
Pielikums Nr.1. 

 

1.1.Vispārējās izglītības kvalitātes indikatori “Izglītojamo skaita izmaiņas” 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

2015./2016. m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. m.g. 

Nr. Datums  Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-6244 28.02.2013.  252 249 251 251 241 243 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar jauktiem 

attīstības 

traucējumiem 

01015611 V-6245 28.02.2013.      4 4 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar valodas 

traucējumiem 

01015511 V-3363 05.01.2011.        

 

  



Pielikums Nr. 3 

REFLEKSIJA  PAR SEPTEMBRI: 
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Pielikums Nr.4 

Bērna vārds, uzvārds: 

Grupa: 

 

Datums Novērojumi 
Pedagoga 

vārds 
Paraksts 

    

    

    

    

  



Pielikums Nr.2 

Materiāls: Materiāla mērķis, kurš tieši vai pastarpināti sasaucas ar mācību 

saturu. 

Praktiskā dzīve:  

Ļoti būtiska joma, kas attīsta muskulatūru, māca dozēt muskuļu 

spēku, veicina koncentrēšanās, patstāvības un neatkarības 

veidošanos. Strādā uz rakstāmpiederuma pareizu satvērienu, 

sagatavo roku rakstīšanai. Sensitīvais periods vairāk attiecas uz 

mazākā vecuma grupām, tāpēc materiāla nepieciešamība 

jāizvērtē individuāli. Visas apgūtās prasmes tiek pārnestas uz 

ikdienas dzīvi. 

 

Lakatiņu locīšana Locīšanas prasmju iegūšana, gatavošanās darbam ar 

ģeometriskajām figūrām. 

Bēršana ar karoti Darbs ar karoti, kustību koordinācijas trenēšana, pacietības, 

gribasspēka, koncentrēšanās attīstība.  

Bēršana ar trauciņiem Kustību koordinācijas trenēšana, pacietības, gribasspēka, 

koncentrēšanās attīstība. 

Ūdens pārliešana Kustību koordinācijas trenēšana, pacietības, gribasspēka, 

koncentrēšanās attīstība, kvantitātes maiņas izjušana.  

Aizdares rāmji (pogas, spiedpogas, āķīši, rāvējslēdzējs, sprādzes, 

spiedsprādzes, bantītes, šņorīte, drošības adatas, lipeklīši) 

Aizdaru atvēršana un aizvēršana.  

Atrodas mazākajās grupās; lielās grupas aizņemas materiālu, 

kad neieciešams. Kustību koordinācijas trenēšana, pacietības, 

gribasspēka, koncentrēšanās attīstība. 



Roku mazgāšana Rūpes par sevi, tīrība. Kustību koordinācijas trenēšana, 

pacietības, gribasspēka, koncentrēšanās attīstība. Patstāvības, 

neatkarības attīstīšana. 

Kurpju tīrīšana Rūpes par sevi, tīrība. Kustību koordinācijas trenēšana, 

pacietības, gribasspēka, koncentrēšanās attīstība. Patstāvības, 

neatkarības attīstīšana. 

Putekļu slaucīšana Rūpes par apkārtējo vidi, roku locītavu treniņš, rakstīšanas 

virziena trenēšana.  

Galda slaucīšana ar birstīti Rūpes par apkārtējo vidi, roku locītavu treniņš, rakstīšanas 

virziena trenēšana. Kustību koordinācijas trenēšana, pacietības, 

gribasspēka, koncentrēšanās attīstība. Patstāvības, neatkarības 

attīstīšana. 

Galda mazgāšana Rūpes par apkārtējo vidi, roku locītavu treniņš, rakstīšanas 

virziena trenēšana. Kustību koordinācijas trenēšana, pacietības, 

gribasspēka, koncentrēšanās attīstība. Patstāvības, neatkarības 

attīstīšana. 

Sajūtu materiāls: 

Strādā uz visām 5 maņām (redzi, garšu, ožu, dzirdi, tausti). Ar 

sajūtu materiālu tiek apgūti arī daudzi matemātiskie priekšstati, 

jo šo materiālu grupa strādā uz līdzīgo meklēšanu, augošu/ 

dilstošu rindu veidošanu, pāru meklēšanu, atšķirību noteikšanu, 

savu sajūtu niansētības izkopšanu. Tas kopumā bagātina ne tikai 

matemātiskos priekšstatus, bagātina vārdu krājumu, bet arī 

vingrina kā mazo, tā lielo muskulatūru. Materiāls veicina 

koncentrēšanās, uzmanības un niansētas uztveres veidošanos. 

 



Visas apgūtās prasmes tiek pārnestas uz ikdienas dzīvi. 

Cilindru bloki Vizuāla dimensiju uztveršana.Rakstīšanas pirkstu un acumēra 

treniņš. 

Krāsainie cilindri Vizuāla dimensiju uztveršana.Augošu un dilstošu rindu 

veidošana.  

Rozā tornis Vizuālā trīs dimensiju uztveršana. Lieluma maiņas izjušana ar 

sajūtām. Gatavošanās decimālsistēmas apgūšanai.  

Brūnās trepes Vizuālā divu dimensiju uztveršana.Muskuļu treniņš. Apjoma 

maiņas izjušana ar roku palīdzību.  

Sarkanie stieņi Vizuālā garuma uztveršanas spēja. Rakstīšanas virziena 

izdzīvošana.  

Krāsu tāfelītes Vizuālā krāsu izšķiršana.  

Ģeometriskā kumode Vizuālā formu uztvere, formu uztveres atmiņa, sagatavošanās 

rakstīšanai, ģeometrijai. 

Taustes dēlīši un tāfelītes Taktilā izšķiršana. Rokas locītavas atbrīvošana, netieša 

gatavošanās rakstīšanai.  



Audumi Taktilā izšķiršana. taktilās atmiņas trenēšana.  

Trokšņu cilindri Akustiskās uzvedības modināšana; trokšņa izšķiršana; akustiskās 

atmiņas trenēšana. Gatavošanās mūzikas nodarbībām.  

Zvaniņi Akustiskā skaņu uztveršana, toņu uztveršana, akustiskās 

uzvedības modināšana. 

Siltuma tāfelītes Temperatūras saistība ar dažādiem materiāliem.  

Smaržas trauciņi Ožas attīstīšana.  

Garšas trauciņi Trenēt garšas sajūtas (atdalīti no smaržas sajūtām). 

Ģeometriskie ķermeņi Stereognostiskās sajūtas attīstīšana (tauste+ sajūta), muskuļu 

atmiņas vingrināšana, gatavošanās  ģeometrijai, izprast ģeom. 

ķermeņu savstarpējo saistību.  

Šķirošanas vingrinājums Stereognostiskās sajūtas attīstīšana. 

Noslēpumainais maisiņš Stereognostiskās sajūtas attīstīšana, tās izmantošana priekšmetu 

atpazīšanā.  

Binomiskais kubs Trīs dimensiju apgūšana, gatavošanās matemātikai. 

Trinomiskais kubs Trīs dimensiju apgūšana, gatavošanās matemātikai. 

Konstruktīvie trijstūri Konstruēšana no ģeom. figūrām, ģeom. figūru vizuālā un taktilā 

izšķiršana.  

Zilie trijstūri Figūru konstruēšana, savienošana.  



Valodas materiāls: 

Šī materiālu grupa strādā uz vārdu krājuma papildināšanu, 

rokas muskuļu pārvaldīšanu un atmiņu, veido rokrakstu, 

vingrina rakstīšanai līnijās. Veicina skaņu atpazīšanu un 

diferencēšanu,valodas izpratni, pareizrakstību, dzirdētā 

ietveršanu rakstiskos simbolos,lasītprasmes attīstību, lasīšanu ar 

izpratni. Ceļ bērna pašapziņu. 

 

Priekšmeti vārdu krājuma papildināšanai Vārdu krājuma papildināšana. 

Kartītes vārdu krājuma paplašināšanai Vārdu krājuma papildināšana, jēdzienu klasificēšana.  

Metāla ieliktņi Rokas muskuļu treniņš, rakstāmpiederuma satvēriena 

vingrināšana, plūstoša rokraksta veidošana, vingrināšanās 

rakstīšanai līnijās.  

Uzdevumi mehāniskajai rakstīšanai Rokas muskuļu treniņš, rakstāmpiederuma satvēriena 

vingrināšana, zināšanu iegūšana par matemātiskiem terminiem- 

punkts, lauzta līnija u.c. 

Skaņu spēles Skaņu saklausīšana un diferencēšana, dažādās vietās vārdā, 

pareizrakstības veicināšana.  

Smilšpapīra burti Skaņai atbilstošā simbola iepazīšana, izmantojot 3 sajūtas: redzi, 

dzirdi, tausti, kā arī muskuļu atmiņu. Gatavošanās lasīšanai un 

rakstīšanai.  

Smilšpapīra divskaņi Gatavošanās lasīšanai un rakstīšanai.  

Kustīgais alfabēts 1. kaste Dzirdētā vārda sadalīšana un ietveršana rakstiskos simbolos.  



Kustīgais alfabēts 3. kaste Dzirdētā vārda sadalīšana un ietveršana rakstiskos simbolos, 

iepazīšanās ar lielajiem sākumburtiem. 

Priekšmeti lasīšanai Lasītprasmes attīstīšana, lasīšana ar izpratni, rakstītprasmes 

attīstība, pašapziņas celšana.  

Kartītes klasificējošai lasīšanai Saistīt attēlu ar vārdu, jēdzienu klasificēšana, lasītprasmes 

attīstīšana, lasīšana ar izpratni, rakstītprasmes attīstība, 

pašapziņas celšana. 

Uzdevumi (pirmā lasīšana ar vārdkopām) Lasīt vārdkopas, lasītprasmes attīstīšana, lasīšana ar izpratni, 

rakstītprasmes attīstība, pašapziņas celšana. 

Grāmatiņas Lasīt teikumu, lasītprasmes attīstīšana, lasīšana ar izpratni, 

rakstītprasmes attīstība, saistītu teikumu lasīšana, pašapziņas 

celšana. 

Definīcijas Lasīt teikumu, lasītprasmes attīstīšana, lasīšana ar izpratni, 

rakstītprasmes attīstība, saistītu teikumu lasīšana, pašapziņas 

celšana. 

Matemātikas materiāls: 

Materiāls ļauj izdzīvot kvanitāti un iepazīt simbolus, vingrina 

atmiņu, uzmanību, koncentrēšanos, tas sniedz ideju par to, ka 

veselais sastāv no atsevišķām daļām. Daļa materiālu ir arī ar 

diagnostikas funkciju, kura atklāj pedagogam, kurā posmā 

izglītojamajam ir neskaidrības.  

 

Skaitļu stieņi un skaitļi Izdzīvot skaitļa kvantitāti, apzināties, ka katrs skaitlis ir viens 

veselums kaut sastāv no atsevišķiem posmiem. Atsevišķu daļu 

pieauguma izdzīvošana. Saistīt kvanitāti ar simbolu.  



Smilšpapīra cipari Iepazīšanās ar kvantitātēm; secīgas ciparu rindas apgūšana.  

Vārpstiņas Izprast ideju, ka skaitlis ir atsevišķu objektu kopums. Iepazīšanās 

ar nulli. 

Skaitļi un čipsi Pāra un nepāra skaitļu iepazīšana.  

Atmiņas spēle ar skaitļiem Diagnostisks vingrinājums.  

Zelta pērlīšu materiāls: kvantitāte un simboli Iepazīt decimālsistēmas kategorijas saistībā ar sajūtu pieredzi, kā 

arī kvantitāšu simbolus.  

Skaitļu šķiru maiņa Izprast kategoriju maiņu un procesa norisi. 

Zelta pērļu banka Materiāls, lai strādātu ar saskaitīšanas un atņemšanas 

uzdevumiem.  

Teksta uzdevumi Diagnostikas materiāls. 

Segēna dēlis I un pērļu trepes Gūt priekšstatu par to, ka kombinējot vienus un desmitu, var 

izskaitīt no 11 līdz 19 

Segēna dēlis II un pērles Izdzīvot to, ka desmitu nosaukumi veidojas saistībā ar vienu 

nosaukumiem (izņemot 10). 

Simtu tāfele Iegūt skaidraku priekšstatu par skaitļiem no 1-100. 

Sloksnīšu tāfele saskaitīšanai un atņemšanai Saskaitīšanas un atņemšanas darbību apgūšana. 

Saskaitīšanas tabulas un uzdevumi Saskaitīšanas darbību apgūšana. 

Atņemšanas tabulas un uzdevumi Atņemšanas darbību apgūšana.  

Mazie skaitīkļi Gatavoties abstraktai matemātikai.  



Daļskaitļu metāla apļi Sensorā iespaida gūšana par daļām.  

Dabas zinību materiāls: 

Rada priekšstatus par planētu Zeme, norisēm uz tās, dažādām 

pasaules daļām, zemes un ūdens sadalījumu uz planētas Zeme. 

Materiāls sniedz vizuālu un sensoru priekšstatu par laika ritumu 

un dzīvo pasauli. 

 

Smilšpapīra globuss Gūt vizuālu priekšstatu par zemes un ūdens sadalījumu uz 

palnētas Zeme.  

Kontinentu globuss Gūt vizuālu priekšstatu par kontinentiem un okeāniem. 

Pusložu kartes puzle Gūt vizuālu priekšstatu par kontinentiem un okeāniem, pusložu 

sadalījumā. 

Okeānu puzle Gūt vizuālu priekšstatu par okeāniem. 

Kontinentu kartes puzle- Eiropa; Āzija: Āfrika; Dienvidamerika; 

Ziemeļamerika 

Valstu kontūru un nosaukumu apgūšana. 

4 Zemes stihijas Sensorā iespaida gūšana par Zemes stihijām. 

Zemes un ūdens formas un kontūrkartes Sensorā iespaida gūšana par zemes un ūdens iespējamajām 

formām. 

Pulkstenis Pulksteņa atpazīšana un saistība ar diennakts daļām.  

Diennakts daļas Izpratne par diennakts daļām, saistība ar pulksteņa laiku.  

Nedēļas dienas Apgūt nedēļas dienas. 

Kalendārs Izprast laika tecējumu, tā saistību ar ikdienas norisēm.  



Gada ķēde un gada aplis Izpratnes gūšana par gadu- 4 gadalaikiem, 12 mēnešiem, 

konkrēto dienu skaitu katrā mēnesī.  

Botāniskās puzles Sensori darbojoties, gūt zināšanas par bioloģiskām 

kopsakarībām. (Koks, lapa, zieds). 

Botāniskā kumode Vingrināt formu uztveres atmiņu, gūt zināšanas par lapu 

formām, gatavoties rakstīšanai.  

Dzīvnieku puzles Sensori darbojoties, gūt zināšanas par bioloģiskām 

kopsakarībām. (Putns, zivs, bruņurupucis, varde, zirgs). 

Romiešu tilts Roku motorikas attīstīšana, rokas- acs koordinācijas attīstīšana, 

telpiskuma izpratnes gūšana.  

Magnēta lietošana Iegūt izpratni par lietam, kas ir magnētiskas.  

 


