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Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” ( turpmāk tekstā –Iestāde) ir 

Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kas realizē vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu. 

 

1. Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes ”Riekstiņš” vispārīgs 

raksturojums 

1.1. Atrašanās vieta 

Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” atrodas Annenieku pagastā, 

Kaķenieku centrā 17 km attālumā no novada centra – Dobeles un 80 km attālumā no 

galvaspilsētas Rīgas. Iestāde atrodas 400 m attālumā no šosejas Rīga – Liepāja . Gar iestādi ir 

vietējais pašvaldības ceļš. Iestādes teritorija ir zaļās zonas ieskauta. Iestādes teritorijai ir divas 

ieejas – lielie saimniecības vārti un mazie gājēju vārtiņi. Pie abiem vārtiem ir stāvlaukumi 

transportam. Iestādes teritorija ir nožogota ar metāla pinuma žogu. 

1.2. Sociālā vide 

Iestādi apmeklē izglītojamie no Annenieku, Bikstu, Zebrenes pagastiem, kā arī no Jaunpils 

novada. Iestādi apmeklē izglītojamie no sociālās vides, kuru nevar raksturot viennozīmīgi. 

Izglītojamo vecāku materiālo nodrošinājumu ietekmē šo pagastu vietējā infrastruktūra, vecāku 

darba vietas Dobeles pilsētā un tuvākajā apkārtnē.  

Ģimenes, kuras audzina 3 un vairāk bērnus, saņem 100% atlaidi par bērna ēdināšanu 

pirmsskolas iestādē. Šajā mācību gadā atlaides ēdināšanai saņēma 26 izglītojamie. (Dobeles 

novada 2017. gada janvāra lēmumā Nr.22/1 „Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz 

Dobeles novada pašvaldība”  

Pirmsskolas vecuma izglītojamo nogādāšanai izglītības iestādē pašvaldība nodrošina 

transporta pakalpojumus. Iestādei ir savs autotransports.  

1.3. Iestādes vēsture  

Annenieku izglītības iestāde “Riekstiņš” darbību uzsāka 1958.gada 2.oktobrī. kā 

bērnudārzs - mazbērnu novietne 25 vietām.1960. gadā darbojās 2 diennakts grupas. 1970.gados 

bērnu skaits pieauga līdz 45, darbojās 4 vecuma grupas. 1981. gadā – darbu sāk esošais jaunais 

bērnudārzs. Bērnudārzā 140 vietas, darbojās gan krievu, gan latviešu plūsmu 6 grupas. 1984. gadā 

apmeklē 138 audzēkņi un strādā 50 darbinieki.  

Mainoties demogrāfiskajai situācijai, Annenieku pagastā samazinās bērnu skaits un 

deviņdesmito gadu sākumā slēdz 3 grupas. Turpmākajos gados darbojas vairs tikai 3 grupas. 

Bērnudārza telpās tika ierīkota ciema bibliotēka. 1996.gada septembrī telpas atvēl Annenieku 
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pamatskolas pirmajām četrām klasēm. 2001./2002. mācību gadā apmeklē vairs tikai 18 bērni. Ar 

2002./2003. mācību gadu ir tikai 2 grupiņas ar 24 bērniem. Turpmākos gados bērnu skaits sāk 

palielināties. Līdz 2005/2006. mācību gadam darbojās 3 vecuma grupas. 2006. gada septembrī 

atver jau ceturto grupu. 2012.gadā pirmsskolas izglītības iestādē atver piekto grupu. Un 2015. 

gada septembrī tiek atvērta sestā grupa.  

Audzēkņu skaita dinamika pa mācību gadiem : 

 01.09.2020. 01.09.2019. 

 

01.09.2018. 01.09.2017. 01.09.2016. 

Audzēkņu 

skaits 

84 102 96 93 80 

no tiem 5-6 

audzēkņu 

skaits 

38 41 33 32 22 

 

1.4. Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums  

Izglītības iestādes finansēšana notiek no Dobeles novada pašvaldības budžeta iedalītajiem 

līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām, 5-6 gadīgo izglītojamo izglītošanā iesaistītajiem 

pedagogiem, un mācību līdzekļu iegādei, atbilstoši izglītojamo skaitam uz katra mācību gada 1. 

septembri.  

 Kopējais budžets Valsts budžeta 

mērķdotācija 

 

Vecāku maksa par 

ēdināšanu 

2018.g. 319181.00 18147.00 12700.00 

2019.g. 330587.00 28909.00 13481.00 

 

1.5. Iestādes vide  

Ar 2003/2004. mācību gadu uzsāk iestādes lielākus un mazākus iekštelpu remontdarbus:  

izremontētas grupu tualetes, grupās nomainīts grīdas segums u.c. remontdarbi. 2009./2010. gadā 

tika veikti pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi: ārsienas 

siltināšana; jauna apkures iekārta; jauna elektroinstalācija u.c. darbi. Ierīkoja zibensnovedēju. 

Kopš 2011.gada atbilstoši bērnu skaita pieaugumam un pašvaldības piešķirtajiem finansiālajiem 

līdzekļiem, Dobeles novada dome iestādes budžetā paredz līdzekļus, lai sakoptu un izremontētu 

pirmsskolas izglītības iestādes telpas un atjaunotu bērnu laukumus.  
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2013.gada  septembrī ar vecāku atbalstu atklāj iekārtotu vienas grupas rotaļu laukumu.  

2016./2017. mācību gadā iestādē tika veikta virtuves renovācija un iegādātas jaunas virtuves 

iekārtas.  

2016. gadā iestādes teritorijā tiek atjaunota viena āra nojume grupas laukumā. 2017. gadā 

tiek renovēta otra nojume un atjaunoti  ieejas vārti iestādes teritorijā un daļa no sētas. 2017.gadā 

pārveido iestādes teritorijā esošo baseinu par nelielu estrādīti. Šajā gadā ar vecāku atbalstu tiek 

labiekārtoti divi grupu rotaļu laukumi. Veikti elektro mērījumi elektroinstalācijai. 

1.6. Īstenotā izglītības programma 

Pirmsskolas izglītības iestādes darbības pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Ministru kabineta noteikumi, pirmsskolas izglītības iestādes Nolikums  un Dobeles 

novada domes lēmumi. 

Iestādē tiek īstenota vispārējās pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas 

kods 01011111); 

Mācību process tiek īstenots valsts valodā, saskaņā ar licencētajām izglītības 

programmām, normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem. Darbam tiek 

izmantoti Valsts izglītības satura centra izveidotie programmu paraugi, kuru mācību saturs 

veidots saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības 

un pamatizglītības pēctecību:  

• pirmsskolas izglītības mācību satura programma (1,5 – 6 gadiem)  

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_ 

mac_programma.pdf; 

• integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem (6 – 7 gadiem)  

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/int_macpr_6g 

ad.pdf  un dažādi metodiskie ieteikumi 

Iestādē programmu īstenošanai ir sastādīts dienas režīms un rotaļnodarbību plāns atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Mācību saturā tiek vispusīgi un pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido 

izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, audzinot krietnus, 

godprātīgus, atbildīgus cilvēkus. Skolotājas savu darbu plāno, izstrādājot tēmas ar apakštēmām 

vienam mēnesim. Skolotāji pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas standartu, mācību 

satura programmas, izprot mācību saturā izvirzītos mērķus, uzdevumus, mācību metodes, 

paņēmienus un darba organizācijas formas, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.  

Pirmsskolas izglītības mācību saturs tiek īstenots, izmantojot iekļaujošas, multikulturālas 

un bērncentrētas izglītības koncepciju, nodrošinot individualizētu pieeju atbilstoši izglītojamo 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_%20mac_programma.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_%20mac_programma.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/int_macpr_6g%20ad.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/int_macpr_6g%20ad.pdf
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vecumam un individuālajām vajadzībām. Sadarbībā ar vadītāja vietnieku izglītības jomā, skolotāji 

veiksmīgi plāno satura apguves secību, izvēlas piemērotus mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas 

formas, integrējot tās visās rotaļnodarbībās, paredz mācību darba diferenciāciju un 

individualizāciju. Organizē atklātās nodarbības. Iestāde nodrošina, izglītības programmu 

īstenošanai, atbilstošus mācību materiālus un mācību līdzekļus. Katru dienu iestādē ar 

izglītojamajiem, kuriem ir runas traucējumi, strādā skolotājs-logopēds. 

Tiek organizētas vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti par mācību procesa norisi 

un iestādes aktualitātēm. Personāla sapulcēs vadības komanda un skolotāji apspriež dažādus 

jautājumus par ikdienas darbu, izglītojamajiem, apmainās pieredzē un sadarbojas savā starpā. 

Skolotāji apmeklē profesionālās pilnveides kursus, tiek organizēta skolotāju pieredzes apmaiņa, 

tādējādi daloties pieredzē ar dažādiem labās prakses piemēriem 

1.7. Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits 

Iestādē sekmīgu, nepārtrauktu darba procesu nodrošina 27 darbinieki. Iestādes 

pedagoģiskā personāla sastāvā 2019./2020. mācību gadā (dati uz 01.09.2019.) 13 pedagogi (tai 

skaitā 7 pirmsskolas izglītības skolotāji, Iestādes darbu nodrošina vadītājs un vadītāja vietnieks 

izglītības jomā. Atbalstu izglītojamajiem nodrošina skolotājs-logopēds, iestādes medicīnas māsa 

un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra psihologs. Viena skolotāja ir ieguvusi 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3.pakāpi (turpmāk tekstā PPDKP). Tā bija aktīva līdz 

2020. gada 31. augustam.  Bet sakarā ar to, ka neviens no pedagogiem nebija izteicis vēlēšanos 

2019. /2020. mācību gadā iegūt kādu no PPDKP, tas tiks aktualizēts 2020. /2021. mācību gada 

sākumā.      Pedagoģisko darbinieku izglītība  atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Augstākā pedagoģiskā izglītība: 13 pedagogiem, t.s. pedagoģijas maģistri – 3 pedagogiem, 1. 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība -2 pedagogiem. Trīs tehniskie darbinieki uzsākuši mācības 

Latvijas Universitātē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Pirmsskolas 

izglītības skolotājs” specialitātē. 

Iestādes pedagoģiskais personāls  ir vecumā no 28-62. Vidējais vecums – 51 gadi.  

Izglītības iestādes pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 2019./2020. mācību gadā: 

Līdz 40 Līdz 45 Līdz 50 Līdz 55 Līdz 60 Līdz 65 

3 0 1 2 2 5 

 

Pedagogiem katru gadu tiek piedāvāta iespēja paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, 

apmeklējot kursus, seminārus: pedagoģijā, psiholoģijā, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, 
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kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanā. Skolotāju palīgi apguvuši higiēnas apmācības un 

bērnu tiesību aizsardzības kursus.  

2020.gada sākumā iestādes pedagogi un skolotāja palīgi piedalījās apmācībās “Pirmās 

palīdzības sniegšanas prasmes” (12.stundu) kursos. Pedagogi apmeklēja kompetenču pieeju 

mācību saturā 36 stundu kursus u.c. kursus. 

1.8. Sociālā vide Iestādē un darbs ārkārtējās situācijas periodā 

 Annenieku pirmsskolas izglītības iestādi “Riekstiņš” apmeklē Dobeles un Jaunpils novadā 

deklarētie izglītojamie. Dobeles novada pašvaldība sedza ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā 

26 izglītojamajiem – 16 daudzbērnu ģimenēm. 

 Ārkārtējās situācijas laikā Dobeles novada pašvaldība pēc iesniegumu saņemšanas nodrošināja 

daudzbērnu ģimenes ar pārtikas pakām. Kopš 2020. gada 12. marta, kad Covid–19 pandēmijas dēļ valstī 

tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas 7. aprīlī tika pagarināta līdz 12. maijam. Šajā laikā iestādē darbojās 

dežūrgrupa un iestādi apmeklēja tikai tie izglītojamie, kuru vecākiem nebija citu iespēju bērnu 

pieskatīšanai. Kopš 13. maija (ārkārtējā situācija [ar atvieglojumiem] 7. maijā tika pagarināta līdz 9. 

jūnijam) pēc dibinātāja lēmuma audzēkņi varēja apmeklēt iestādi, viņu vecākiem izvēloties: turpināt 

attālināto mācību procesu vai atsākt klātienes apmeklējumu, par lēmumu informējot izglītības iestādi. 

1.9. Izglītības iestādes pasākumi  

Pirmsskolas izglītības iestādei ir savas tradīcijas un regulārie pasākumi: 

 

Izglītojamiem Laiks 
Zinību diena Septembris 

Ģimenes olimpiskā diena Septembris vai maijs 

Ziedu nolikšana pie Dobeles Atbrīvošanas 

pieminekļa 

Septembris 

Miķeļdiena, rudens ražas izstāde Septembris 

Putras svētki  Oktobris 

Grāmatas diena Annenieku bibliotēkā  Oktobris 

Rudens talka Oktobris 

 Mārtiņdienas tirgus.  Novembris 

Lāčplēšu dienas” sveču ugunskurs”. Novembris 

Svētku koncerts – “Latvijas dzimšanas diena” un 

svētku izstādes 

Novembris 

Adventes laiks  Novembris 

Ziemassvētku gaidīšanas aktivitātes Decembris 

Ziemassvētku pasākumi grupās Decembris 

Drošības nedēļa Janvāris 

Sniega diena Janvāris 

Sveču diena Februāris 

Draudzības diena Februāris 

 Meteņi- sporta dienas Februāris 

Talantu konkurss (Cālis, daiļlasītāju konkurss) Marts 
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Lieldienas Aprīlis 

Ģimenes diena. Mātes dienas koncerts Maijs 

Izlaidums Maijs 

Jāņu ielīgošanas pasākumi Jūnijs 

  

Pedagogiem Laiks 

Pedagoģiskās padomes sēdes Septembris, janvāris, maijs 

Seminārs vai seminārs-praktikums  Pēc plāna 

Sapulce pie vadītājas vai metodiķes Pēc plāna 

Rotaļnodarbību vērojumi Katru mēnesi 

Ekskursija –pieredzes braucieni oktobris 

  

 

 

2.Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 

Vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde, kurā visi ir laimīgi, kurā katram ir  iespēja 

domāt, darīt un mīlēt.  

Misija Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības 

likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Pamatmērķis: Sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei, veicinot katra bērna intelektuālo 

un fizisko  attīstību, veidojot vēlmi izzināt apkārtējo pasauli. 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt bērnu drošību un atbilstošu mācību vidi;  

2. Īstenot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas un tām atbilstošu izglītības programmu; 

3. Sagatavot bērnu veiksmīgai pamatizglītības uzsākšanai;  

4. Sniegt pedagoģisko atbalstu un veicināt lielāku izglītojamo vecāku iesaistīšanu izglītības 

procesā  

2.1. Izglītības iestādes darbības pamatjomas 

N

r. 

Pamatjoma Prioritātes Rezultāti 

1. Mācību saturs Nodrošināt konsekventu mācību 

satura pēctecību. Pilnveidot darbu 

ar dažādām modernajām 

tehnoloģijām, Informācijas 

tehnoloģiju ieviešanu pirmsskolā. 

1. Tiek īstenota pirmsskolas izglītības 

programma, izmantojot izglītojamajiem 

optimālas mācību metodes un 

paņēmienus. 

2. Pedagogi atbilstoši mūsdienu 

prasībām mērķtiecīgi plāno mācību 

priekšmetu saturu. 

3. Pedagogi izvēlās sasniedzamajiem 

rezultātiem atbilstošas metodes un 

mācību materiālus. 
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2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Paaugstināt skolotāju atbildību 

par izvēlēto mācību metožu, 

paņēmienu, mācību līdzekļu 

atbilstību izglītības programmai 

un izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai  

Dažādot mācīšanas un mācīšanās 

metodes un formas. Inovatīvas 

pieejas izglītojamo apmācībā. 

1.Mācību gada sākumā veikta 

izglītojamo adaptācijas izpēte un analīze 

visās vecuma grupās. 

2.Sniegts atbalsts un individuālas 

konsultācijas skolotājiem darbā ar e-

klasi. 

3. Tiek regulāri izvērtēti Izglītojamo 

mācību sasniegumi.  

4.  gadā tika organizētas atklātās 

nodarbības visās vecuma grupās un 

atklātās nodarbības organizēja visi 

iestādes pedagogi.  

3 Atbalsts 

izglītojamiem 

1. Bērnu ar uzvedības 

traucējumiem iekļaušana grupās. 

2. Atbalsts bērniem ar valodas 

traucējumiem. 

 3. Izglītojamo personības 

pozitīvu paradumu attīstība un 

veicināšana. 

1.Skolotāji pārzina un pielieto dažādus 

pedagoģiskos paņēmienus, kā strādāt ar 

bērniem, kuriem ir uzvedības 

traucējumi. 

2. Sniegts atbalsts bērniem ar valodas 

traucējumiem. Valodas traucējumus 

diagnosticē Iestādes logopēds. 

Skolotājas un bērna vecāki ir informēti 

par logopēda rekomendācijām. Iestādes 

logopēds sadarbojoties ar pedagogu 

izstrādā individuālos plānus 

izglītojamiem. Logopēds regulāri sniedz 

individuālās konsultācijas bērnu 

vecākiem. 

3.Skolotāji ievērojot katra izglītojamo 

vajadzības un talantus, tos veicina 

pedagoģiskajā procesā (nodarbībās, 

koncertos un ikdienas darbos). 

4 Izglītības 

iestādes vide 

Pirmsskolas iekšējās un ārējās 

vides uzlabošana (telpu 

kosmētiskais remonts, 

rotaļlaukumi).  

Metodiskais kabinets kā atbalsts 

visiem pedagogiem un skolotāju 

palīgiem. 

Iestādē aprīkota un iekārtota 

mācību virtuve. 

1.Visās  grupās ir pieejams interneta 

pieslēgums. 

3.Nopirktas jaunas mēbeles (galdi un 

krēsliņi 6.grupai, garderobes skapīši) 

4.Papildināts metodiskais kabinets ar  

jauniem mācību līdzekļiem, mācību 

literatūru. 

5. Nodarbību ietvaros pedagogi kopā ar 

izglītojamiem apgūst galda klāšanas un 

ēst gatavošanas prasmes. 

5. Izglītības 

iestādes resursi 

Turpināt paaugstināt skolotāju 

motivāciju izstrādāt jaunus 

metodiskos un mācību materiālus 

arī materiālus attālinātajam 

darbam. Veicināt skolotāju 

radošuma izpausmes.  

Turpināt pilnveidot personāla 

izpratni par notiekošajām 

pārmaiņām izglītības jomā. 

1.Skolotāju izglītība un tālākizglītība  

atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām.  

2.Tālākizglītībā iegūtās zināšanas tiek 

pielietotas ikdienas darbā un ar tām 

pedagogi regulāri dalās savā starpā. 

3.Regulāri tiek papildināta grupu  

materiālā bāze ar pedagogu 

pašgatavotajiem mācību materiāliem. 
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4.Attālinātā mācību darba laikā 

pedagogiem ir iespējams izstrādāt un 

sagatavot dažādus mācību materiālus 

izglītojamiem.  

6. Izglītības 

iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pirmsskolas darba visu jomu 

izvērtēšana un pirmsskolas 

attīstības plāna realizēšanas 

izvērtēšana. 

Pārskatīt iestādes dokumentāciju 

un sakārtot normatīvo aktu 

prasībām un reālajai situācijai 

iestādē. 

Turpināt skolotāju apmācību 

strādāt pēc jaunā mācību satura. 

1.Realizēts iestādes attīstības plāns 

2019.-2020.māc.gadam. Izstrādāts 

attīstības plāns 2020.-2022.gadiem. 

2.Apkopojot skolotāju pašvērtējumus, 

jāsecina, ka skolotāji zina un izprot 

noteiktos Iestādes mērķus, uzdevumus, 

obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas formu un kārtību. 

3.Skolotāji regulāri tiek informēti par 

iegādātiem uzskates līdzekļiem un 

tehnisko mācību līdzekļu materiāliem. 

 

 

3.Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

3.1 JOMA: Mācību saturs 

 

Pirmsskolas izglītības mācību saturs Annenieku pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” 

tiek organizēts pēc Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, programmas kods 01011111.  

Mācību saturā tiek ievēroti Ministru kabineta 2018. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 716 “Noteikumi 

par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.’ 

Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta sešās pirmsskolas grupās trīs pakāpēs. 

Izglītojamos Iestādē uzņem sākot no 1,5 gadu vecuma. 

Katru gadu Iestādes mācību un audzināšanas plānus, izmantojamās mācību literatūras 

sarakstu, rotaļnodarbību sarakstus un dienas režīmu grupām  izstrādā mācību gada sākumā. 

Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību procesu, veido tematiskos plānus, izmanto piemērotus mācību 

līdzekļus un mācību metodes, lai izglītojamie pilnvērtīgāk apgūtu mācību saturu. 

 Saraksti tiek izvietoti metodiskajā kabinetā, grupu vecāku informāciju stendos. Par 

izmaiņām rotaļnodarbību sarakstā pedagogi un izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti.  

Vadoties no Dobeles novada Izglītības pārvaldes izvirzītajiem mācība gada uzdevumiem, 

pirmajā pedagoģijas sēdē, pedagogu kolektīvs  izstrādā gada galvenos uzdevumus un sastāda 

pasākumu plānu mācību gadam. Katrā pusgadā pedagoģiskajās padomes sēdēs analizē, precizē un 

papildina nākošā pusgada plānu, ievērojot tā brīža aktualitātes un nepieciešamības. 
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Iestādes pedagoģiskā padomes sēdēs pirms katra mācību gada aktualizē valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas, lai grupu pedagogiem būtu skaidri saskatāma izglītojamo attīstības pakāpe un 

varētu skaidri plānot sasniedzamos rezultātus. 

Iestādes logopēds un pedagogi izstrādājuši individuālos plānus izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem, kuriem nepieciešama valodas un runas korekcija. 

Mācību darba kopīga plānošana notiek izmantojot portālu www.e-klase.lv.  

Stiprās puses: 

1. Mācību procesa organizācija atbilst kompetenču izglītības pamatprincipiem.  

2. Izglītības programmas īstenošanu koordinē un pārrauga Iestādes vadība.  

3. Pedagogu kolektīvs spēj īstenot plānoto mācību satura apguvi un audzināšanas 

pasākumus 

Turpmākā attīstība:  

1. Izglītojošo un audzināšanas darbu mērķtiecīgāk vērst uz katra bērna vajadzībām, 

iepazīstot katra pieredzi, intereses un spējas. 

2. Aktivizēt audzēkņu pētniecisko izziņas procesu nodarbībām dabā,  

Vērtējums – labi. 

 

3.2. JOMA: Mācīšana un mācīšanās 

Mācīšanas kvalitāte 

 Pedagogu kolektīvs Iestādē ir kvalificēts. Pedagogi apmeklēja tālākizglītības kursus. 

Katram mēnesim izstrādāts izglītojamo vecumgrupai atbilstošs mācību vielas sadales tematiskais 

plāns. Grupas mācību rotaļnodarbības plānotas saskaņā ar pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu.  

Pedagogi Iestādē dokumentāciju veic elektroniski skolvadības sistēmā www.e-klase.lv, 

kas atbilst VISC ieteikumiem un metodikai. Ir izstrādātas: 

 Individuālās metodiķa dienasgrāmata un logopēda dienasgrāmata. 

 Skolotāja dienasgrāmata 

 Sekmju vērtējums 

 Plānošanas žurnāls  

Atbalsta personāls – psihologs,  logopēds, medicīnas māsas un vadītājas vietniece izglītības 

jautājumos dokumentāciju veic saskaņā ar Iestādes vadītājas apstiprinājumu atbilstoši darba specifikai un 

iestādes prasībām. Par dokumentācijas savlaicīgu un precīzu aizpildi uzraudzību veic Vadītājas vietniece  

izglītības jomā. 

http://www.e-klase.lv/
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Ikdienā skolotāji sekmē izglītojamo vispusīgu attīstību, personības apziņas veidošanos un 

psiholoģisku sagatavošanu izglītības apguvei skolā. Mācību procesā izmantojamie materiāli 

atbilst izglītojamo vecumam. Pedagogu rīcībā ir dators, projektors, audio atskaņošanas ierīces. Ir 

pieejams internets grupās. 

Iestādes pedagogi savā ilgstošajā darba pieredzē ir izveidojuši bagātīgu pašdarināto 

materiālu klāstu – mācību līdzekļus, didaktiskās spēles un citu materiālu mācību satura apguvei 

un nostiprināšanai. 2019./2020. m.g. attālinātā mācību procesa laikā pedagogi katru nedēļu 

regulāri izstrādāja un izsūtīja bērniem mācību materiālus un veicamos uzdevumus. Pedagogi 

regulāri vecākiem sniedza atbalstu attālināto darbu veikšanai ar bērniem. Kā saziņu ar vecākiem 

pedagogi šajā laikā izmantoja dažādas interneta platformas, caur kurām vecākiem būtu ērtāk 

sazināties ar viņiem. (Whatsapp, e-klase un inbox.lv.) 

Pirmsskolas izglītības pedagogi mācīšanas procesā izmanto dažādas mācību metodes, kas 

atbilst izglītojamo spējām, vecumposma attīstības īpatnībām, mācību satura prasībām un 

izglītojamo mācīšanās tempam. Šo mācību metožu dažādošanas izvēle sekmēja veiksmīgi 

kompetenču pieejas īstenošanu Iestādē. 

Izglītojamiem veiksmīgu mācīšanas procesa norisi nodrošina arī mūsdienīgi izremontētās 

grupu telpas un iekārtoti rotaļlaukumi.  

Kā tradīcija Iestādē izveidojusies savstarpējās pieredzes gūšana. Mācību gada laikā 

pedagogi savstarpējos pieredzes apmaiņas vērojumos iet viens pie otra vērot nodarbībās. Šo 

nodarbību hospitāciju laikā vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanas process 

pirmsskolas izglītības iestādē kļūst jēgpilns, pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā 

sasniedzamo rezultātu. Mācību satura apguve notiek ne tikai iestādē, bet arī ārpus tās. Iestādē ir 

izstrādāts pastaigas maršruta plāns. 

Līdz Annenieku pamatskolas likvidācijai Iestādei bija izveidojusies veiksmīga sadarbība 

arī ar Annenieku pamatskolu. Laba sadarbība Iestādei ir ar Annenieku pagasta bibliotēku, regulāri 

iestādes bērni ar saviem darbiem piedalās dažādās bibliotēkas organizētajās izstādēs un apmeklē 

bibliotekāres organizētas nodarbības bibliotēkas telpās.   

Mācību gada laikā tiek izstrādāts audzināšanas plāns, kas tiek veidots vadoties pēc 

aktualitātēm sabiedrībā un saiknes ar reālo dzīvi. 

2019./2020. mācību gadā Iestādē savu mācību praksi veica trīs topošie pirmsskolas 

izglītības pedagogi, kas studē Latvijas Universitātē. Iestādes pedagogi sniedza topošajiem 

pedagogiem nepieciešamo atbalstu un zināšanas  pedagoģiskās prakse laikā.  
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2019./2020 mācību gadā Iestāde sadarbībā kopā ar vecākiem piedalījās dažādās  akcijās - 

makulatūras vākšanas akcijā “Zaļā josta” un ziedojumu vākšana “Saldus dzīvnieku patversmei”. 

Stiprās puses: 

1. Pastiprināts darbs pie kompetenču izglītības pieejas īstenošanas,  

2. Pedagogi papildinājuši profesionālā darba pieredzi.  

3. Izmantotas dažādas mācību metodes atbilstīgi izglītojamo vecumposma īpatnībām.  

4. Vecāku atbalsts saņemts gan ikdienas mācību un audzināšanas darbā, gan pasākumu 

organizēšanā.  

5. Vērtēšana ir regulāra un atbilst prasībām normatīvajos aktos. Izstrādāta izglītojamo 

attīstības dinamikas vērtēšanas kārtība, kas nodrošina vienotu, secīgu, pamatotu 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmu 

6. Veiksmīga prakse kolēģu savstarpējā  dalīšanās pieredzē un jauno pedagogu 

izglītošanā. 

Turpmākā attīstība:  

1. Atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi semināros, kursos, projektos.  

2. Vairāk ļaut izglītojamajiem izvēlēties un uzņemties atbildību par savu mācīšanos, 

skolotājam vairāk būt līdzās kā padomdevējam.  

3. .Plašāk izmantot moderno tehnoloģiju  integrēto rotaļnodarbību organizēšanā. 

4. Turpināt kompetenču pieejas padziļinātu apguvi un tās īstenošanu iestādes   

pedagoģiskajā procesā. 

Vērtējums – labi 

 

3.2.1.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” pedagogu galvenais uzdevums ir mācīšanas, 

mācīšanās un audzināšanas procesu organizēt jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un 

interesēm. Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu, pedagogi regulāri vērtē bērnus, kas 

izdevies, kam pastiprināti jāpievērš uzmanība, kādi uzdevumi izvirzāmi turpmākai pedagoģiskai 

darbībai. Regulāra mācīšanas un mācīšanās vērtēšana ir neatņemama pedagoģiskā procesa 

sastāvdaļa. Regulāri  vērtēto izglītojamo sasniegumi un dinamika tiek atzīmēta e-klases žurnālā, 

kā arī mutiski ar tiem tiek iepazīstināti bērnu vecāki. 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju vērtēšana 

tiek veikta saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 716 “ Noteikumiem par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības paraugiem”, kuri nosaka pirmsskolas 

izglītības vērtēšanas pamatprincipus 
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 Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai:  

• noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju 

veidošanos;  

• sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm; 

 • spriestu par mācīšanās efektivitāti.  

Vērtējot izglītojamo prasmes, pedagogi nosaka ne tikai izglītojamo sasniegumu atbilstību 

noteiktām prasībām, bet arī individuālo attīstības dinamiku. Izvērtējot sasniegumus, var spriest 

par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību, vai 

piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu.  

Stiprās puses: 

1. Vērtēšana ir regulāra un atbilst prasībām normatīvajos aktos. Izstrādāta izglītojamo 

attīstības dinamikas vērtēšanas kārtība, kas nodrošina vienotu, secīgu, pamatotu 

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmu. 

2. Regulāri tiek izvērtēta izglītojamo individuālā attīstības dinamika;  

3. Individuāla informācija sniegšana vecākiem par izglītojamā sasniegumiem;  

4. Pedagogu savstarpējo nodarbību vērošana un analizēšana. 

Turpmākā attīstība:   

Turpināt pilnveidot vērtēšanas kārtību 

 Vērtējums – labi. 

3.2.2. Izglītojamo sasniegumi 

 Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi regulāri tiek vērtēti 

rotaļnodarbībās, tālāk pedagogi ar izglītojamā sasniegumiem iepazīstina  bērna vecākus 

individuālās sarunās. Par plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem pedagogs vai iestādes vadība 

vecākus iepazīstina mācību gada sākumā grupas vecāku sapulcē. 

Ikdienas darbā pedagogi mutiski cenšas uzteikt katra izglītojamā veikumu, stimulējot un 

iedrošinot viņu nākošajai izzinošai darbībai. 

Izglītojamiem ar lēnāku darba tempu, mācīšanās un uzmanības noturības problēmām vai 

talantīgākajiem tiek veikts individuālais darbs. Izglītojamo sasniegumu rādītājus būtiski ietekmē 

izglītības iestādes apmeklējuma regularitāte un izglītojamo valodas attīstības līmenis. 

Pēc obligātās pirmsskolas izglītības programmas satura apguves, par izglītojamā 

sasniegumiem vecāki tiek informēti arī rakstiski e-klases vidē. Pēc pirmsskolas satura apguves uz 

skolu ejot, vecākiem tiek izsniegts bērnu vispārīgs prasmju, zināšanu izvērtējums. Iestādes 
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absolventi veiksmīgi turpina skolas gaitas dažādās Dobeles novada skolās un Jaunpils vidusskolā 

no kurām ir saņemti atzinīgi mutvārdu novērtējumi par iestādes bijušo izglītojamo sasniegumiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un atzinības raksti ir 

aplūkojami grupas informācijas stendos.  

Katru gadu iestādē tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi, kuru laikā  tiek attīstīti dažādi 

izglītojamo sasniegumi un talanti. Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja gūt radošās darbības 

pieredzi.  

Stiprās puses:  

1. Tiek izvērtēts izglītojamo sasniegumi ikdienā un pusgadā. 

2. Pēc izvērtēšanas tiek plānots katram izglītojamam piemērots individuālais darbs. 

Turpmākā attīstība:  

1. Plānot individuālo darbu ar talantīgiem izglītojamiem, 

2. Izzinot vecāku vēlmes, paplašināt interešu izglītības piedāvājumu iestādē. 

3. Organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem izglītojošus pasākumus par veselīgu  

dzīvesveidu. 

Vērtējums: labi 

3.3. Joma: Atbalsts izglītojamajiem 

Izglītības iestādē  darbojas atbalsta komanda, kurā  darbojas medmāsa, logopēde, 

psihologs, Audzēkņiem ir iespēja piedalīties individuālās nodarbībās pie šiem speciālistiem. Ir 

izveidota  Atbalsta komanda, kurā darbojas Iestādes vadītāja, vadītājas vietniece izglītības 

jautājumos, skolotājs-logopēds, medmāsa un DJIVC psihologs. 

Iestāde sadarbojas ar Dobeles novada Sociālo dienestu un Bāriņtiesu.  Sadarbība ir 

epizodiska, risinot kādas ģimenes problēmas, sagatavojot informāciju par audzēkņiem. 

Visi pedagogi un skolotāju palīgi ir apguvuši tālākizglītības kursus “Bērnu tiesību 

aizsardzībā”. 

Katram audzēknim Iestādē ir bērna medicīniskā karte, kurā katru gadu tiek aktualizēta 

svarīgākā informācija par bērna veselības stāvokli. Pēc slimošanas audzēkņi ierodas Iestādē ar 

ārsta zīmi. Šo dokumentu pārraudzību veic medmāsa. Medmāsa sniedz pirmo palīdzību sīku 

traumu gadījumos.  Izvērtējam negadījumu cēloņus un  pārrunājam par to kā jārīkojas, lai nākotnē 

izvairītos no šādām situācijām.  Medmāsa veic izglītojošo darbu grupās par personīgās higiēnas, 

mutes higiēnas, veselīga uztura un citiem jautājumiem.  

Sarunās ar vecākiem, iesaistās ne tikai grupas skolotāji, bet arī psihologs.  Tiek sniegtas 

rekomendācijas situācijas uzlabošanai. 
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Iekšējās kārtības  noteikumi nosaka izglītojamo drošību  Iestādē. Iekšējās kārtības 

noteikumi pieejami katrā grupā Vecāku mapēs ir pārrunātu un izskaidroti. Izglītojamajiem 

skolotājas organizē rotaļnodarbības, kurās māca saprast un ievērot kārtības noteikumus.   

Vienkārši uzvedības noteikumi ir arī grupās, kurus veidojuši paši bērni kopā ar skolotājām. 

Izstrādātas  izglītojamo drošības instrukcijas, ar kurām  iepazīstina visus izglītojamos 

mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības visa mācību gada laikā. Iestādē ir iegādātas speciāli 

bērnu augumam piemērotas dzeltenas atstarojošās vestes, kuras bērni izmanto ejot pastaigās ārpus 

Iestādes teritorijas.  

Ugunsdzēsības trauksmes mācības rīko 1 reizi gadā  ar bērnu evakuāciju. Iestādes 

organizētajos pasākumos tiek norīkotas atbildīgās personas 

Iestādes ēka ir aprīkota ar automātisko ugunsdrošības sistēmu un signalizāciju.  

Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā stāvā. telpas ir aprīkotas ar dūmu detektoriem, atbilstoši 

prasībām ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Ieejas durvis aprīkotas ar kodu, kas neļauj iekļūt 

nepiederošām personām. 

Iestādē ir izstrādāti Personu datu apstrādes noteikumi, darbinieki ir apliecinājuši personu 

datu neizpaušanu trešajām personām un iepazīšanos ar noteikumiem.  

Stiprās puses 

1. Medmāsa regulāri veic audzēkņu veselības aprūpi Iestādē.  

2. Audzēkņi un Iestādes darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. 

Turpmākā attīstība  

1. Aktīvāk sadarboties ar Valsts policiju, iesaistot policistus pasākumos par drošības 

tēmām. 

Vērtējums : labi.  

3.3.1. Atbalsts personības veidošanā 

Iestādē ir izstrādāti “Audzināšanas darba virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumu 

īstenošanai triju gadu periodam “. 

Iestādē notiek audzināšanas pasākumi saskaņā ar Iestādes darba plānu un izvirzītajiem 

mācību gada uzdevumiem.  Katru gadu svinam gadskārtu ieražu svētkus: Miķeļdienu, Mārtiņus, 

Meteņus, Sveču dienu, Lieldienas, Jāņus.   

Rīkojam tematiskus pasākumus gan rīta , gan pēcpusdienas cēlienā. Svinīgi atzīmējam 

Lāčplēša dienu ar gaismas ceļu Iestādē, Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienu 18. 
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novembrī, Baltā galdauta svētkus -  audzinot bērnos patriotiskumu, pilsoniskumu un piederību 

savam novadam un valstij.  

Organizējam Ziemas sporta spēles,  Ģimeņu sporta dienu , piedalāmies Olimpiskajā 

nedēļā, kurās sporta pasākumus organizē svaigā gaisā ar dažādām aktivitātēm.  

Pēc visiem pasākumiem notiek to izvērtēšana sanāksmēs, izdarot secinājumus, apkopojot 

ierosinājumus turpmākai darbībai. Nepieciešamības  gadījumā notiek individuālās konsultācijas ar 

grupas un mūzikas skolotājām .  

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, izglītojamie nodarbību laikā 

apgūst sociālās iemaņas un ētiku atbilstoši vecumposmam. Katrā grupā ir izstrādāti grupas 

noteikumi, ikdienas situācijās mācot audzēkņiem pieņemamā veidā risināt konfliktus.  

Tika organizēti latviešu animācijas filmu rīti. Ar grāmatu pasauli un bibliotēku audzēkņi 

iepazinās Kaķenieku  bibliotēkā.  Mācību gada noslēgumā 6 gadīgie audzēkņi iepazinās ar 

Annenieku pamatskolu , kāda izskatās skola, ko tajā dara, kā bērni mācās skolā.   

Stiprās puses  

Audzināšanas darbs personības veidošanā  organizēts sistemātiski un pārdomāti, 

audzēkņiem interesantā veidā , pašiem aktīvi iesaistoties.  Šie pasākumi sekmē radošuma attīstību, 

atbildības,  centības, laipnības, taisnīguma, savaldības izkopšanu.  

Turpmākā attīstība  

1. Izzinot vecāku vēlmes, paplašināt interešu izglītības piedāvājumu iestādē; 

2. Organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem izglītojošus pasākumus par veselīgu 

dzīvesveidu. 

Vērtējums : ļoti labi.  

 

3.4. Joma: Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Sadarbībai ar izglītojamā ģimeni pirmsskolas izglītības iestādē ir dažādas darba formas 

vecāku informēšanai par iestādes darbu un iesaistīšanai tajā. Tās ir grupu vecāku sapulces, 

iestādes padomes sapulces, individuālas tikšanās ar vecākiem, grupu un iestādes pasākumi, 

saliedēšanas un sadraudzības pasākumi kopā ar vecākiem. Iestāde informē vecākus par mācīšanas, 

mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Divas reizes mācību gadā vai biežāk tiek organizētas 

grupu vecāku sapulces, kurās vecāki saņem informāciju par bērnu izaugsmi, iestādes darbu un  

plānotajiem pasākumiem.  

Iestādē ir vecāku sapulču apmeklējuma reģistrācijas lapas, vecāku sapulču protokoli.  

2019./2020. m.g. Pirmsskolas grupās tika organizēti kopīgi pasākumi izglītojamajiem un 

vecākiem – Sporta diena, Ziemassvētku pasākums. 
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Iestādes pedagogi pirms katras mācību ekskursijas vecākus rakstiski informē par 

ekskursijas norisi, laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu 

apliecina, ka iepazinušies ar šo informāciju. Vecāki regulāri tiek aicināti apmeklēt iestādes 

pasākumus: Mārtiņdienas tirdziņus, Ziemassvētku koncertus. 

Iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. Iestādes padomē darbojas visu grupu 

vecāku pārstāvji, pedagogu, iestādes administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes priekšsēdētāju 

ievēl no vecāku vidus. Iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par iestādes un vecāku 

sadarbību, par izglītojamo drošību un veselību, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības 

prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un priekšlikumus. Iestādes padome aktīvi iesaistās 

pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas uzlabošanā. 

Stiprās puses: 

1. Izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejamas individuālās konsultācijas pie iestādes 

atbalsta personāla;  

2. Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi izglītojamajiem kopā ar vecākiem; 

3. Sadarbība ar Iestādes padomes vecākiem; 

4. Atbalsta personāla – logopēda, psihologa sadarbība ar pedagogiem un vecākiem.  

Turpmākā attīstība:  

• Rosināt izglītojamo vecākus aktīvāk līdzdarboties iestādes darbā  

Vērtējums – labi. 

3.5. Joma: Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi un veiksmīgi plāno un īsteno savas iestādes tēla veidošanu. 

Tā mainījusies un attīstījusies gadiem līdzi, saglabājot savas tradīcijas. Kopības sajūta un 

piederība savai izglītības iestādei tiek aktualizēta dažādos pasākumos.  

Apzināti tiek veidoti kolektīva saliedēšanas pasākumi darbiniekiem - kolektīvi braucieni 

uz dažādām Latvijas pilsētām, kopīgi kultūras pasākumu apmeklējumi, priekšnesumu veidošana 

svētku pasākumiem, darbinieku gatavoti teatralizēti priekšnesumi bērniem . Mācību gada 

noslēgumā skolotāji ir aktīvi Dobeles novada skolu spartakiādes dalībnieki. Izglītības iestādes 

kolektīvs strādā, lai radītu labu mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties izglītojamiem un 

vecākiem un pašiem darbiniekiem. Izglītības iestādē atzīmē kolēģu apaļo dzīves un darba gadu 

jubilejas. 
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Kolektīvs domā par izglītības iestādes tēla un atpazīstamības veidošanu. Pirmsskolas 

izglītības iestāde ir atpazīstama ar savu logo: „Riekstiņš” (1.attēls), kurš tiek izmantots visos 

iestādes prezentācijas dokumentos.  Iestādei ir savs karogs(2.attēls), himna. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.att 2.att. 

Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, iestādes darbinieku 

un vecāku ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības, novērtē sasniegto. Iestāde ir mājīga 

un izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, svētkiem un koncertiem 

Attieksmē pret apmeklētājiem izglītības iestādes personāls ir laipns un korekts. Problēmsituācijas 

un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli. Iestāde pievērš uzmanību izglītojamo uzvedībai, 

novērš fiziskos un morālos pāridarījumus. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi 

no dzimuma, nacionālās piederības, kultūras un reliģiskās piederības 

Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls  piedalās iestādes iekšējās kārtības noteikumu 

pilnveidošanu. Katru rudeni vecāku sapulcēs iestādes vadītāja vecākus iepazīstina ar Iekšējās 

kārtības noteikumiem: iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā vecākus informē par iestādes 

mācību gada prioritātēm, galvenajiem pasākumiem, izstādēm, koncertiem. Tiek regulāri domāts, 

kā veiksmīgāk sadarboties ar izglītojamo vecākiem par iestādes apmeklēšanu un slimību 

profilaksi.  

Izglītības iestādē ir izveidots patriotisma stūrītis, kurā, pedagogi rosina izglītojamos 

atpazīt valsts simbolus, veidojot izglītojamajos cieņpilnu attieksmi pret Latvijas valsti. Katrā 

grupiņā ierīkoti stendi par Latviju (dažādi suvenīri, karte simbolika utt.). Pedagogi radoši un 

inovatīvi gatavo materiālus par savas grupas nosaukumu, iesaistot darbā arī grupu izglītojamo 

vecākus, piemēram: “Mārītes”, “Lācīši” u.c., jo šādi bērnos veido pozitīvu attieksmi pret savu 

dzīves vietu un dzīvo dabu. Izglītības iestādē ir  ētikas kodekss, kuru aktualizē katra mācību gada 

augusta pedagoģiskajā sēdē. Ar katru jauno darbinieku tiek pārrunātas iestādes vērtības – 

profesionālā ētika, humānisma principi iestādē. 
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Stiprās puses:  

1. Iestāde mērķtiecīgi strādā pie labvēlīga mikroklimata uzturēšanas un pozitīva tēla 

veidošanas,  

2. Iestādē tiek koptas tradīcijas, kas veicina piederības izjūtu. 

3.  Iestādes vide atbilst normatīvo aktu prasībām, telpu estētiskais noformējums, tīrība un 

kārtība telpās tiek uzturēta labā līmenī, apkārtne ir labiekārtota un sakopta. 

4. Izglītojamie tiek rosināti patriotismam un viņos tiek veidotas piederības jūtas savai 

dzīves vietai. 

Turpmākā attīstība: 

1. Lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu, veicināt tradīciju saglabāšanu un 

ieviest jaunas. 

 

Vērtējums – labi 

3.5.2. Fiziskā vide 

Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmas realizēšanai. Grupu telpas ir 

funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst 

izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā iestādes telpu specifiku, katrai grupai ir 

sava garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, tualetes telpa, virtuvītes telpas. Grupu telpas ir 

atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri 

vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpu 

krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, kas veicina izglītojamo labsajūtu. Izglītības iestādes 

sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko normu prasībām. Iestādē ir medmāsas kabinets. 

Izglītības iestādē ir ierīkots metodiskais kabinets, logopēda kabinets. Iestādē ir atbilstoši aprīkota 

virtuve. Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību 

sanitāri higiēniskajām prasībām. 

Izglītojamie kopā ar pedagogiem regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības un 

kārtības uzturēšanā.  

Izglītības iestādē regulāri un plānveidīgi tiek veikti telpu remonti Dobeles novada domes 

iedalītā budžeta ietvaros. 2018.gada rudenī atjaunoja āra skatuvi ēkas priekšpusē, “Lācīšu” grupai 

tualetē nomainīti sēdpodi, iepirktas jaunas mēbeles grupām un uzsākta jaunu garderobes skapīšu 

nomaiņa. Iestādē ir iekārtots interneta pieslēgums ar Wi-Fi nodrošinājumu.  
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Izglītības iestāde ir nožogota, katrai grupai ir savs āra laukumiņš ar konstrukcijām 

izglītojamo fiziskajām aktivitātēm, ir viena sporta zona. Āra teritorija ir apgaismota, lai 

izglītojamie varētu veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā periodā.  

 Katru pavasari tiek atjaunoti puķu un zaļo augu stādījumi. Izglītības iestādes 

piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē. 

Stiprās puses:  

1. Plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu remonts.  

2. Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās. 

3. Pārdomāti sakopta un labiekārtota iestādes apkārtne.  

Turpmākā attīstība: 

1. Papildināt materiāltehnisko bāzi  

2. Labiekārtot iestādes teritorijas celiņus (asfalta seguma nomaiņa pret bruģi);  

3. Iekārtot un aprīkot sporta laukumu. 

Vērtējums – labi 

3.6. Joma: Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 6 grupu telpas, ar kopējo platību 900 m
2
 , iestādē ir visi 

nepieciešamie kabineti speciālistiem, metodiskais kabinets, uz vietas iestādē tiek mazgāta veļa, 

veļas mazgātava ir aprīkota ar 2 veļas mašīnām un gludināmo dēli. Iestādē ir visas nepieciešamās 

iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās izglītības programmas realizēšanai. Telpu 

iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, galdi izglītojamo augumam. Pedagogi un 

izglītojamie savā darbā  izmanto datorus, projektoru, pārnēsājamo ekrānu, skeneri, printerus, 

kopētāju, CD un DVD ierakstus no iestādes metodiskā kabineta, interaktīvās tāfeles. 

Izglītības iestādei 2018.gada vasarā prioritārais uzdevums bija kāpņu telpas kapitālais 

remonts.  Veikts kosmētiskais remonts Vēverīšu grupā un logopēda kabinetā. Divām grupām 

iegādātas jauni garderobes skapīši, un citas mēbeles. Veikti rotaļu laukumu labiekārtošanas darbi.  

Uzstādīts jauna smilšu kaste .  

Ir paplašināta materiāli tehniskā bāze, kā rezultātā iestādē iegādāts 2 jauni datori un krāsu 

printeris. Uzstādītas jaunas Wi-Fi zona Cālīšu grupā. 

Pakāpeniski tiek mainītas mēbeles grupu telpās. Iestādē ir pārnēsājama tehnika  - 

portatīvie datori un projektors (pieejams katrai grupai). Pedagogi šo komplektu arvien biežāk 
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izmanto savās integrētajās rotaļnodarbībās. Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba 

kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē 

bojājumus, novērš tos.  

Izglītības iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi izmanto 

integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas momentu nodrošināšanai. Kabinets nodrošina 

pedagogus ar informācijas pieejamību. Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejami mācību 

literatūra, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra, kas 

regulāri un plānveidīgi tiek atjaunota. 

Stiprās puses: 

 • Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas 

realizēšanai. 

Turpmākā attīstība: 

1. Efektīvāk izmantot mācību līdzekļus un tehnoloģijas. 

2. Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

   

Vērtējums – labi. 

3.6.2. Personālresursi 

 Iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls. Iestādē strādā 

gan pieredzējuši pedagogi, gan pedagogi ar nelielu darba stāžu. Pedagogiem ir atbilstoša 

pedagoģiskā izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota un organizēta atbilstoši 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām. Par 

to liecina pedagogu izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, un ievadītie dati 

Valsts izglītības informācijas sistēmā. Pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci 

audzināšanas jautājumos. Daļa pedagogu piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un ieguvuši atbilstošu kvalitātes pakāpi, 

ko var novērot nodarbību vērojumos. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu un pieredzi 

saistītās aktivitātēs iestādē un ārpus tās. Iestādes vadība atbalsta un motivē pedagogus dalībai ar 

pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs. Sodu reģistrā nav ziņu par izglītības iestādes personāla 

sodāmību 

Stiprās puses:  

1. Izglītības iestāde  nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem. 

2. Pedagogi motivēti apmeklēt tālākizglītības kursus, gūtās atziņas ieviest praksē un 

dalīties pieredzē ar tām. 
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Turpmākā attīstība 

1. Piesaistīt izglītības iestādē jaunus darbiniekus (pedagogus) 

2. Turpināt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, īpaši kompetenču 

pieejā   vērstā izglītībā un mūsdienīgu metožu izmantošanā. 

 Vērtējums: labi  

3.7. Joma: Iestādes vadības darbs un personāla vadības pārvaldība 

3.7.1 . Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes pašvērtēšana  ir balstīta uz iestādes plānoto un izpildīto darba uzdevumu 

atspoguļošanu un analīzi. Tā tiek veidota no ikdienas vērojumiem, dokumentācijas apkopošanas, 

darbinieku atskaitēm,  no labās prakses piemēriem, sapulču protokoliem, iestādes statistikas 

datiem, kā arī balstoties uz pedagogu darba pašvērtējumiem. 

  Iestādes vadītājs apkopo iegūtos  datus no visiem pedagogiem un speciālistiem. Iestādes 

darba plānošanā  tiek iesaistīti visi pedagoģiskie un tehniskie darbinieki.  Ieinteresētās puses tiek 

iepazīstinātas ar Iestādes plānoto attīstību, veiktajām korekcijām attīstības plānošanā iestādes 

padomes sanāksmēs, pedagogu  padomes sēdēs, pedagogu sanāksmēs.  

 Iestādē ir izstrādāts pedagogu pašvērtējums, kurš pēc nepieciešamības tiek pilnveidots. 

Pašvērtējumā sniegtā informācija tika izmantota pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā.  Iestādei 

vēl jāpilnveido iestādes darba un darbinieku vērtēšanas sistēma.  Saimnieciskā personāla darba 

kvalitātes novērtēšanu organizē pēc Dobeles novada pašvaldības  noteiktajiem kritērijiem. 

Saimnieciskais personāls pēc izvērtēšanas saņem vienreizēju prēmiju. 

Stiprās puses:  

1. regulāra un sistemātiska iestādes darba plānošana, izvērtēšana, attīstīšana;  

2. pedagogu un iestādes darba pašvērtēšana.   

 Turpmākā attīstība 

1. Pilnveidot darba plānošanas un pašvērtēšanas procesu Iestādē.  

2. Pašvērtēšanas process kā komandas darbs, iesaistīti skolotāji, tehniskie darbinieki; 

 

Vērtējums : labi 

 

3.7.2. Vadības darbs un personāla pārvaldība 

 
 Iestādes organizatoriskā struktūra ir noteikta  pakļautības shēmā. Katra darbinieka amata 

aprakstā ir norādīta pakļautība. Iestādes vadītāja kompetences ir norādītas vadītāja amata aprakstā 

un darba līgumā. 
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Visam Iestādes personālam ir izstrādāti amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba 

pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti. 

 Vadītāja  kopā ar vietnieku izglītības darbā  pedagogu un darbinieku sanāksmēs runā par 

uzdevumiem iestādes mērķu sasniegšanā. Vadītāja, vadītājas vietnieks izglītības darbā un 

medmāsa regulāri veic kontroli, uzraudzību un darba plānošanu , lai nodrošinātu labvēlīgu vidi 

iestādē.  Svarīgas ir arī ikdienas sarunas ar darbiniekiem.  

 Iestādes padome nav aktīva  priekšlikumu iesniedzēja un izstrādātāja. Vecāki vairāk 

interesējas par konkrētas grupas darbu nevis par iestādi kopumā.  Vecāku aptaujas šajā mācību 

gadā neesam veikuši. 

  Pedagogi par savu darbu atskaitās pēc noteikta plāna un mācību gada nobeigumā aizpilda 

pašvērtējumu.  Pedagogi dalās sava darba pieredzē ar kolēģiem un iestādes vadība vērtē 

nodarbības ikdienā. 

 Iestādes darbinieki ievēro vienlīdzības principu un politisko neitralitāti. Pret visiem 

darbiniekiem, audzēkņiem un apmeklētājiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme.  Ir izstrādāti 

un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi  un Ētikas kodekss.  

 Mācību sasniegumus analizē grupu vecāku sapulcēs, pedagoģiskajās sēdēs, apkopojot 

rezultātus no audzēkņu attīstības sasniegumu kartēm.   Ar audzēkņu uzvedības pārkāpumiem tiek 

iepazīstināti vecāki un tiek veiktas pārrunas, iesaistot tajās arī psihologu.  

Stiprās puses:  

Vadītāja 

Vadītājas vietnieks  

izglītības darbā 

Skolotājas 
Mūzikas 

skolotāja 
Sporta 

skolotāja 

Logopēdes 

Psihologs 

Vadītājas 
vietnieks  

saimnieciskajā 
darbā 

Veļas 
pārzine 

 

Remont-
strādnieks  

Medmāsa, lietvede 

Skolotāju 
palīgi 

Pavāri 
Pavāra 
palīgs 

Apkopēja 
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1. Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās 

puses 

2. Rūpes par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā.  

3. Iestādes administrācijas labvēlīga un savstarpēji atbalstoša sadarbība 

Turpmākā attīstība .  

1. Samazināt dokumentu apjomu papīra formātā, aizstājot ar dokumentiem elektroniskā 

formā, kā arī to uzskaiti un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

2.  Veikt vecāku aptauju  par izglītības iestādes darbu. 

 Vērtējums : labi. 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

 Iestāde sadarbojas ar Dobeles novada Domi – budžeta jautājumu risināšanā, saimniecisko 

darbu plānošanā, kā arī apstiprina un saskaņo iestādes  nolikumu, amatu sarakstus un algu 

apmērus.  

   Ar Dobeles novada pārvaldi Iestāde sadarbojas drošības un apsaimniekošanas jautājumu  

risināšanā. Ar Izglītības pārvaldes atbalstu, pedagogus sagatavo pārejai uz jauno mācību saturu un 

kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā. Piedalāmies Izglītības pārvaldes organizētajos 

konkursos un tālākizglītības kursos. 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes grāmatvedība kontrolē Iestādes budžeta izpildi, veic rēķinu 

apmaksu, saskaņo tarifikācijas.  

 Iestādei ir regulāra sadarbība ar Dobeles novada pašvaldības Sociālo dienestu  

(atvieglojumi ģimenēm maksājumiem par ēdināšanu, darbs ar sociālā riska ģimenēm ), Bāriņtiesu. 

Sadarbojamies ar pedagoģijas augstskolām, nodrošinot studentus ar prakses vietām: 2018./2019. 

mācību gadā praksē iestādē bija 2 studenti;  

 Katru gadu maijā mēnesī sagatavošanas grupas izglītojamie dodas iepazīties ar Annenieku 

pamatskolu.  

Stiprās puses: 

1. Sadarbība ar Dobeles institūcijām un Izglītības pārvaldi 

2. Izglītības iestādes darbība nodrošina tās pozitīvo tēlu sabiedrībā. 

Turpmākā attīstība:  

• Pilnveidot sadarbību ar Dobeles novada institūcijām un izglītības iestādēm. 

 Vērtējums -labi. 

 

Vadītāja        Ināra Lūsēna 


