņš nāk. 

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

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

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

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

apzināti, domāt izteikt savu viedokli, novērtēt  padarīto darbu, pamatot to.  

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

skolotājas regulāri iepazīstina vecākus par mācību audzināšanas uzdevumiem, sasniegtajiem 

rezultātiem un aktivitātēm izglītības iestādē. 

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

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

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

audzēkņa mācībām un attīstību kopumā atstāj iestādes neregulāri apmeklējumi.  

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 veicina audzēkņu mācīšanās prasmju pilnveidi, 

motivē sadarboties, rosina domāt, plānot savu darbību, izmantojot grupas telpā pieejamos rotaļu 

un mācību materiālu resursus. 

2. Vecāku aptaujas rezultāti (115 no 117)  pierāda, ka viņus pilnībā apmierina izglītības kvalitāte 

iestādē,  (116 no 117) uzskata, ka audzēknim iestādē ir iespēja interesanti un jēgpilni pavadīt 

laiku un apgūt jaunas prasmes.  
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Turpmākā attīstība:  

1.Mācīšanās kvalitāti nodrošināt veicinot audzēkņu izziņas aktivitāti, radošās un konstruktīvās 

darbības attīstību, izmantojot interaktīvās mācību formas. 

2.Paaugstināt skolotāju digitālās kompetences un prasmes strādāt ar audzēkņiem, kuriem 

daudzveidīgas mācīšanās vajadzības. 

3. Mērķtiecīgi un sistemātiski sekot katra audzēkņa izaugsmei, nodrošinot piemērotu individuālu 

mācīšanās pieeju katram audzēknim un visai grupai kopumā. 

 Vērtējums kritērijā      Mācīšanās kvalitāte – labi 

 

 3.2. Mācīšana un mācīšanās 

 3.2.3. Kritērijs – vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

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

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

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

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

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

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

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu glabāšanā iestāde izmanto 

VISC metodiskos ieteikumus “Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmskolā”. 

Skolotāji veic formatīvo vērtēšanu mācību procesā visas dienas garumā, novērojot, jautājot, 

klausoties, analizējot, sistemātiski fiksējot katra audzēkņa sasniegumus ( “Pedagoģisko vērojumu 

rezultāti”) un seko to attīstības dinamikai. Formatīvās vērtēšanas, attīstības dinamikas analīzes un 

progresa vērtēšanas rezultātā iegūtā informācija palīdz skolotājiem plānot individuālo darbu ar 

audzēkņiem. 

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

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

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

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

audzēkņu sasniegumiem sagatavo vadītājas vietniece izglītības jomā (pielikums nr.1). 

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

skolotājām  ( individuālās pārrunās, vecāku sapulcēs).  

104 no 117 vecāki uzskata, ka informāciju par sava bērna sasniegumiem saņem pietiekami, (11 no 

117-daļēji). 

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

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

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

 

Sasniegumi: 

1.Iestādē sistemātiski tiek vērtēti un analizēti audzēkņu darbības sasniegumi, attīstības dinamika. 

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

Turpmākā attīstība: 

1.Mērķtiecīgi un sistemātiski sekot katra audzēkņa izaugsmei, nodrošinot piemērotu individuālu 

mācīšanās pieeju katram audzēknim un visai grupai kopumā. 

Vērtējums kritērijā      Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  - labi 

 

 

3.3. Audzēkņu sasniegumi - audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā 

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

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

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

attīstībā.  

Analizējot individuālās attīstības kartēs, fiksētos audzēkņa sasniegumus, ikdienas darbībā, var 

secināt, ka no 149 audzēkņiem - 114 audzēkņi pilnībā apguvuši savam vecumam atbilstošo 
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pirmsskolas izglītības programmas mācību saturu. 33 - daļēji un 2 - nav apguvuši savam vecumam 

atbilstošo pirmsskolas izglītības programmas mācību saturu. Grūtības un traucējošie iemesli: 

dažiem pietrūkst koncentrēšanās spējas; uzmanības noturība; nepietiekami attīstīta pirkstu sīkā 

muskulatūra; ģimenē pastāv divvalodība; ir runas traucējumi; nepareiza skaņu izruna (L,R,V,Š). 

Divi bērni, kuri nav apguvuši savam vecumam atbilstošo pirmsskolas izglītības programmas 

mācību saturu, iestādi apmeklē sākuši apmeklēt tikai no marta mēneša. Šie audzēkņi agrāk nav 

apmeklējuši citu izglītības iestādi un pēc zināšanu līmeņa var secināt, ka mājās viņiem nav veltīta 

pietiekama uzmanību. Ar šiem audzēkņiem skolotājas strādā individuāli. Sasniegumu analīze 

liecina, ka ir vērojama pozitīva attīstības dinamika. Ar šo audzēkņu vecākiem notiek pārrunas, 

skolotājas izstrādā rekomendācijas, ieteikumus, kā palīdzēt audzēknim uzlabot mācību 

sasniegumus.    

Pamatojoties uz sasniegumu analīzes rezultātiem, skolotājas izvirza individuālā darba uzdevumus 

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

kādā no mācību jomām. 

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

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

Novērtējot audzēkņu gatavību skolai, var secināt, ka no 32 audzēkņiem, kuri 2018. gada septembrī 

pamatizglītības apguvi uzsāks skolā: 22 sagatavojušies teicami; 5- labi; 4- viduvēji, 1- vāji 

(pazemināta izziņas aktivitāte, uzmanības noturība, zems uztveres līmenis, traucē blakus faktori-

sarunas, troksnis, dominē mehāniskā atmiņa (pielikums nr.4). 

Oktobra beigās no skolām, kurās mācās bijušie audzēkņi, iestāde saņem šo audzēkņu mācību 

sasniegumu izvērtējumu. Šis vērtējums dod iespēju iestādei iegūt objektīvus datus par audzēkņu 

sagatavotības līmeni pamatizglītības apguvei, beidzot izglītības iestādi. Vienlaicīgi skolotāji 

pārliecinās par savām prasmēm novērtēt audzēkņu sasniegumus un gūt pārliecību, ka tie ir 

objektīvi un atbilst skolu pedagogu vērtējumam.  

Rezultāti, ko rudenī saņēmām no skolām, par iepriekšējā gada izlaiduma audzēkņiem, liecina, ka 

skolotāji ir objektīvi novērtējuši audzēkņu sasniegumus ( pielikums Nr.5) 

 

Sasniegumi: 

Izglītības iestādē ir vienota kārtība audzēkņu sasniegumu uzskaitei un apkopošanai. 

Turpmākā attīstība: 

Ikdienā, pamatojoties uz novērojumiem par audzēkņa darbību, veikt objektīvus ierakstus par 

audzēkņa sasniegumiem viņa individuālajā attīstības kartē “Pedagoģisko vērojumu rezultāti”. 

Vērtējums kritērijā   Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā – labi 

 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem 

3.4.1.Kritērijs – psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  

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

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

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

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

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

pielāgoties dienas režīmam u.c. 

Iestādē darbojas atbalsta personāls: logopēds, psihologs. Atbalsta personāls sadarbojas ar 

audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem, iestādes vadību. Galvenie atbalsta personāla darba virzieni: 

individuāls darbs ar audzēkni; atbalsts skolotājiem; palīdzība vecākiem, ja bērnam konstatēti 

mācīšanās, valodas, fiziskās attīstības traucējumi, bieža slimība vai uzvedības problēmas.  

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

novēršanā (pielikums Nr.3) 

Psihologs piedāvā tēmas darbinieku un vecāku sapulcēm, sniedz individuālas konsultācijas, pēc 

nepieciešamības un pieprasījuma veic pārrunas ar audzēkņiem, viņu vecākiem. 

Vecāku sapulcēs ir aktualizēti jautājumi par tēmām: „ Kā mazināt bērnu agresivitāti? ”, „ Kā 

rosināt bērna izziņas aktivitāti?” 

 Rotaļdarbību laikā psihologs veic individuālo un grupas novērošanu. Izpētes rezultātus pārrunā ar 

grupas skolotājiem, informē vecākus. Pamatā psihologa darbs notiek individuāli ar audzēkņiem, 

kuriem ir mācīšanās un uzvedības traucējumi. 

Katra mācību gada sākumā tiek uzaicināts fizioterapeits, kurš veic audzēkņu stājas pārbaudi un 

iesaka vingrinājumus stājas uzlabošanai. Ar pārbaudes rezultātiem tiek iepazīstināti audzēkņa 

vecāki. Sporta skolotāja, atbilstoši norādījumiem, strādā ar audzēkņiem pie stājas defektu 

novēršanas, pēc savas izstrādātas programmas “ Koriģējošās vingrošanas nodarbības bērniem ar 

stājas problēmām”. Šajā mācību gadā koriģējošās nodarbības apmeklēja 28 audzēkņi. Rezultāts 

pozitīvs, audzēkņu stāja uzlabojusies. 

Atbalsta speciālisti ar audzēkņiem strādā tikai ar vecāku rakstisku piekrišanu. 

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

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

neatliekamo medicīnisko palīdzību. Iestādes māsa kompetences ietvaros veic izglītojamo veselības 

pārbaudes, antropometriju, pārbaudes uz pedikulozi u.c..  

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

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

stāvokli un atsevišķu audzēkņu individuālajām vajadzībām, ievēro ārsta norādījumus. 

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

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

nekavējoties tiek paziņots telefoniski. 

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

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

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

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

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

ēdināšanas firma nodrošina 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 pārvaldes”. 

 

Sasniegumi: 

1. Iestādē tiek nodrošināts plānots atbalsts audzēkņiem.  

Turpmākā attīstība: 

1.Veidot bērna, pedagoga, vecāku ( bērna likumisko pārstāvju) un speciālistu mērķtiecīgu, uz 

bērna vajadzībām un interesēm vērstu sadarbību, nodrošinot atgriezenisko saiti bērna mācīšanās 

un attīstības atbalstam. 

Vērtējums kritērijā   psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  - labi 

 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem 

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

Lai garantētu drošību iestādē, tiek veikti normatīvajos aktos paredzētie pasākumi. Ir izstrādāti 

drošību reglamentējošie dokumenti. 

1.  noteikumi: 
1.1.Iekšējās kārtības noteikumi; 

1.2.Darba kārtības noteikumi; 

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

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

2. instrukcijas: 

2.1.Ievadinstrukcija; 

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

2.3.Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā; 

2.4.Darba aizsardzības instrukcijas personālam, atbilstoši ieņemamajam amatam;                                                     

2.5.Instrukcija darbam ar datoru; 

2.6.Instrukcija par bērnu drošību sporta sacensībās un nodarbībās; 

 2.7.Instrukcija par bērnu drošību ekskursijās un pārgājienos. 

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

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

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

vārti slēdzami. 

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

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

neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

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

noteiktajā kārtībā.  

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

praktiskā apmācība ugunsdrošībā.  

Darba drošības instrukciju izpildi uzrauga iestādes darba aizsardzības speciālists. Ugunsdrošības 

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

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

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

kontrolē drošības noteikumu un instrukciju ievērošanu iestādē, analizē kontrolējošo institūciju 

atzinumus, kontroles aktus un organizē norādīto priekšlikumu izpildi. 

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

un “”Bērnu tiesību aizsardzība”. 

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

iepazīstas ar tēmām par satiksmes drošību, drošību telpās, ugunsdrošību, rīcību dažādās situācijās, 

kā arī par veselīgu dzīvesveidu, personīgo higiēnu, un citiem, ar veselību un personīgo drošību 

saistītiem jautājumiem, par ko liecina audzēkņu zināšanas un ieraksti skolotāju dienasgrāmatā. 

Pirms došanās ārpus iestādes audzēkņi tiek atkārtoti iepazīstināti ar drošības instruktāžu ekskursiju 

laikā. 

Pēc vecāku anketēšanas rezultātiem, 111 no 117 vecākiem uzskata, ka iestādes vide ir droša. 6 

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

neaizver vārtus, bērnu neieved grupā). 

 

Sasniegumi: 

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

normatīvajiem aktiem.  

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

apstākļos. 

Turpmākā attīstība: 
1. Aktualizēt veselības un drošības pasākumu ievērošanu ikdienā. 

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

labi 
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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 (pielikums nr.6).  

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

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

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

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

“Lielā balva”.  

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

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

( pielikums nr.6) 

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.  

Vecākās un sagatavošanas grupas audzēkņi, skolotāju vadībā, aktīvi piedalās “e-Twinning” 

projektos, kas veltīti Latvijas simtgadei” (pielikums nr.7):  

“Uzdāvini dziesmu Latvijai”;  

“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” –Jelgavas pilsētā, starp pirmsskolas izglītības iestādēm un 1.-

4. klašu grupām, PII „ Zemenīte” ar 3525 punktiem ieguva 1. vietu (apskatīti un iepazīti 235 

pilsētas objekti). 

Novembrī un decembrī audzēkņi ar lielu aizrautību gatavoja apsveikumus 15 Eiropas dalībvalstu 

bērniem, piedaloties divos  “e-Twinning projektos -“Ziemassvētki Eiropā” un ar prieku saņēma 

apsveikumus no šo valstu bērniem. 

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

angļu valodas apmācība; tautisko deju apguve; ROBOTIKA „Programmēšanas un robottehnikas 

pamati uz Lego bāzes” apmācība;. vizuāli plastiskās mākslas - radošās zīmēšanas apmācība. 

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

apzināšanu, palīdz saprast citus, veidot pozitīvas attiecības un novērtējot savas spējas, apzināt savu 

varēšanu  

 

Sasniegumi: 

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

vajadzībām.  

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

demonstrējot savas spējas, attīstot un pilnveidojot lietpratību. 

Turpmākā attīstība: 

1. Sekmēt audzēkņa personības attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, un 

liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, sociālo un emocionālo prasmju izkopšanai. 

Vērtējums kritērijā          Atbalsts personības veidošanā   - labi 

 

 

3.4. Atbalsts audzēkņiem  

3.4.4.Kritērijs – atbalsts mācību darba diferenciācijai (pielikums nr. 2) 

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

ar izteiktām spējām kādā no mācību jomām. Mācību un audzināšanas satura apguve tiek plānota, 

pamatojoties uz audzēkņa lietpratību un gadskārtu ciklu. Katru tēmu audzēkņi apgūst pakāpeniski, 
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balstoties uz jau iegūto pieredzi. Mācību satura apguve notiek gan rotaļnodarbībās, gan brīvā 

rotaļdarbībā telpās un pastaigu laikā. Katram audzēknim ir iespēja apgūto informāciju izpaust 

praktiskā darbībā gan individuāli, gan līdzdarbojoties ar citiem, izmantojot iestādē pieejamos 

resursus. Audzēkņu ikdienas darbības vērojumu rezultātus skolotāji fiksē katra audzēkņa 

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

plānošanai, kas balstās uz audzēkņa ikdienas darbību, iekļaujot dažādas aktivitātes, pakāpeniski 

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

individuālu pieeju. 

Iestādes sporta skolotāja izstrādājusi un īsteno individuālo programmu audzēkņiem ar stājas 

problēmām, vadot koriģējošās vingrošanas nodarbības audzēkņiem, pēc fizioterapeita ieteikuma. 

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

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

 

Sasniegumi: 

1.Pedagoģisko vērojumu rezultāti liecina, ka iestādē notiek diferencēts darbs ar audzēkņiem. 

2 Plānojot mācību un audzināšanas darbu, skolotāji ņem vērā audzēkņu intereses, spējas, 

vajadzības un veselības stāvokli. 

Turpmākā attīstība: 

Plānot un īstenot diferencētu un individuālu pieeju audzēkņiem, atbilstoši viņu mācīšanās 

spējām, vajadzībām un interesēm. 

Vērtējums kritērijā          Atbalsts mācību darba diferenciācijai  - labi 

 

 

3. 4.Atbalsts audzēkņiem 

3.4.5. Kritērijs - Sadarbība ar audzēkņa ģimeni 

Iestādes vadība novērtē ģimenes un personāla pozitīvas sadarbības ietekmes lomu audzēkņu 

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

liecina vecāku aptaujas rezultāti, 103 no 117 uzskata, ka vecāki un iestādes personāls strādā 

komandā, 108, no 117 ir apmierināti ar audzēkņiem piedāvātajiem interešu izglītības pulciņiem, 

104 no 117 atzīst, ka iestādē tiek pilnībā ir nodrošinātas mācīšanās vajadzības, 13 uzskata, ka 

vairāk jā nekā nē. 

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

individuālās pārrunas; rekomendācijas, konsultācijas (pēc nepieciešamības), grupu sanāksmes 

(2x gadā), pasākumus. Vecākiem ir iespēja vērot audzēkņu darbību visas dienas garumā 

(atvērtajās durvju dienās), izteikt savu viedokli, pamatot to, dot ieteikumus, tādejādi veicinot 

savu līdzdalību un līdzatbildību audzēkņu izglītošanās procesā.  

Vecāki savlaicīgi saņem nepieciešamo informāciju par aktivitātēm, pasākumiem, darba 

organizāciju iestādē - tā ir aktuāla, estētiski noformēta, izvietota vecāku informācijas stendā, 

katrā grupā ( dienas režīms, nodarbību saraksts; pasākumu afišas, pedagoģiska un medicīniska 

rakstura informācija). 

Ar audzēkņa sasniegumiem un attīstības dinamiku vecāki tiek iepazīstināti, tiekoties 

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

kāds atbalsts nepieciešams bērna attīstības progresa nodrošināšanai. 

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

personāls, iestādes vadība, atbalsta speciālisti ( logopēds, psihologs, māsa). 105 no 117, 

vecākiem uzskata, ka sapulces notiek viņiem pieejamā laikā un to tematika apmierina. 

Jebkurā, vecākiem pieejamā laikā, ir iespēja satikt iestādes vadību, lai izteiktu savu viedokli, 

priekšlikumus. Vecāki ir informēti par kārtību, kādā viņi var saņemt informāciju par savu bērnu, 

satikt iestādes vadību, iestādes māsu un atbalsta speciālistus (logopēdu, psihologu). 

  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 
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dienas režīma ievērošanu, rotaļnodarbību organizēšanu, programmas satura apguvi, bērna attīstību 

konkrētajā vecumā.  

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

svarīgus lēmumus.   

Sadarbībā ar vecākiem iestāde organizē izglītojoša rakstura ekskursijas, lai iepazītos ar vecāku 

profesijām, Latvijas dabu u.c. Audzēkņu ģimenes labprāt palīdz organizēt pasākumus un piedalās 

tajos. Audzēkņa tētis, kurš strādā Latvijas Valsts mežu dienestā, ieviesa iestādē brīnišķīgu tradīciju 

- “Meža dienas”, kur personāls, vecāki un audzēkņi kopīgi stāda kokus (pagājušajā gadā bērzus, 

šogad egles),  pēc tam izglītojoša rakstura informācija par Latvijas dabu, mežiem, dzīvniekiem un 

kopīga atpūta pie ugunskura.  

“Rakstniecības un mūzikas muzeja” darbiniece – divu audzēkņa māmiņa, noorganizēja  tematiskos 

pasākumus: “Pasaku karaliene Margarita Stāraste” un  “Latvijas putni J. Baltvilka dzejā un 

fotogrāfijās”. 

Vecāku aptaujas rezultāti liecina ( 111 no 117), ka vecāki ir apmierināti ar iestādē notiekošo 

pasākumu kvalitāti un daudzveidību. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestādē notiek mērķtiecīga sadarbība ar audzēkņu vecākiem. 

2.Vecāki savlaicīgi saņem nepieciešamo informāciju ar bērna sasniegumiem, aktualitātēm 

izglītības jomā, iesaistās pasākumos. 

Turpmākā darbība: 

Nostiprināt personāla, audzēkņu, vecāku ( likumisko pārstāvju) un speciālistu mērķtiecīgu 

sadarbību, vērstu uz audzēkņa vajadzību, interešu un spēju attīstību, un novēršot problēmsituāciju 

rašanās iespējamību.  

Vērtējums kritērijā    Sadarbība ar audzēkņa ģimeni – labi 

 

 

3.5. Izglītības iestādes vide 

3.5.1. Kritērijs – mikroklimats 

Iestādē valda labvēlīgs mikroklimats, pozitīvas savstarpējās attiecības, 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, esošo tradīciju kopšanā un jaunu tradīciju veidošanā.  

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

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

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

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

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

koncerts, izlaiduma svinības; Ziemassvētku pasākumi.   

Pasākumu organizēšana un vadīšana tiek deleģēta pēc brīvprātības principa un darbiniekam 

piemītošajām kompetencēm. 

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

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

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

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

īsteno pozitīvas sadarbības principus, respektē katra darbinieka personības īpašības un 

profesionālās kompetences. 

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

valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. Iestādes personāls ir stabils. 
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Vecāku un personāla aptauju rezultāti (141no 145 respondentiem) apliecina, ka iestādi raksturo 

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

 

Sasniegumi: 

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

nodrošināšanai. 113 no 117 vecākiem uzskata, ka iestādes vide un skolotāji rada bērnam interesi 

par mācību procesu un vēlmi mācīties. 

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

mācību procesā un personiskās grūtībās.  

Turpmākā attīstība: 

1.Stiprināt esošās un veidot jaunas iestādes tradīcijas.  

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

rašanās riskus. 

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

 

 

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”.  

Grupu telpās iekārtotās tematiskās zonas paredz daudzveidīgas iespējas audzēkņu individuālai, 

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

līdzekļiem, IT. Mācību vide ir droša un pārraugāma. Mācību līdzekļi un materiāli atrodas 

audzēkņiem ērti pieejamās un viegli sasniedzamās vietās. 

Iestādē nav piemērotu telpu, daudzveidīga veselības un fiziskās aktivitātes jomas satura 

īstenošanai, kur audzēkņi aktīvi kustoties sekmē fiziskās koordinācijas un spēju attīstību. 

Labvēlīgos laika apstākļos sporta nodarbības un citas sporta aktivitātes notiek laukā. 

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, ka iestādes teritorija ir droša, sakopta, liecina vecāku 

un personāla aptaijas rezultāti (138 no 145). 

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, tiek noslēgti būvdarbu, pakalpojumu un piegādes līgumi, fiziskās vides uzlabošanai. 

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

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

esošajiem normatīvajiem aktiem.  
Iestādē un tās teritorijā notiek videonovērošana. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestādes fiziskā vide ir piemērota ikviena bērna vajadzībām: ir droša, ērta ( bērni var darboties 

grupās, individuāli; ir brīva piekļuve mācību līdzekļiem, priekšmetiem un vietām, kas veicina 

obligātā mācību satura apguves plānoto rezultātu sasniegšanu), sakopta, atbilst sanitāri 

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

 2.Iestādē plānveidīgi, atbilstoši piešķirtā budžeta līdzekļiem tiek atjaunots grupu telpu un laukumu 
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aprīkojums, kas nodrošina mācību fiziskās vides daudzfunkcionalitāti. 

Turpmākā attīstība: 

1.Nodrošināt drošu, atbalstošu un attīstošu izglītības vidi, kas mainīga un pielāgota ikviena 

audzēkņa mācību un attīstības vajadzībām, palielinot līdzdalības iespējas patstāvīgi, radoši 

darboties. 

2.Paplašināt iespējas audzēkņu fizisko aktivitāšu, veselīga dzīvesveida nodrošināšanai. Sadarbībā 

ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Izglītības pārvaldi realizēt sporta kompleksa celtniecības projekta 

izstrādi. 

3.Turpināt rotaļu laukumu labiekārtošanu. 

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: 

”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos”; 

“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas programmu”; 

“Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu 

vietās” . 

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

materiāli, mācību līdzekļi, mācību literatūra, uzskates līdzekļi, tehniskie līdzekļi, sporta inventārs). 

Mājturības satura apguves nolūkā, šogad tika iegādāta elektriskā cepeškrāsns, lai bērni varētu vērot 

un sadarbībā ar skolotāju piedalīties konditorijas produktu tapšanas procesā. Pirms šādas darbības 

skolotāja atkārtoti pārrunā drošības noteikumus, kas attiecas uz elektroierīču izmantošanu. 

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

grupā tiek izmantoti “gaismas galdi”, magnētiskās tāfeles. 

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 arī skolotāju radošie darbi, metodiskās izstrādnes, skolotāju portfolio. 

Izglītības programmas īstenošanas procesā veiksmīgi tiek izmantota interaktīvā tāfele. Visās iestādes 

telpās ir nodrošināts interneta pieslēgums. Pēc nepieciešamības tiek atjaunota datoru 

programmatūra. 
Iestādes vadības rīcībā ir stacionārie datori, pedagogi grupās strādā ar portatīvajiem datoriem.  

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

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

daudzveidīgāku, veidot audzēkņiem izpratni par IT pielietošanas iespējām, par ko liecina 

audzēkņu prasmes un vēlēšanās pašiem līdzdarboties šajā procesā. 

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

Budžeta līdzekļu pieprasījums tiek plānots un mērķtiecīgi izlietots drošas, atbilstošas, attīstību 

veicinošas izglītības vides radīšanai, un iestādes ilgtspējīgas, sabalansētas darbības īstenošanai. 

Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz neparedzētiem izdevumiem, budžeta tāmē tiek veikti 

grozījumi 
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Pašvaldība, visiem iestādes audzēkņiem, nodrošina bezmaksas nepieciešamos mācību līdzekļus, 

kas rada vienlīdzīgas iespējas visiem sekmīgi apgūt pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu 

 

Sasniegumi: 

1. Finanšu resursi nodrošina kvalitatīvas izglītības iegūšanas procesu un iestādes ritmiskas, 

ilgtermiņa darbības attīstību. 

2.Iestāde nodrošina audzēkņus un pedagogus ar izglītības programmas īstenošanai   

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

3.Interneta pieslēgums visā iestādē, paver iespēju izglītības programmas īstenošanas procesā 

izmantot jaunākās IT piedāvātās iespējas. 

Turpmākā attīstība: 

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

pārvalde” vadību turpināt meklēt risinājumu problēmai, par atbilstošu telpu nodrošināšanu sporta 

nodarbību un fizisko aktivitāšu organizēšanai, radot labvēlīgus apstākļus, bērnu fiziskajai attīstībai 

un veselības stiprināšanai. Izstrādāt projektu sporta kompleksa piebūves celtniecībai (nojaukto 

objektu vietā), lai pie atbilstošu finanšu resursu piešķiršanas, varētu uzsākt sporta kompleksa 

celtniecību. 

Vērtējums kritērijā   Iekārtas un materiāltehniskie resursi -  labi 

 

 

3.6. Izglītības iestādes resursi  

3.6.2. Kritērijs-Personālresursi  

Iestādes skolotāju un atbalsta personāla profesionālā kvalifikācija atbilst spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām. Visi iestādes skolotāji ieguvuši 1. pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpi.  

Darbinieki operatīvi saņem jaunāko informāciju par aktualitātēm izglītības jomā, par izmaiņām 

normatīvajos aktos, likumos, kas attiecas uz izglītības darba likumdošanas un citas aktuālām 

jomām. 

Personāls mērķtiecīgi un plānveidīgi pilnveido savu kvalifikāciju, ko pārrauga un koordinē 

vadītājas vietniece izglītības jomā.  

Iestādes vadītāja nozīmē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu komisiju un 

organizē tās darbu, lai piešķirtu pedagogam kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņa profesionālajām 

kompetencēm, un darba sasniegumiem. Šajā mācību gadā 1.kvalitātes pakāpi ieguva trīs 

pedagogi, kuriem 31.08.2018. beidzas iepriekš piešķirtās pakāpes termiņš. 
 

Iestādes tehniskā personāla kvalifikācija atbilst izvirzītajām prasībām, lai ieņemtu atbilstošu 

amatu.  

Ar visiem iestādes darbiniekiem noslēgti līgumi. Darba slodze noteikta atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Personāls, pret parakstu, iepazīstināts ar darba izpildei nepieciešamajiem noteikumiem 

un instrukcijām.  

Iestādē uz vietas tiek organizēti kursi profesionālās kvalifikācijas un kompetenču pilnveidei, gan 

pedagoģiskajam, gan tehniskajam personālam šādās jomās: bērnu tiesību aizsardzība; pirmās 

palīdzības sniegšana; profesionālās kompetences pilnveide audzināšanas jautājumos.   

Par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi personāls iesniedz vadībai apgūtās 

programmas apliecinošu dokumenta kopiju. 

Vadība motivē skolotājus piedalīties konkursos, radošo darbu izstrādēs, projektos, nodrošinot ar 

nepieciešamo atbalstu un resursiem (pielikums nr. 6;7).  

Sporta skolotāja dalījās ar savu pieredzi un zināšanām, republikas mērogā, sniedzot teorētiskas 

un praktiskas nodarbības LSSIC organizētajos tālākizglītības kursos “Metodiskais atbalsts sporta 

nodarbību organizēšanā pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

  

Secinājumi: 

1. Izvērtēts, personāla individuālo kompetenču, prasmju un zināšanu līmenis. 
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2. Iestādē strādā pedagogi ar atbilstošu izglītību, profesionālo kvalifikāciju un kompetenču 

līmeni (100% piešķirta 1. kvalifikācijas pakāpe). 

3. Savlaicīgi tiek plānoti pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošanas pasākumi. 

Turpmākā attīstība: 

  Veicināt personālresursu profesionālo kompetenču paaugstināšanu. 

Vērtējums kritērijā    Personālresursi    - Loti labi 

 

 

3.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Kritērijs–Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pašvērtēšanas process iestādē ir mērķtiecīgi plānots, notiek regulāri, demokrātiski un izmantots 

kā galvenā darba kvalitātes pārraudzības forma un pamats iestādes pašnovērtējuma ziņojuma 

sagatavošanai. 

Lai objektīvi un pamatoti novērtētu iestādes darbu, mācību gada noslēgumā, iestāde organizē 

personāla un audzēkņu vecāku aptauju, pēc noteiktiem kritērijiem, kas aptver iestādes visas 

darbības jomas. Iegūtā informācija tiek izmantota iestādes pašnovērtējuma ziņojuma 

sagatavošanā un tālākās attīstības plānošanā.  

Katra mācību gada noslēgumā skolotāji veic pedagoģiskā darba pašvērtējumu. Iegūtā 

informācija tiek pārnesta uz iestādes darba analīzi un turpmāko plānošanu. 

Reizi trijos gados skolotāji veic sava darba izpildes kvalitātes un rezultātu analīzes vērtēšanu 

(amata pienākuma izpilde, profesionālā kvalifikācija un kompetences) turpmākajiem. Pēc 

pedagoga darba izpildes kvalitātes un rezultātu analīzes vērtēšanas, iestādes vadītāja, organizē 

individuālās darba izpildes novērtēšanas un attīstība plānošanas pārrunas, ar mērķi, kopīgi 

meklēt iespējas pedagoga personiskās izaugsmes tālākai attīstībai, izvirzot sasniedzamus 

mērķus, kas īstenotos personiskās izaugsmes attīstībā un iestādes mērķu, un uzdevumu 

sasniegšanā. Attīstības pārrunu rezultātā tiek noteiktas profesionālo kompetenču 

pilnveidošanas jomas, sasniedzamie rezultāti, kas iekļauti personiskās izaugsmes attīstības 

plānā  turpmākajiem 3 gadiem (plānā var veikt korekcijas, atbilstoši reālai situācijai). 

Tehniskais personāls, pēc noteiktiem kritērijiem, sava darba pašvērtējumu veic reizi trijos 

gados, “Darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšana”. Pēc anketas aizpildīšanas, iestādes 

vadītāja un viņas nozīmētā komisija, organizē attīstības pārrunas ar darbinieku, analizē un 

novērtē viņa darba rezultātus, norāda uz sasniegumiem vai nepilnībām, kas konkrētā laika 

periodā jānovērš, izsaka priekšlikumus par nepieciešamo prasmju pilnveidošanas iespējām un 

pieņem lēmumu par individuālās kvalifikācijas pakāpes piešķiršanu. 

Iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai tiek izmantotas dažādas datu savākšanas 

metodes: anketēšana; intervēšana; novērošana; dokumentu analīze; personāla pašvērtējums. 

Atbilstoši datu savākšanas metodēm, izstrādāti un pielietoti datu savākšanas mērinstrumenti; 

aptaujas anketas; pedagoģiskā procesa vērošanas un novērtējuma lapas; pedagogu un tehnisko 

darbinieku pašvērtējuma anketas. Aptaujās 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 attīstībai. 

Iestādes vadība pārrauga, vada un koordinē mācību un audzināšanas procesa īstenošanu, 

analizē sasniegumus, 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 nepieciešamajiem 

resursiem, veicina skolotāju savstarpējo sadarbību. Pedagoģiskie novērojumi grupās notiek 

dažādos dienas režīma momentos, ietverot arī vides drošības un kvalitātes vērtēšanu. 

Savstarpējo vērojumu laikā skolotāji apmainās labās prakses pieredzi, idejām. 
  

Iestādes darbības gada noslēguma pārskatā aprakstošā veidā un grafiski atspoguļota audzēkņu 

attīstības līmeņa analīze katrā grupā un iestādē kopumā, izdarīti secinājumi un noteikta turpmākā 

darbība ( pielikums nr.1). 

Iestādes attīstība tie mērķtiecīgi plānota saskaņā ar: 



20 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” Pašnovērtējuma ziņojums 2018 

 

 

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

2.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam; 

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

4.Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiskajiem mērķiem un izglītības attīstības 

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

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

virzieniem.  

Iestādē darba plānošana notiek trīs līmeņos: 

1. perspektīvais - attīstības plāns 2017.-2020. (formulēti iestādes stratēģiskie mērķi, uzdevumi, 

attīstības prioritātes ilgtermiņam); 

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

novērtējumu); 

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

Plānojot iestādes attīstību, tiek respektēti visu ieinteresējošo pušu viedokļi. Īstenojot savstarpēju 

sadarbību nodrošināta katra darbinieka ( pašvērtējuma ziņojumi, aptaujas) un vecāku (aptaujas) 

līdzdalību un līdzatbildību izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā un izvirzīto 

mērķu sasniegšanā.  

Attīstības plāna projekts tiek apspriests darba sanāksmē un pieņemts pedagoģiskās padomes 

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

vadības. 

 

Sasniegumi: 

1.Izvērtēts, personāla individuālo kompetenču, prasmju un zināšanu līmenis 

2.Iestādē noteiktas ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti mērķi un uzdevumi līdz 2020. gadam; 

3.Notiek regulāra iestādes darbības pašnovērtēšana un attīstības plānošana; 

4. Iestādes vadība nodrošina ieinteresēto personu līdzdalību iestādes attīstības plānošanā. 

Turpmākā attīstība: 

Iestādes vadības komandai mērķtiecīgi plānot, vadīt, pārraudzīt, analizēt un vērtēt pārmaiņu 

procesa ieviešanu iestādē atbilstoši lietpratības izglītības mērķiem. 

Vērtējums kritērijā   Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana   - labi 

 

 

3.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.2. Kritērijs–Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē ir izstrādāta izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija. Dokumenti 

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

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

reglamentē Nolikums, ko apstiprina iestādes dibinātājs Jelgavas dome. 

Iekšējie normatīvie akti regulāri tiek caurskatīti, izvērtēti un atjaunoti atbilstoši izmaiņām 

likumdošanā un reālajai situācijai iestādē. Pedagogi regulāri un precīzi aizpilda obligāto 

dokumentāciju, ko paredz spēkā esošie normatīvie dokumenti. 

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

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

izglītības ieguves kvalitāti un iestādes ilgtspējīgu attīstību.  

Vadības komanda plāno, analizē un vērtē pārmaiņu un pārveides procesa ieviešanu iestādē, 
īstenojot iestādes darbības iekšējās kontroles un pārraudzības pasākumus, risku un iespēju 

sistemātisku izvērtēšanu.  

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

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

personības īpašības, pieņemot viedokļu dažādību. 

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

eksemplārs atrodas pie darbinieka, otrs personas lietā, pie darba devēja. Amatu apraksti veidoti pēc 
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noteiktas struktūras. Izmaiņas un papildinājumi amata aprakstā tiek veikti saskaņā ar iestādes 

vadītājas izdotu rīkojumu. 

Informācijas aprites nolūkā tiek organizētas: administrācijas apspriede (komandas darba 

organizatoriskie jautājumi) vienu reizi nedēļā; 

darba sanāksme vienu reizi mēnesī ( vai biežāk, pēc nepieciešamības), aktuālu jautājumu, 

problēmsituāciju  risināšanai u.c. 

pedagoģiskās padomes sēde,1x ceturksnī vienu;  

pedagoģiski organizatoriskās darba sanāksme, 2x mēnesī; 

operatīvā sanāksme tehniskajam personālam, pēc nepieciešamības; 

vecāku padome, kas tiek sasaukta pēc nepieciešamības, iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanai. Šajā 

gadā tika risināts jautājums par „ Meža dienu organizēšanu”; velosipēdu novietnes nepieciešamību, 

projekta izstrādi (projektu izstrādāja 5. grupas audzēkņa tētis) u.c . 

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, kompetenču līmeni. 

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 personālu, kuru raksturo sadarbības prasmes, tolerance, vēlme pilnveidot 

personīgo izaugsmi, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, ieviest darbā inovācijas. 

3. Iestādes vadība nodrošina iestādes tiesisku, nepārtrauktu, sabalansētu darbību, kas vērsta uz 

individuālo darba sasniegumu un kopējās darba efektivitātes paaugstināšanu. 

Turpmākā attīstība: 

1.Nodrošināt darba un mācību vides piemērotību, kas ir mainīga un pielāgota jaunajiem 

apstākļiem un iestādes konkurētspējīgai,  ilgtspējīgai attīstībai. 

2.Sistemātiski veikt iestādes darbības iekšējās kontroles un pārraudzības pasākumus, risku un 

iespēju izvērtēšanu. 

3.Veicināt pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, mūsdienīgas lietpratības 

izglītības mācību satura un pieejas plānošanā un ieviešanā. 

4.Nodrošināt vecāku, pedagogu, izglītības iestādes vadības komandas un personāla līdzdalību 

izglītības iestādes darbības vērtēšanā un turpmākās attīstības plānošanā.  

Vērtējums kritērijā    Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība   -  labi 

 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.3. Kritērijs-Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Darba kvalitātes un attīstības nodrošināšanai iestādes vadība sistemātiski sadarbojas ar tās 

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

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

ievērotas dibinātāja un izglītības pārvaldes noteiktās prioritātes. 

Finanšu aprite, budžeta plānošana, izpilde un korekcijas saskaņotas ar dibinātāju. 

Katru gadu vadītāja prezentē iestādes darbības rezultativitāti, informē par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem, vēlamo resursu piesaisti. Sadarbība ir abpusēja.  

Iestādes personāls, audzēkņi un viņu vecāki atbalsta un iesaistās kopīgu pilsētas pasākumu 

īstenošanā, veicinot iestādes atpazīstamību un prestižu.. 

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. 
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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 PIII “Ķipari” un 3. sākumskolu noslēgts līgums par savstarpējas palīdzības 

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

Atpazīstamību sabiedrībā iestāde veicina: audzēkņu darbus prezentējot SIA “Kanclers” rīkotajās 

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

audzēkņu iesūtītie zīmējumi; piedaloties  eTwinning projektos. 

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

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

sapulcēm. Šīs skolas sporta zāli iestāde izmanto kopīgu sadraudzības, sporta un mūzikas 

(koncerts vecvecākiem un vecākiem) pasākumu organizēšanai. 

 

Sasniegumi: 

1.Iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību un līdzdarbību ar institūcijām un citām iestādēm, 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai un iestādes ilgtspējīgai attīstībai. 

Turpmākā attīstība: 

Stiprināt līdzšinējās un veidot jaunas sadarbības saites, ievērojot labas sadarbības principus. 

Vērtējums kritērijā     Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  -  labi 

 

4. CITI  SASNIEGUMI 

4.1.Iestādes dalība konkursos un sporta sacensībās: 
4.1.1.”Kanclera nams” zīmējumu konkurss  (veicināšanas balvas audzēkņiem); 

4.1.2. Žurnāla Spicīte” zīmējumu konkurss ( vairāku audzēkņu darbi publicēti žurnālā); 

4.1.3.”Sabiedrības integrācijas pārvaldes” konkurss citu tautību audzēkņiem ( 2.vieta); 

4.1.4.sporta pasākums „Lielā balva – 2018.” (2. vieta); 

4.1.5.sporta pasākums “Draudzības stafetes”, kopā ar 3. sākumskolas audzēkņiem, skolas sporta 

zālē.  

4.2. Iestādes dalība projektos (pielikums nr.7):   

4.2.1. “Ceļā uz Latvijas simtgadi” 

„eTwinning  projekts “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”; (1. vieta starp Jelgavas pilsētas, 

Jelgavas un Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēm un 1.-4. klašu grupām); 

 eTwinning  projekts ”Dāvinu dziesmu Latvijai”  ( iestādē radīta, ierakstīta dziesmas audio un 

video versija); 

4.2.2. eTwinning” projektos (divos) “Ziemassvētki Eiropā” ziemassvētku kartīšu zīmēšana un 

nosūtīšana uz 15 Eiropas valstīm un apsveikumus saņemšana no šo valstu bērniem.  

4.2.3.„eTwinning” projekts “Kur ir mīlestība” (draudzība un mīlestība kā vērtība). 

4.3.Iestāde lepojas ar: 

4.3.1. bērnu sasniegumiem, viņu zināšanām, aktivitāti projektos un konkursos;  

4.3.2. labvēlīgu sadarbības vidi, saskarsmes kultūru;  

4.3.3. stabilu, personālu un tā profesionālās kvalifikācijas izaugsmi; 

4.3.4. pozitīvu iestādes organizācijas kultūru, sociālā un vizuālā tēla izaugsmi; 

4.3.5. drošu, atbalstošu, attīstošu mācību un sociāli emocionālo vidi. 

  

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

Izglītības joma  Uzdevumi   

Mācību saturs Īstenot mūsdienīgas lietpratības izglītības satura apguvi mācību un 

audzināšanas procesa vienotībā, attīstot caurviju prasmes, kas ietver 

audzēkņa darbības, domāšanas, emocionālos un sociālos aspektus. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1.Izglītības satura apguvi īstenot kā radošu procesu (mainot 

mācīšanas un mācīšanās pieeju), veicinot audzēkņu izziņas procesu 
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aktivitāti, radošās, praktiskās, pētnieciskās un konstruktīvās darbības 

attīstību, aktīvāk izmantojot interaktīvās mācību formas, nodrošinot 

katram audzēknim lietpratības izglītību. 
2.Attīstīt loģisko domāšanu, pašregulāciju un pašmotivāciju, īstenojot 

praktiskās pētniecības darbības programmu “Mācies eksperimentējot”;  

3.Attīstīt audzēkņu patstāvīgas mācīšanās prasmes, īstenojot mācīšanās 

iedziļinoties pieeju. 

4.Nodrošināt audzēkņiem atbilstošu atbalstu un regulāru atgriezenisko 

saiti mācību darbā. 

5.Attīstīt valodas lietošanas prasmes, sekmējot lasīšanas un rakstīšanas 

iemaņas. 

6.Nodrošināt mācīšanas un mācīšanās procesa pārraudzību, rezultātu 

novērtējumu un to analīzi. 

7.Sekmēt audzēkņu kultūridentitāti, lokālo patriotismu un valstiskās 

apziņas veidošanās pamatus. 

Audzēkņu sasniegumi 1.Paaugstināt pedagoģiskā procesa organizācijas efektivitāti, radot 

apstākļus audzēkņu personības attīstības izaugsmei.  
2.Veicināt katra izglītojamā iespējamos augstākos mācību sasniegumus, 

daudzpusīgi veicinot talantu un spēju attīstību.  

3.Nodrošināt atbalsta personāla pieejamību audzēkņiem, vecākiem, 

pedagogiem.  

4.Veikt sistemātisku audzēkņu darbības un sasniegumu vērtēšanu, 

nodrošinot efektīvu atgriezenisko saiti audzēknim un pedagogam. 

Atbalsts audzēkņiem 1.Sekmēt audzēkņa personības attīstību, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, un liekot pamatus vērtībās balstītu 

ieradumu veidošanai, sociālo un emocionālo prasmju izkopšanai. 

2.Aktualizēt veselības un drošības pasākumu ievērošanu ikdienā. 

3.Veidot audzēkņa, pedagoga, vecāku ( bērna likumisko pārstāvju) un 

speciālistu mērķtiecīgu, uz audzēkņa vajadzībām, interesēm un 

spējām vērstu sadarbību, nodrošinot atgriezenisko saiti viņa 

mācīšanās un attīstības atbalstam, novēršot problēmsituāciju rašanās 

iespējamību. 

4. Nodrošināt diferencētu un individuālu pieeju atbilstoši audzēkņu 

individuālajām spējām, interesēm un vajadzībām . 
Iestādes vide 1.Radīt drošu, atbalstošu, attīstošu un mācības veicinošu izglītības 

vidi gan telpās, gan ārā, kas ir mainīga un pielāgota jaunajiem 

apstākļiem, ikviena audzēkņa mācīšanās, attīstības un socializācijas 

vajadzībām, palielinot viņa līdzdalības iespējas mācību procesā.  

2.Nodrošināt bērniem materiālās bāzes pieejamību, atbilstoši viņu 

vēlmēm un vajadzībām patstāvīgi, praktiski, radoši darboties. 

3. Stiprināt pozitīvas saskarsmes kultūras prasmes, ievērot ētiku 

profesionālajā darbībā, radīt labvēlīgu gaisotni un sadarbību veicinošu 

darba vidi. 

4.Paplašināt iespējas audzēkņu fiziskajai attīstībai, veselīga 

dzīvesveida, sporta aktivitāšu nodrošināšanai, radot iespēju, aktīvi 

sportojot, nostiprināt, uzlabot veselību un veicināt izpratni par 

veselīgu dzīvesveidu un sporta aktivitāšu nepieciešamību. 

5.Turpināt rotaļu laukumu un teritorijas labiekārtošanu. 

Iestādes resursi  1.Veicināt personālresursu profesionālo kompetenču paaugstināšanu, 

mūsdienīgas lietpratības izglītības satura ieviešanai. 
2.Veicināt pedagogu digitālo prasmju un svešvalodu apguvi.  

     3.Mērķtiecīgi plānot finanšu resursu izlietošanu, nodrošinot 

kvalitatīva izglītības procesa īstenošanu un iestādes ilgtermiņa 

attīstības izaugsmi.       
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Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Nodrošināt iestādes darbības efektīvu pārvaldību un ilgtspējīgu 

attīstību, kur visi iesaistītie – iestādes personāls un audzēkņi, atbalsta 

personāls un vecāki jūtas piederīgi, vēlas sasniegt iestādes izvirzītos 

mērķus, darbojas vienoti, izsvērti un motivēti. 
2.Nodrošināt informācijas apmaiņu izglītības iestādē, gan ārpus tās 

izglītības iestādes mērķu sasniegšanai.  

3. Nodrošināt kompetencēs balstīta izglītības satura un pieejas ieviešanu 

mācību procesā.  

4.Plānot un īstenot  personīgo un izglītības iestādes personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi. 

5.Īstenot efektīvu iestādes darbības iekšējo vērtēšanu, nodrošinot katra 

pedagoga līdzdalību un līdzatbildību izglītības iestādes pašnovērtējuma 

ziņojuma sagatavošanā. 

6.Veicināt vecāku līdzdalību pierādījumos balstīta pašnovērtējuma 

ziņojuma sagatavošanā un iniciatīvu izglītības iestādes attīstības 

prioritāšu noteikšanā. 

7.Mērķtiecīgi vadīt, analizēt, vērtēt pārmaiņu procesa ieviešanu 

iestādē, īstenojot iestādes darbības iekšējās kontroles un pārraudzības 

pasākumus, risku un iespēju sistemātisku izvērtēšanu, vērstu uz 

mūsdienīgas lietpratības izglītības mērķu sasniegšanu. 

8.Stiprināt līdzšinējās un izveidot jaunas sadarbības saites ar citām 

institūcijām, īstenojot labas sadarbības un līdzdarbības principus,  

veicinot iestādes darbības NUP. 
9.Iesaistīties projektos, konkursos un citās aktivitātēs, veicinot izglītības 

iestādes atpazīstamību un prestižu.  

10.Sagatavot iestādes pašnovērtējuma ziņojumu par 2018./2019. 

mācību gadu. 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja 

 

                       Mudīte Gavrilko 
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

Z. v. 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 
 

  
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

    
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

  
(datums) 

Z. v. 
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Pielikums Nr.1 

AUDZĒKŅU ATTĪSTĪBAS LĪMEŅA ANALĪZE IESTĀDĒ KOPUMĀ 

Audzēkņu attīstības līmeņa analīze iestādē kopumā:  

2017./2018. mācību gadā iestādi apmeklēja 149 audzēkņi, vienam no tiem mājmācība, trīs 

audzēkņi iestādi sāka apmeklēt no marta vidus 

 

 

 

 

 

 

 

Secinājumi: 

1. 114 audzēkņi pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus, apguvuši atbilstoši savam 

vecumam un attīstības līmenim; 

2. 32 audzēkņi pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus, apguvuši daļēji atbilstoši savam 

vecumam un attīstības līmenim  

3. 3 audzēkņi pirmsskolas izglītības programmas uzdevumus nav apguvuši: 

Iemesli: rets iestādes apmeklējums saistībā ar biežu slimošanu; divvalodība. 

 

Turpmākā attīstība: 

1. Turpināt nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi sadarbībā ar atbalsta dienesta 

speciālistiem, plānojot individuālo darbu ar bērniem, izvērtējot viņu sasniegumus, nosakot 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus sasniegumus. 

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

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

ilgstošu koncentrēšanos darbam. 
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Attīstības jomas 

Apguvuši Daļēji apguvuši Nav apguvuši 

Bērnu  

skaits  

 

% 

Bērnu  

skaits  

 

% 

Bērnu 

skaits  

 

% 

 

Sociālā attīstība 

 

123 

 

83% 

 

24 

 

16% 

 

2 

 

1% 

Fiziskā attīstība  113 76% 34 23% 2 1% 

Psihiskā attīstība 106 71% 37 25% 6 4% 

Iemesli:  

 nenoturīga uzmanība, vāji attīstīta atmiņa, vājas koncentrēšanās spējas; 

 nesaklausa pirmo un pēdējo skaņu vārdā; 

 nepietiekama runas aktivitāte – secīga stāstījuma veidošana, atbildēšana pilnos teikumos; 

 vāji attīstīta pirkstu sīkā muskulatūra; 

 vāji izteikta motivācija darboties    
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4. Rosināt vecākus arī mājās ar bērnu sarunāties latviešu valodā, lai veicinātu runas attīstību un 

paplašinātu bērnu vārdu krājumu. 

Pielikums Nr.2 

 

ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 

 

Paveiktais Secinājumi Turpmākā attīstība 

1. Logopēds, uzsākot mācību gadu, 

apsekoja visus 5-6 gadīgos audzēkņus:  

 13 audzēkņi saņēma regulāru 

atbalstu, lai labotu runas attīstības 

problēmas, 

no tiem 7 audzēkņi turpinās saņemt 

palīdzību, jo ir VSNA, sigmatisms, 

lamdacims, rotacisms; 

 12 audzēkņi saņēma palīdzību – ir 

vērojama pozitīva dinamika; 

 Grupu skolotājas saņēmušas 

nepieciešamās konsultācijas un 

ieteikumus darbam ar audzēkņiem, 

kuriem ir nelielas izrunas 

problēmas; 

2018. gada maija mēnesī apsekoti 25 

piecgadīgie audzēkņi, no tiem 

tikai diviem valodas attīstība 

atbilst normai. 

 

2. 28 audzēkņi – apmeklēja koriģējošās 

vingrošanas nodarbības, kurās sporta 

skolotāja, pēc speciāli izstrādāta 

vingrojumu kompleksa, strādāja pie 

pareizas stājas uzlabošanas: 

13  audzēkņiem tika piemēroti 

vingrinājumi pēdas velves un kāju 

potīšu saites stiprināšanai; 

7 audzēkņiem tika stiprināta plecu daļas 

un muguras muskulatūra; 

8  audzēkņiem- pilnveidota kustību 

koordinācija un attīstīta līdzsvara izjūta. 

 

3. 2x  nedēļā 20 audzēkņi, kuriem 

izteiktas muzikālās spējas, papildus 

mūzikas nodarbībām, savus talantus 

izkopa  vokālajā ansamblī un ritma 

instrumentu spēlē. 

 

 

Pieaug bērnu skaits, 

kuriem ir lielākas vai 

mazākas valodas attīstības 

problēmas – VSNA (III 

pakāpē), FFT, rotacisms, 

sigmatisms, interdentalais 

sigmatisms . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secinājumi mācību gada 

beigās: šiem audzēkņiem 

uzlabojusies vingrojumu 

izpildes kvalitāte, 

pilnveidoju šās skriešanas 

un lēkšanas iemaņas, kā 

arī, izpildot vingrojumus, 

spēja kontrolēt roku un 

kāju savstarpējās darbības. 

 

 

 

 

Darbs ar talantīgiem 

audzēkņiem noritēja 

sekmīgi. Papildus apgūts 

repertuārs. Bērniem ir 

pilnveidojušās vokālās 

iemaņas,- paplašinājies 

balss diapazons, balss 

plūdums, elpas noturība. 

Lielāka logopēda darba slodze, 

jo būtu vēlams šīs problēmas 

apzināt jau 3-4 gadīgajiem 

bērniem un uzsākt savlaicīgu 

problēmu novēršanu. 

Pieciem audzēkņiem jāturpina 

saņemt logopēda palīdzību 

skolā (1. klase); 

Ar 7 audzēkņiem jāturpina 

korekcijas darbu iestādē;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināt sniegt atbalstu 

koriģējošās vingrošanas 

nodarbībās bērniem, kam 

nepieciešama pareizas stājas 

korekcija. 

Nodrošināt informācijas 

apmaiņu ar vecākiem par 

audzēkņa sasniegumiem un 

iespējamo atbalstu mājas 

apstākļos. 

 

 

 

Turpināt attīstīt un pilnveidot 

bērnu vokālās prasmes un 

iemaņas. Muzikālajās 

aktivitātēs dažādot darbības 

formas un metodes. Organizēt 

mācību ekskursiju uz mūzikas 

skolu 
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Pielikums Nr.3 

Logopēdiskā korekcijas darba rezultāti 

 

Nr, 

p/k 

Vārds, 

uzvārds 

Dzimšanas 

gads 

Logopēda slēdziens 

 

Piezīmes 

 

1. 

 

x 

 

2010. 

 

Rotacisms. FFT 

Vērojama pozitīva dinamika, apgūtas 

skaņas k/g, l. Zina burtus, var saklausīt 

skaņas, lasa un raksta vārdus, teikumus. 

Turpināt apmācību 1. klasē. 

 

2. 

 

x 

 

.2012. 

 

Norma, divvalodība 

Visas skaņas izrunā pareizi. Turpināt 

apmācību b/d. 

 

3. 

x  

2012. 

Rotacisms, 

divvalodībaFFT. 

Zina burtus, var saklausīt skaņas, 

nepieciešama logopēda palīdzība. 

Turpināt apmācību b/d. 

 

4. 

x  

2012. 

Norma, divvalodība Apgūtas visas skaņas Zina burtus, var 

saklausīt skaņas.Turpināt apmācību b/d. 

 

5. 

x  

2011. 

 

Norma. 

 

Apgūtas skaņas s,z,c, l, 

turpināt skanas r automatizāciju. 

Turpināt apmācību 1. klasē. 

 

6. 

x  

2011. 

 

Norma. 

 

 

Visas skaņas izrunā pareizi, turpināt 

skanas r automatizāciju. 

Turpināt apmācību 

 1. klasē. 

 

7. 

 

x 

 

2011. 

 

Sigmatisms, 

lambdacisms, rotacisms. 

VSNA. 

Neregulāri apmeklē b/d, dinamika 

minimāla. 

Turpināt apmācību b/d, nepieciešama 

individuāla pedagoga palīdzība, logopēda 

un psihologa palīdzība. Vēlama 

neirologa konsultācija. 

 

8. 

 

x 

 

2011. 

 

Rotacisms, 

divvalodībaFFT. 

Vērojama pozitīva dinamika, apgūtas 

skaņas s,z,c,l paplašinājās vārdu krājums. 

Turpināt apmācību  1. klasē, 

nepieciešama individuāla pedagoga 

palīdzība, logopēda un psihologa 

palīdzība.  

9. x 2012. Norma  

 

10. 

 

x 

 

2012. 

Sigmatismslambdacisms, 

rotacisms. VSNA. 

Apgūtas skaņas s,z,c, 

Turpināt apmācību b/d, nepieciešama 

individuāla pedagoga palīdzība, logopēda 

un psihologa palīdzība.  

 

11. 

 

x 

 

2011. 

Rotacisms. FFT. Apgūtas skaņas s,z,c,l nepieciešama 

skaņas r automatizācija.  

Turpināt apmācību 1. klasē. 

12. x 2012. 

 

Sigmatismslambdacisms, 

rotacisms. VSNA 

Apgūtas skaņas s,z,c Turpināt apmācību 

b/d, logopēda palīdzība. 

 

13. 

 

x 

 

2012. 

Sigmatismslambdacisms, 

rotacisms. VSNA. 

Turpināt apmācību b/d, nepieciešama 

individuāla pedagoga palīdzība, logopēda 

un psihologa palīdzība. Vēlama eirologa 

konsultācija. 
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VSNA – valodas sistēmas nepietiekama attīstība, 

FFT – fonētiski  fonemātiskie traucējumi. 

Pielikums Nr.4 

AUDZĒKŅU SAGATAVOTĪBAS NOVĒRTĒJUMS  PAMATIZGLĪTĪBAS  

UZSĀKŠANAI  2018./ 2019.  

   2018.gada septembrī pamatizglītību uzsāks 32 audzēkņi  

 

 

 

Vērtēšanas 

kritēriji 

T L V.v. V.  

Komentāri (ja rezultāts ir viduvējs) 

 

Fiziskā 

attīstība 

 

26 

 

2 

 

4 

 Jāpilnveido kustību koordinācija un līdzsvara izjūta. 

Neprecīzi izpilda vingrojumus, kas prasa muskuļu piepūli. 

Kustību rotaļās nespēj ievērot drošības noteikumus, neievēro 

izvirzītos noteikumus. Vienam bērnam grūtības sagādā 

disciplīnas ievērošanu sporta nodarbībās.  

 

Personības 

attīstība 

 

28 

 

- 

 

3 

 

1 

  Svarīgi uzmundrināt, pārliecināt, un iedrošināt darbam, kas 

sagādā grūtības, jo nav pārliecināti par savām spējām. 

Dažkārt pietrūkst gribasspēka un mērķtiecības, lai iesākto 

pabeigtu. Jūtīgi uz aizrādījumiem.  

Saskarsmes 

prasmes 

 

29 

  

3 

 Rotaļnodarbībās jāmudina uzņemties līdera (vadītāja) lomu. 

Grūti savaldīt savas emocijas.  

 

Pašaprūpes 

prasmes 

 

24 

 

5 

 

3 

 Regulāri jāaizrāda par kārtību darbavietā. Nepieciešams 

pieaugušā atgādinājums, lai saskatītu un novērstu nekārtības 

apģērbā, organizētu sevi mācību darbam. 

 

Izziņas 

procesi 

 

23 

 

4 

 

3 

 

2 

Nepietiekoša izziņas interese un aktivitāte. Jāturpina attīstīt 

spēju koncentrēties sarežģītām darbībām, jāattīsta uzmanības 

noturība – spēja ilgāk veikt vienu un to pašu darbību. 

Jāpilnveido secības uztvere. Jāpilnveido tīšā atmiņa un 

jāpalielina iegaumēšanas apjoms. 

Runas un 

valodas 

attīstība 

 

24 

 

4 

 

3 

 

1 

Jāpilnveido stāstītprasme, izteikt savas domas un pamatot 

savu rīcību. 

Matemātiskie 

priekšstati 

 

13 

 

14 

 

6 

 

2 

Izprot elementāras likumsakarības un izdara secinājumus. 

Jāturpina attīstīt spēju koncentrēties sarežģītām darbībām, 

jāattīsta uzmanības noturība. Nepieciešama pedagoga 

līdzdarbošanās. 

 

Rakstītpras-

me  

 

15 

 

6 

 

7 

 

2 

 

Lasītprasme  

12 

 

7 

 

12 

 

1 

Nepazīst visus mazos drukātos burtus un rakstītos burtus. 

Nelasa. 

Lasīšanas process lēns, lasa ļoti klusi un neprecīzi. 

Tēlotājdar-

bība 

 

23 

 

6 

 

2 

 

1 

Trūkst radošuma un nepieciešams pievērst uzmanību 

veicamā darba rūpīgumam, jāatgādina par darba 

instrumentu pareizu satvērienu.  

22 5 4 1  
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    Secinājumi:  

1. 22 audzēkņi skolai sagatavoti teicami, tam par pamatu bijis regulārs iestādes apmeklējums un 

regulārs darbs. 

2. 5 audzēkņi pamatizglītības apguvei sagatavoti labi: 

  Ir jāpilnveido kustību koordinācija, rotaļās jāmācās ievērot drošības noteikumi.  

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

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

uzmundrinājums. 

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

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

pieauguš palīdzības. 

3. 4 audzēkņi pamatizglītības apguvei sagatavoti viduvēji:  

 Audzēkņiem nav izveidojusies pietiekami noturīga izziņas interese un aktivitāte. Viņi nespēj 

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

4. 1 audzēknis sagatavots vāji: 

 pazemināta izziņas aktivitāte, interese un patstāvība. Ir protests pret grūtībām, zūd ticība sev. 

Uztveres attīstības līmenis ir zems, uztveri traucē blakus faktori – troksnis, sarunas, u. c.. Vāja 

uzmanības noturība, ātra nogurdināmība. Ir grūtības pārslēgties no viena darbības uz otru. 

Dominē mehāniskā atmiņa, grūtības ar vārdiski loģisko iegaumēšanu. Patstāvīgi neprot izmantot 

paraugu. Lēni un, vairākkārtīgi skaidrojot un palīdzot, spēj veikt uzdevumu 

 skolotāju ieteikums – apgūt sagatavošanas grupas programmu atkārtoti iestādē vai skolā 

sagatavošanas klasē. 

 

Turpmākā darbība: 

 Plānot nepieciešamo individuālo darbu ar audzēkņiem, kuriem jāturpina attīstīt spēju 

koncentrēties sarežģītām darbībām, jāattīsta uzmanības noturība; 

 Turpināt pilnveidot lasīt un rakstītprasmes attīstību. 

 Aktīvāk piesaistīt atbalsta dienesta speciālistus.  

 

 

 

 

 

22

5

4 1

Sagatavoti pamatizglītības uzsākšanai

Teicami Labi Viduvēji Vāji
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Pielikums Nr.5 

Rezultāti no skolām par iepriekšējā mācību gada izlaiduma audzēkņu sagatavotību 

pamatizglītības apguvei 

/ pamatizglītības apguvi 2017.gada 1.septembrī uzsāka 29 audzēkņi, no skolām  saņemtas 28 anketas/  

 

 

 

 

 

Vērtēšanas 

kritēriji 

 

T 

 

L 

 

V.v. 

 

V 

 

Skolu skolotāju komentāri  

 

Fiziskā 

attīstība 

 

14 

 

14 

   Apmeklē skolā mūsdienu deju pulciņu. 

 

Personības 

attīstība 

 

13 

 

13 

 

2 

  Ļoti emocionāls, pietrūkst mērķtiecības. 

 

Saskarsmes 

prasmes 

 

13 

 

13 

 

2 

  Ļoti aktīvs, ne vienmēr ievēro drošības 

noteikumus. 

 Komunikatīvās un sadarbības prasmes ir labā 

līmenī gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. 

 

Pašaprūpes  

prasmes 

 

19 

 

8 

 

1 

  Darbam sevi spēj organizēt, taču bieži jāaizrāda, 

jābrīdina. 

 Regulāri jāatgādina par darba vietas sakārtošanu. 

 

Izziņas procesi 

 

16 

 

11 

 

1 

  Aktīva, izziņas attīstība augstā līmenī, domāšana 

arī. Spēj izteikt spriedumus, analizēt. 

 Sagādā grūtības izpratne par cēloņiem un seku 

sakarībām. 

 Varētu vēlēties lielāku aktivitāti. 

 

Runas un 

valodas 

attīstība 

 

12 

 

14 

 

2 

  Stāsta ļoti labi, plašs vārdu krājums, sadzird visas 

skaņas. 

 Dzimtā valoda – krievu. Šaurs vārdu krājums. 

 Plašs vārdu krājums. 

Matemātiskie 

priekšstati 

 

17 

 

13 

 

1 

  Matemātiskie priekšstati augstā līmenī, sakarības 

izprot. 

 

Rakstītprasme  

 

14 

 

13 

 

1 

  Raksta glīti, pieļauj neuzmanības kļūdas. 

 Neatpazīst visus rakstītos burtus. 

 

Lasītprasme 

 

11 

 

15 

 

2 

  Neatpazīst visus burtus un tas sagādā grūtības 

lasīšanā. 

 Lasa labi. 

 

Tēlotājdarbība 

 

9 

 

19 

   Radoša, labprāt izdomā ko savu. 

 Labprāt zīmē brīvajā laikā. 

 Radoša, darbus veic akurāti, rūpīgi un precīzi. 

14 

50% 

13 

46% 

1 

4% 
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    Secinājumi   

1. 50% jeb 14 audzēkņi skolai sagatavoti teicami, tam par pamatu bijis regulārs iestādes 

apmeklējums un regulārs darbs. 

2. 46% jeb 13 audzēkņi pamatizglītības apguvei sagatavoti labi: 

 Jāturpina pilnveidot kustību koordinācija, rotaļās jāmācās ievērot drošības 

noteikumus; 

 vērtējot personības attīstību, secinām, ka daži audzēkņi ir ļoti emocionāli, satraucas 

par neveiksmēm,nav pārliecināti par savām spējām, ko apstiprina skolotāju 

komentāri anketās, viņiem nepieciešams pieaugušā atbalsts uzmundrinājums; 

 saskarsmes prasmes – daži audzēkņi neprot savaldīt savas emocijas, uzbudinājums 

ņem virsroku un līdz ar to audzēkņi nespēj mierīgā ceļā atrisināt sīkas 

konfliktsituācijas mierīgā ceļā bez pieauguš palīdzības; 

 daži audzēkņi nāk no ģimenēm, kurās sarunvaloda ir krievu valoda, līdz ar to šiem 

audzēkņiem ir plašs vārdu krājums dzimtajā valodā, bet latviešu valodā izteikties, 

pamatot savu viedokli ir grūti – nezināmos vārdus latviešu valodā aizstāj ar 

vārdiem krievu valodā. Reizēm grūtības lietot pareizu vārdu locījumu un dzimti. 

3. 4% jeb 1 audzēkņi pamatizglītības apguvei sagatavoti viduvēji:  

 nebija izveidojusies pietiekami noturīga izziņas interese un aktivitāte, nespēja 

koncentrēties ilgstošam darbam, jāpilnveido secības uztvere, tīšā atmiņa, 

uzmanības noturība.  

Skolu vērtējums pilnībā sakrita ar pirmsskolas izglītības skolotāju vērtējumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

13

1

0

Teicami

Labi

Viduvēji

Vāji
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Pielikums Nr.6 

 

Iestādē un ārus iestādes organizētie pasākumi 
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Nr. 

p/k 
Pasākums Rezultāts 

 

1. 

 

1. septembris – Zinību diena. 

 

 Sagaidām jauno mācību gadu. 

 

2. 

 

Tematiskais pasākums “Margarita 

Stāraste” 

 3. grupas vecāku organizēts tematisks 

pasākums – audzēkņiem bija iespēja iepazīties 

ar  M. Stārastes daiļradi un oriģināldarbiem. 

 

3. 

 

Izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs” 
 

 Vecāku un audzēkņu kopīgais veikums 

iestādes birzītē.  

 

4. 

 

Rudens sporta svētki 

 

 Audzēkņi nostiprina prasmi sadarboties un 

ievērot rotaļu un sporta aktivitāšu noteikumus, 

kā arī gūst pozitīvas emocijas. 

 

5. 

Animācijas filmu skatīšanās projekta 

“Kino visiem un visur Latvijā” 

ietvaros.  

 Audzēkņi mācību gada garumā iepazīstas ar 

 (9) latviešu animācijas filmām un apgūst 

filmu skatīšanās kultūru. 

 

 

6. 

 

Praktiskās apmācība ugunsdrošībā 

 

 Audzēkņi un personāls atkārto ugunsdrošības 

noteikumus. 

 Iestādes personāls atkārtoti apgūst iemaņas 

darboties ar ugunsdzēšamajiem aparātiem. 

 

7. 

 

Mārtiņi 

 

 Svinam latviešu tradicionālos svētkus. 

 

8. 

Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienai veltīts bērnu rīts un “Gaismas 

ceļa” veidošana iestādes teritorijā. 

 

 Lokālpariotisko jūtu audzināšana, audzēkņu 

prieks par paveikto. 

 

 

9. 

 

6.grupas audzēkņu dalība e-Twining 

projektā “Ziemassvētku apsveikumi”  

 

 Ziemassvētku apsveikumu gatavošana un 

sūtīšana citu valstu audzēkņiem un prieks par 

saņemtajiem apsveikumiem no viņiem. 

 

10. 

 

Ziemassvētku pasākumi 

 

 Audzēkņi apgūst prasmi uzstāties publikas 

priekšā, attīstās skatuves kultūra; 

 

11. Dalība e-Twinning projektā “Uzdāvini 

dziesmu Latvijai” 

 Iestādes ansambļa audzēkņi kopā ar mūzikas 

skolotāju sagatavo, ieraksta un iesniedz dziesmu 

kā dāvanu, veltījumu Latvijai dzimšanas dienā. 

  

 

12. 

PII “Zemenīte” un 3.sākumskolas 

kopīgs pasākums.  

4.grupas audzēkņu izrāde 

“Kraukšķītis” 

 Sagatavošanas grupas audzēkņi sveic draugus 

no 3. sākumskolas jaunajā gadā. 

13. Tematiskais pasākums “Gadalaiki” – 

2. grupa 

 Audzēkņi apgūst prasmi klausīties un vērot citu 

sniegumu 
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14. 

5-6 gadīgo audzēkņu tikšanās ar Valsts 

policijas Zemgales reģiona pārvaldes 

Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas 

nodaļas darbiniekiem “Drošība ziemā” 

 Policijas darbinieki iepazīstina audzēkņus ar 

drošības noteikumiem ziemā. 

 

15. 

 

Tematisks pasākums “Apģērbs”  
 5.grupas audzēkņu pasākums, kuru vēro citu 

grupu audzēkņi 

 

16. 

Dalība e-Twinning projektā “Kur ir 

mīlestība? (Where is the love?) 
 Apsveikumi citu valstu audzēkņiem. 

 

17. 

 

Lieldienas  

 

 Krāsojam olas, svinam Lieldienas. 

 

18. 

 

Tematisks pasākums “Buru, buru 

burtiņi!”  

 

 6.grupas audzēkņi stāsta un rāda kādus burtus 

pazīst. 

 

19. 
Džimbas drošības stundiņa.  3.Grupas audzēkņa vecāka organizēts pasākums 

 

20. 
Tematisks pasākums:” Latvijas putni J. 

Baltvilka dzejā un fotogrāfijās.” 

 3.Grupas vecāku organizēts tematisks pasākums 

– audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar Baltvilka 

dzeju un viņa putnu  fotogrāfijām. 

 

21. 

 

Eiropas Sociālā fonda pasākums “Man 

ir tīri zobi” 

 5-6 gadīgo grupu audzēkņi apgūst mutes 

dobuma higiēnu. 

 

22. 

 

Mātes dienai veltīts pasākums 
Koncerts, mīļi apsveikumi māmiņām 

23. Pavasara sporta svētki  Sportojam kopā ar ģimeni. 

24. Izlaidums sagatavošanas grupām   

25. Savstarpējie vērojumi  Iespēja kolēģiem redzēt kā bērni apguvusi 

mēneša tēmu 

P
a
sā

k
u

m
i 

ā
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u
s 
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g
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b

a
s 
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ā
d
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1.  

4. grupas vecāku organizēta ekskursija 

uz lauku sētu “Caunītes” /Cenu 

pagasts, Ozolnieku novads/ 

Organizatori vecāki. 

 4. grupas audzēkņi iepazīstas ar dzīvi lauku sētā. 

2. Policijas darbinieku tikšanās ar 

bērniem par ceļu satiksmes 

noteikumiem policijas klasē. 

Audzēkņi atkārto ceļu satiksmes noteikumus 

policijas klasē. 

 

3. 

5-6 gadīgo audzēkņu ekskursija uz 

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 

muzeju, lai piedalītos nodarbībā “Es, 

pirmo reizi muzejā” 

Audzēkņi iepazīstas ar muzeja ekspozīcijām. 

4. Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, 

valodiņa!” bērniem, kuru dzimtā 

valoda nav latviešu valoda 

Vienam audzēknim trešā vieta, diviem atzinības 

raksts 

5. Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 

pirmsskolas vecuma bērnu sporta 

pasākums „Lielā balva 2018” 

Iegūta 2. vieta  

6. 
Jautrās stafetes kopā ar 3. sākumskolas  

sagatavošanas grupas audzēkņiem 

Gūtas pozitīvas emocijas sportojot kopā ar 

 vienaudžiem. 
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7. ”Kanclera nams” zīmējumu konkurss 

 “Ja es būtu burvis” 

Veicināšanas balvas audzēkņiem 

 8.  Sagatavošanas grupas vecāku, 

audzēkņu un iestādes darbinieku dalība 

“Skābekļa dienas jeb Meža dienas 

2018.” 

Vecāku un bērnu kopīgs darbs stādot egles, pēc 

tam atpūta pie ugunskura. 

9. Piedalīšanās žurnāla “Spicīte” radošo 

darbu konkursos  

Audzēkņu radošo darbu publikācijas žurnālā 

 „ Spicīte”:  

1. 11/2017 (175) “Apsveic Latviju dzimšanas 

dienā” – ( M.K. 3.grupa) 

2. 1/2018 (177) “Ziemassvētku eglīte”- (K.R. 

– 6.grupa) 

3. 2/2018 (178) “Uzticamais draugs”- ( E.F. -

4.grupa; M.K. – 3.grupa) 

4. 4/2018(180) “Mans sapņu auto” – (M.K. – 

3.grupa) 

5/2018(181) “Pavasara tauriņi”- (R.I. – 3.grupa) 

10. 

e-Twinning projekts ”Nacionālo 

dārgumu jaunatklāšana” – 6. grupa 

Iepazīti 235 Jelgavas pilsētas nacionālo dārgumu 

objekti ar mērķi veicināt lokālpatriotismu. 

Iegūta 1.vieta Jelgavas pilsētas pirmsskolas un  

1.-4. klašu grupā 
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Pielikums nr.7 

Ceļā uz Latvijas simtgadi                      

Mērķis: stiprināt piederības sajūtu savai valstij, lokālpatriotismu, mīlestību pret savu zemi 

Norises  

laiks  2018. 
Aktivitāte Bērna darbība un caurviju prasmes Atbildīgie 

 

 

 

 

Janvāris  

Tematiskais pasākums “Gadalaiki 

Latvijā ” 

 

 

Pasakas dramatizācija 

“Kraukšķītis.” 

 

 

Dalība projektā: “Nacionālo 

dārgumu jaunatklāšana” 

 

 

Dalība projektā “Kino visiem un 

visur Latvijā” 

*Novēro objektus dabā, saskata un apraksta 

izmaiņas, dažādos gadalaikos. Vāc un 

izmanto dabas materiālus radošu ieceru 

īstenošanai. Eksperimentē. 

*Savstarpēji sadarbojoties iesaistās literārā 

darba dramatizācijā. 

Satiekas ar vienaudžiem no 3. sākumskolas. 

Attīsta sadarbības un līdzdalības prasmes. 

*Iepazīst lokālas un nacionālas nozīmes 

objektus ceļā uz Latvijas simtgadi. Izjūt 

lepnumu par pilsētas sakoptajiem objektiem 

un apkārtējo vidi. 

*Projekta ietvaros iepazīstas ar latviešu 

animācijas filmām. 

 

 

Mūzikas 

skolotāja 

Grupu 

skolotājas 

 

 

 

 

 

Februāris 

Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, 

valodiņa.” 

 

 

Dalība projektā: “Nacionālo 

dārgumu jaunatklāšana” 

 

 

Dalība projektā “Kino visiem un 

visur Latvijā” 

 

Dalība e-Twinning projektā 

“Where is the love?” 

( Kur ir mīlestība?)  

*Piedalās SIP organizētajā konkursā.  

Apzinās sevi kā indivīdu, kurš prot 

demonstrēt savas spējas, izteikt emocijas un 

sajūtas dzejā. 

*Turpina iepazīt lokālas un nacionālas 

nozīmes objektus ceļā uz Latvijas simtgadi.  

Iepazīstas ar latviešu animācijas filmām. 

Iesaistās analīzes un izvērtēšanas procesā, 

attīstot domāšanas un radošuma prasmes. 

 

 

*Uzzina, kā “mīlestības dienu” atzīmē citās 

valstīs.  

Gatavo apsveikuma kartiņas. 

 

 

 

 

Grupu 

skolotājas 
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Marts 

Jautrās stafetes kopā ar 3. 

sākumskolas sagatavošanas grupas 

audzēkņiem. 

 

 

Dalība e-Twinning projektā 

“Uzdāvini dziesmu Latvijai.” 

 

 

Dalība projektā “Nacionālo 

dārgumu jaunatklāšana” 

 

Dalība projektā “Kino visiem un 

visur Latvijā” 

 

Lieldienas 

*Pilnveido sadarbības un līdzdalības prasmes, 

komunicējot un darbojoties kopā. Rod 

priekšstatu par skolas vidi. 

Izvērtē situācijas un ievēro drošības 

noteikumus, sportojot. 

*Apgūst mūzikas skolotājas komponēto 

dziesmu, kas tiek veltīta  Latvijas simtgades 

svinībām. Mācās apzinīgi, atbildīgi veikt 

uzticēto pienākumu. 

*Turpina iepazīt lokālas un nacionālas 

nozīmes objektus ceļā uz Latvijas simtgadi.  

 

*Iepazīstas ar latviešu animācijas filmām. 

 

 

*Ar rotaļām un dziesmām svin pavasara 

saulgriežus. Turpina iepazīt savas tautas 

tradīcijas. 

 

 

Grupu 

skolotājas 

Sporta 

skolotāja 

Mūzikas 

skolotāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprīlis 

Dalība e-Twinning projektā 

“Uzdāvini dziesmu Latvijai” 

 

Dalība projektā “Nacionālo 

dārgumu jaunatklāšana” 

 

Dalība projektā “Kino visiem un 

visur Latvijā.” 

 

Tematisks pasākums “Dzejnieka 

Jāņa Baltvilka darbi par Latvijas 

putniem.” 

 

 

 

 

*Pilnveido prasmi dziedāt, emocijas izteikt 

kustībās. Stiprina pašapziņu, atbildības sajūtu. 

 

*Turpina iepazīt lokālas un nacionālas 

nozīmes objektus ceļā uz Latvijas simtgadi. 

 

*Iepazīstas ar latviešu animācijas filmām.  

 

 

*Iepazīstas ar dzejnieka J. Baltvilka dzeju 

bērniem: klausās, uzdod jautājumus, min 

mīklas par putniem.; vēro pārmaiņas dabā, 

atpazīst un raksturo iestādes apkārtnē mītošos 

putnus. 

 

 

 

 

Mūzikas 

skolotāja 

Grupu 

skolotājas 

 

 

3. grupas 

vecāki 

 

 

 

 

 

Maijs 

Baltā galdauta svētki. 

 

 

 

 

 

Starptautiskā ģimenes diena 

 

 

 

 

Dalība e-Twinning projektā 

“Uzdāvini dziesmu Latvijai.” 

 

 

Dalība projektā: “Nacionālo 

dārgumu jaunatklāšana’’ 

Dalība projektā “Kino visiem un 

visur Latvijā.” 

*Ar dziesmām un rotaļām svin Latvijas 

Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. 

Pilnveido sadarbības prasmes, kopīgi veicot 

grupas laukuma un nojumes sakopšanas 

darbus. Veido izpratni par sakoptu vidi. 

 

*Piedalās sarunās un stāsta par savu ģimeni, 

izjūt lepnumu par to. 

Dzied dziesmas, skaita dzejoļus un dejo. 

Gatavo apsveikumus. 

 

*Turpina pilnveidot dziesmas labskanīgumu. 

Attīsta prasmes ieklausīties, līdzdarboties, 

uzņemties līdzatbildību.  

 

*Turpina iepazīt lokālas un nacionālas 

nozīmes objektus ceļā uz Latvijas simtgadi.  

*Iepazīstas ar latviešu animācijas filmām. 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas 

skolotāja 

Grupu 

skolotājas 
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Meža dienas   *Stāda eglītes, iegūst izglītojoša rakstura 

informāciju par Latvijas dabu (floru, faunu). 

Mācās sadarboties, līdzdarboties, uzņemties 

atbildību par paveiktā darba kvalitāti. 

 

1. grupas 

vecāki 

 

 

 

Septembris 

Dalība e-Twinning projektā 

“Uzdāvini dziesmu Latvijai.” 

Olimpiskā diena. 

 

 

 

Izstāde “Dārzeņu neparastās 

pārvērtības” 

*Veic dziesmas audioierakstu.  

 

*Iesaistās fiziskās aktivitātēs. Mācās ievērot 

drošības noteikumus, sportojot kopā. Apgūst 

sadarbības un līdzdalības, pašizziņas un 

pašvadības prasmes. 

*Sadarbībā ar ģimeni gatavo eksponātus 

izstādei. Pilnveido radošās domāšanas un 

sadarbības prasmes.  

 

Sporta 

skolotāja 

Mūzikas 

skolotāja 

Grupu 

skolotājas 

 

 

 

Oktobris 

Karjeras nedēļa – profesijas. 

 

 

 

 

Dalība e-Twinning projektā 

“Uzdāvini dziesmu Latvijai” 

 

Radošo darbu izstāde “Mana māja” 

*Iepazīstas ar informāciju par dažādām 

profesijām no enciklopēdijām, grāmatām, 

vecāku stāstījuma. Dodas ekskursijās. 

Izspēlē sev zināmās profesijas sižeta lomu 

rotaļās. 

*Veic dziesmas videoierakstu. Mācās veikt 

darbības kopā, saskaņoti, pašapliecinoties 

mūzikā. 

*Radoši darbojas – zīmē, aplicē, veido 

kolāžas. 

Skaidro un novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi 

veiktu darbību. 

 

 

Mūzikas 

skolotāja 

Grupu 

skolotājas 

 

 
Novembris 

Viktorīna “Ko tu zini par Latviju? ” 

 ( sagatavošanas grupas) 

 

Izstāde “Mans veltījums Latvijai” 

 

 

Latvijas valsts simtgades svinīgais 

pasākums 

 „ES ESMU LATVIJA “ 

*Nosauc valsti, pilsētu, kurā dzīvo, nosauc 

nozīmīgākos objektus, atpazīst valsts un 

Jelgavas pilsētas simbolus. 

*Stiprina piederības sajūtu dzimtajai pilsētai 

un savai valstij. 

 

*Sadarbībā ar ģimeni, gatavo dāvanu Latvijas 

dzimšanas dienai, veidojot patriotisma, 

ģimenes vērtību un vispārējo vērtību izpratni. 

Demonstrē savu lietpratību, talantu, 

sadarbības un līdzdalības prasmes, gūst 

pieredzi uzstājoties lielākas publikas priekšā.  

 

 

Mūzikas 

skolotāja 

Grupu 

skolotājas 



38 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” Pašnovērtējuma ziņojums 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


