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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pirmsskolas izglītības iestāde savu darbību uzsāka 1983.gada novembrī kā tipveida bērnudārzs ar 12 

grupām un apmācību krievu valodā. No 1993.gada iestāde pārtapa par Dobeles pilsētas 5.bērnudārzu. 

Pakāpeniski notika izmaiņas: iestādē palika tikai 3 grupas ar krievu valodas apmācību no astoņām. 

Iestādēs telpās izvietojās Dobeles 1. vidusskolas 4 pirmās klases. 1995. gadā visas 8 pirmsskolas grupas 

pārgāja uz apmācību latviešu valodā. 1998. gada 23. aprīlī bērnudārzam tika mainīts nosaukums - Dobeles 

bērnudārzs „ Jāņtārpiņš ”.  2000.gada 31.augustā bērnudārzam tika mainīts nosaukums  – Dobeles 

pirmsskolas izglītības iestāde „ Jāņtārpiņš ” (turpmāk tekstā-izglītības iestāde). 

                      2019./2020.mācību gadā izglītības iestādi apmeklēja 215 izglītojamie (turpmāk tekstā – 

bērni) vecumā no 1 gada 6 mēnešu līdz 7(8)gadu vecumam, no kuriem 42 pabeidza izglītības iestādi, 

sasniedzot skolas vecumu. 

Izglītības iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 (licence Nr. V – 

5572, izdota 2012.gada 2.oktobrī) un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311 (licence Nr. V –5573,izdota 2012.gada 2.oktobrī ).  

Atbalstu ikdienas darbā iestādes darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem nodrošina – Iestādes vadītāja, 

vadītājas vietniece izglītības jomā, saimniecības vadītāja, pirmsskolas iestādes māsa, skolotājs logopēds, 

pirmsskolas izglītības mūzikas un sporta skolotāji.  
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Darbinieki Darbinieku skaits 

 

Pedagogu skaits iestādē 30 

Pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību 23 

Pedagogi, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 5 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

2.pakāpe 

8 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

3.pakāpe 

4 

Pamatdarbs 30 

Tehnisko darbinieku skaits iestādē 23 

 

  Iestādei ir 12 stundu darba laiks, no 7.00 līdz 19.00. Iestādē darbojas:  

Grupas 

Nr. 

Bērnu vecums 

1. 6 – 7 (8) gadi 

2. 5 – 6 gadi 

3. 4 - 5 gadi 

4. 3 – 4 gadi 

5. 4 - 5 gadi 

6. 1,5 – 3 gadi 

7. 1,5 – 3 gadi 

8. 1,5 – 3 gadi 

9. 5 – 6 gadi 

10. 3 – 4 gadi 

11. 6 – 7 (8) gadi 

 

         Iestādes teritorijā ir iekārtoti 6 bērnu rotaļu laukumi ar smilšu kastēm un atribūtiku bērnu 

aktivitātēm. Izveidots sporta laukums ar mīksto segumu, daudzveidīgu un mūsdienīgu sporta atribūtiku. 

Teritorija ir apzaļumota, daudz koku un košumkrūmu, puķu dobes. Ir daļēji atjaunota sēta (sētas priekšējā 

daļa). Drošā un sakārtotā vidē ir radīti apstākļi, lai mācību process būtu veiksmīgs un katrs iestādē 

strādājošais un bērns justos labi, jo katrs pie mums ir veiksminieks, vienreizējs un neatkārtojams.  Mācību 

vide tiek regulāri atjaunota, uzlabota un papildināta. 

Iestādes bērniem vispusīgai personības attīstībai piedāvājam apmeklēt: 

• Skolotāja logopēda individuālās nodarbības. 

• Individuālās sporta, mūzikas nodarbības. 

• „ Džimbas 9 soļu drošības programmu”. 

• Mūzikas un tautiskās dejas pulciņus. 

 

      Izglītības iestādē, lai īstenotu audzināšanas darba uzdevumus, sekmētu bērnu vispusīgu attīstību, 

veselības stiprināšanu un izglītošanu, svin un atzīmē latvisko gadskārtu ieražu svētkus, valsts svētkus, 
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organizē tematiskos pasākumus, sporta aktivitātes, ģimenes dienas, mācību ekskursijas, vecāku sapulces 

un talkas, aktīvi piedalās pirmsskolas vecuma bērniem piemērotos konkursos, radošās darbu izstādēs, 

interešu  izglītības koncertos.  

Pasākumu plāns 2019./2020.mācību gadam 

 

Datums, 

mēnesis 
Pasākums vai aktivitāte Mērķauditorija 

Septembris 

02.09. 

Svētku rīts „Draugs draugam roku dod” 

Muzikāls uzvedums 

„Zaķu Janča drošais ceļojums” 

Izglītības iestādes bērni, pedagogi un darbinieki 

02.09.-30.09. 

 

Izstāde – ziedojums „ Mana mīļākā grāmata  

bērnudārzam” 
Iestādes bērni un viņu vecāki 

 

09.09.-23.09. 

 

Bērnu zīmējumu un rokdarbu izstāde  „Rudens veltes” 

grupās 

(Ziedi, augļi, dārzeņi) 

Iestādes bērni un viņu vecāki 

16.09. – 20.09. 

 
Drošības nedēļa Izglītības iestādes bērni un vecāki 

18.09. 

 
Leļļu teātra izrāde „Pūces piens” Izglītības iestādes bērni un darbinieki 

20.09. 

 
Olimpiskā diena! Izglītības iestādes 5-6 g.v.gr.  bērni 

20.09. 

 

Dobeles Atbrīvošanas piemineklim – 79! 

Ziedu paklāja veidošana 

Izglītības iestādes 

6-7 g. v. gr. bērni 

27.09. 

 

„Miķeļdienas jampadracis” 

Sporta izpriecas un muzikālas rotaļas ar dabas 

materiāliem 

Izglītības iestādes 

5 -7g.v.gr. bērni 

30.09. 

„Miķeļdienas jampadracis” 

Sporta izpriecas un muzikālas rotaļas ar dabas 

materiāliem 

Izglītības iestādes 

4-5g.v.gr.bērni 

Oktobris 

03.10. 

Skolotāju dienas pasākums „Gada skolotājs – 2019” 

 

Izglītības iestādes vadītāja, pedagogi un 

ielūgtais pedagogs apbalvošanai 

14.10 
Cirks Abrakadabra 

„Brīnumu šovs” 
Izglītības iestādes bērni un darbinieki 

29.10.19. 

 

Vecāku kopsapulce 

(Tikšanās ar psiholoģi L.Ļovinu un 1.klases skolotāju) 
1. un 11.grupu bērnu vecāki 

30.10.19. 
Vecāku kopsapulce 

(Tikšanās ar psiholoģi L.Ļovinu) 
6.,7., 8. grupu bērnu vecāki 

31.10.19. 
Vecāku kopsapulce 

(Tikšanās ar psiholoģi L.Ļovinu) 
3.5. grupu bērnu vecāki 

30.10 

Tematisks pasākums „Cik krāsu rudenim!’ 

(katra grupa  īsi prezentē to, ko mēneša laikā  apguva 

bērni par tēmu „Rudens”, iekļaujot kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslas jomu vai veselības un  fiziskās 

aktivitātes jomu) 

Izglītības iestādes  bērni, skolotājas un 

darbinieki 
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Novembris 

04. – 29.11 

 

Pašgatavoto mūzikas instrumentu darināšana grupās 

no dažādiem materiāliem, sadarbojoties ar mūzikas 

skolotājām „Lai skan!’ 

Izglītības iestādes bērni, pedagogi, vecāki 

08.11. „ Mārtiņdienas Gadatirgus” ar ķekatniekiem no 

grupām 

4-7 g.v.gr. bērni, vecāki un darbinieki 

11.- 29.11 Radošo darbu izstāde „Dobele – Latvija mana!’ Izglītības iestādes bērni, pedagogi, vecāki 

14.11. Svētku koncerts „ Manai LATVIJAI!” 3-7 g. v. gr .bērni, pedagogi un darbinieki 

15.11. 

 

Svētku koncerts „ Manai LATVIJAI!” 

ar sociālas aprūpes centra bērniem un darbiniekiem. 

3-7 g.v.gr. gr. bērni, pedagogi un darbinieki 

20.11. „Stikla pūtēju brīnumi” 

(lekcija, paraugdemonstrējumi) 

Izglītības iestādes 3-7 g. v. gr. bērni, 

pedagogi, darbinieki 

22.11. Ekskursija uz Jelgavu„ SKAISTA MANA TĒVU 

ZEME ” 

6-7 g. v. gr. bērni, pedagogi, darbinieki 

28.11. Sporta izprieca „ Jautro ežu rotaļas” Izglītības iestādes 4-5 g.  v. gr. bērni, 

pedagogi 

Decembris 

01.-27.12. 

Radošo darbu izstāde grupās „ Tā kā mīļu ciemiņu, 

bērni gaida ziemiņu !” 
Izglītības iestādes bērni, vecāki 

05.12. Koncerts bērniem “Labas audzināšanas ābece” Izglītības iestādes bērni, darbinieki 

10.12. 
Sporta izprieca 

„Čaklo  rūķu jampadracis !“ (2.,9. grupa) 
Izglītības iestādes 5-6 g.v.gr. bērni 

11.12. 
Radošās darbnīcas Pokaiņos 

10.grupa 

Izglītības iestādes 3-4 g. v. bērni un 

darbinieki 

12.12. 
Dobeles „Pilsētas mājā” – „Radošās darbnīcas!” 

1.grupa 

Izglītības iestādes 6-7 g. v. bērni un 

darbinieki 

13.12. 
Radošās rūķu darbnīcas Tērvetē 

11.grupa 

Izglītības iestādes 6-7 g. v. bērni un 

darbinieki 

 

16. -20.12 

 

Radošās rūķu darbnīcas grupās 

„ Cepam, cepam piparkūkas pliku, plaku plak !” 
Izglītības iestādes bērni, vecāki un darbinieki 

17.12. 
Radošās darbnīcas Dobeles “Pilsētas mājā” 

2.grupa 

Izglītības iestādes 5-6 g. v. bērni un 

darbinieki 

17.12. 
“Zaķēnu Ziemassvētku jampadracis” zālē. 

4.grupa 

Izglītības iestādes  3-4 g. v. bērni, vecāki un 

darbinieki 

17.12. 
“Ķekatnieki sanākuši Ziemassvētkus daudzināt!” 

5.grupa 

Izglītības iestādes 4-5 g. v.  bērni un 

darbinieki 

18.12. 
“Zaķēnu Ziemassvētki” zālē 

7.grupa 

Izglītības iestādes 1.5 -3 g. v. bērni un 

darbinieki 

19.12 

Radošās darbnīcas Dobeles “Pilsētas mājā”. 

3.grupa 

 

Izglītības iestādes 4-5 g. v. bērni un 

darbinieki 

19.12. 

“Pelēnu Ziemassvētki” zālē 

9.grupa 

 

Izglītības iestādes 5-6 g. v. bērni, vecāki, 

darbinieki 

19.12. 
“Čaklo rūķu Ziemassvētki” zālē 

2. grupa 

Izglītības iestādes  5-6 g. v.. bērni, vecāki un 

darbinieki 

20.12. 
“Ziemassvētki pie zaķēniem!” 

6. grupa 

Izglītības iestādes 1.5 – 3 g. v. bērni un 

darbinieki 

Janvāris 

02.01.-31.01. 

Tematiska izstāde grupās 

„ Cūkas gadā – viss par Cūku!” 

 

Izglītības iestādes bērni, vecāki un darbinieki 
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02.01.-31.01. 
Bērnu radošo darbu izstāde grupās „ Cūka 2019 !” 

 
Izglītības iestādes bērni, vecāki un darbinieki 

15.01. Leļļu teātra izrāde „Balto sveču pasaka” 
Izglītības iestādes bērni, pedagogi, 

darbinieki 

16.01. 

 
SNIEGA DIENA Jāņtārpiņā ! Izglītības iestādes  5 – 7 g. v. bērni 

24.01. Muzikāls rotaļu rīts  „Pirkstiņu ballīte!” Izglītības iestādes  4 - 5 g. v. bērni 

Februāris 

03.02.-28..02. 

 

Pašgatavoto sveču izstādes grupās „ Katrā svecītē 

mazs gariņš.”(iesaistot vecākus) 
Izglītības iestādes bērni, vecāki  

01.02.-15.02. 

 
M.Stārastes ilustrēto grāmatu izstādes grupās. Izglītības iestādes bērni, vecāki  

07.02. Meteņdienas sporta izpriecas 
Izglītības iestādes 4-5 g.                                                                                                                                              

v .bērni 

07.02. Meteņdienas sporta izpriecas Izglītības iestādes 5-7 g. v. bērni 

27.02. 

Tematisks pasākums “Ko es zinu par 

profesijām!”(katra grupa prezentē to, ko mēneša laikā 

apguva bērni par šo tēmu, sadarbojoties ar mūzikas 

skolotājām) 

Izglītības iestādes 2.,4.,5., 8., 9. gr. bērni un 

darbinieki 

28..02. 

Tematisks pasākums “Ko es zinu par 

profesijām!”(katra grupa prezentē to, ko mēneša laikā 

apguva bērni par šo tēmu, sadarbojoties ar mūzikas 

skolotājām) 

Izglītības iestādes 1.,3.,6.,7.,10.,11.gr.bērni 

un darbinieki 

Marts 

09.03.-27.03. 
Bērnu darbu izstāde grupās „ Sveiciens pavasarim” 

Izglītības iestādes bērni, vecāki  

 

05. 03. 
A.Riekstiņa muzikāla pasaka “Greizā meža karaļvalsts 

jeb pasaka ar labām beigām” 

 

Izglītības iestādes bērni un darbinieki 

12.,13. 03. “Mārītes”  kompānijas  fotosesija Izglītības iestādes bērni, darbinieki. 

13.03. Piedalīšanās deju skatē Dobeles KIC 
Izglītības iestādes 5-7g.v. bērni, pedagogi, 

vecāki un darbinieki 

20.03. 
Lielā diena – Pavasara saulgrieži Jāņtārpiņā! 

(Pasākums paredzēts laukā) 

Izglītības iestādes 3-7 g .v. bērni, skolotājas 

un darbinieki 

25.03. 

 
Sporta izprieca „Pavasarim pa pēdām!” 

Izglītības iestādes          4-5 g. v. bērni 

 

27.03. Sporta izprieca „Pavasarim pa pēdām!” Izglītības iestādes 5-6 g. v. bērni 

Aprīlis 

06. -17.04. 

Bērnu radošo darbu izstādes grupās “Man atnāca 

Lieldieniņas!” 
Izglītības iestādes bērni, pedagogi un vecāki 

09.04. 
Raibās, jautrās Lieldienas! (Lieldienu pasākumi 

grupās kopā ar mūzikas skolotājām) 
Izglītības iestādes bērni un darbinieki 

22.04.  Muzikāli tematisks rīts ”Es un mana veselība” 
Izglītības iestādes 3-7 g. v. bērni, pedagogi. 

 

30.04. Sporta izprieca “Lecam pa īstam un pa jokam” Izglītības iestādes 6-7 g. v. bērni 

Maijs, Jūnijs 

05.- 22.05. 

Bērnu radošo darbu izstāde grupās “Es un mana 

ģimenīte” 
Izglītības iestādes bērni, vecāki 

08. -  15.05. 
Māmiņdienas un Ģimenes dienu pasākumi grupās 

”Man ir sava ģimenīte, es tai zelta atslēdziņa”. 
Izglītības iestādes bērni un vecāki 

19.05. Sporta izprieca “Jautrie putniņi” Izglītības iestādes  1,5 – 3 g.v. bērni 

21.05. Sporta izprieca “Jautrie putniņi” Izglītības iestādes  3-4 g.v. bērni 
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03.06.2020. Svinīgs pasākums iestādes darbiniekiem 
Izglītības iestādes 6-7 g. v. bērni un 

darbinieki 

05.06.2020. 
”Paliec sveiks, bērnudārzs!”(6-gad. bērnu 

izlaidums) 

Izglītības iestādes 1. un 11. grupas bērni 

un vecāki 

Pasākumi darbiniekiem kolektīva saliedēšanai un izglītošanai, sekmējot pozitīva mikroklimata 

veidošanos:  

• Pedagoģiskās padomes sēdes. 

• Pedagogu informatīvās sanāksmes. 

• Tehnisko darbinieku sanāksmes. 

• Pieredzes apmaiņas pasākumi. 

• Jubilāru sveikšana. 

• Zinību dienas pasākums. 

• Skolotāju dienas pasākums. 

• Ziemassvētku pasākums. 

• Darbinieku ekskursijas. 

 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

Izglītības iestādes moto  

                         Izver sapni caur saules staru garu, garu  un saki pats sev: „ Visu varu !” 

 

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo 

                          

      Radošs darītājs 

• Lietpratējs izaugsmē 

• Personība ar pašapziņu 

• Atbildīgs sabiedrības dalībnieks 

 

VĪZIJA PAR SKOLOTĀJU VĪZIJA PAR  PII KĀ MĀCĪŠANĀS 

ORGANIZĀCIJU 

• Iedvesmo, virza un atbalsta izglītojamos 

izaugsmē 

• Veido fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un 

iekļaujošu mācību vidi 

• Pārvalda savu mācību jomu un priekšmetus un 

māk tos prasmīgi mācīt – regulāri rūpējas par 

savu izaugsmi 

• Plāno mācības stratēģiski un tās efektīvi īsteno 

• Pilnveido savu profesionālo praksi un 

sadarbojas ar kolēģiem un vecākiem skolēnu 

mācīšanās atbalstam 

• Vīzija par visu izglītojamo jēgpilnu iesaisti 

mācībās 

• Tālākizglītības iespējas un atbalsts visiem PI 

iestādes darbiniekiem 

• Savstarpējās mācīšanās iespējas un 

komanddarbs 

• Patstāvīgas izziņas, inovāciju kultūras 

veidošana 

• Datu un pieredzes apmaiņas sistēmu izveide un 

izmantošana 

• Atvērtība plašākas kopienas, vides ietekmei 

• Vadības loma mācoties pašiem un 

atbalstot komandas izaugsmi 
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Izglītības iestādes mērķi, pamatvirziens un  uzdevumi        

        

      Iestādes mērķi ir 

• organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu; 

• nodrošināt bērna personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu, sagatavošanos 

pamatizglītības ieguvei. 

       Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

       Izglītības iestādes uzdevumi ir: 

• sekmēt vispusīgu bērnu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot 

pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai; 

• attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības 

apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvu attieksmi vienam pret otru; 

• attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, 

sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes; 

• veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes; 

• nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei; 

• nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību 

līdzekļus; 

• racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus. 

 

   Izglītības iestādes dokumentācija: 

• Rotaļnodarbību un pasākumu plāns (pa mēnešiem); 

• Audzināšanas darba plāns. 

• Grupas žurnāls un skolotāju dienasgrāmata. 

• Iekšējie kārtības noteikumi bērniem, drošības noteikumi bērniem. 

• Dienas ritms atbilstoši bērnu vecumposma prasībām. 

• Grupu vecāku sapulču protokoli. 

• Izglītības iestādes nolikums, rīkojumi personāla un pamatdarbības jautājumos. 

• Kontroles un uzraudzības dienestu pārbaudes akti. 

• Izglītojamo personas lietas, apmeklējuma uzskaites tabeles, pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi, vadītāja rīkojumi par izglītojamo iestāšanos / izstāšanos no izglītības iestādes. 

• Personāla lietas, darbinieku amata apraksti. 

• Pedagogu tarifikācijas saraksts, pedagogu un tehnisko darbinieku datu bāzes informācija VIIS 

sistēmā. 

• Naudas balvu un prēmiju piešķiršanas kārtība. 

• Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli. 

• Darbinieku darba grafiki un darba laika uzskaites tabele. 
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• Instruktāžu žurnāli un instrukcijas (darba drošība, ugunsdrošība). 

• Izglītības iestādes padomes nolikums un pedagoģiskās padomes reglaments. 

• Izglītības iestādes atbalsta komandas darbības reglaments. 

• Pedagogu profesionālas darbības novērtēšanas kārtība. 

 

Sadarbībai ar bērnu vecākiem: 

• Vecāku informatīvie stendi. 

• Vecāku sapulču protokoli. 

• Apmeklējumu reģistrācijas lapas. 

• Līgumi ar vecākiem. 

• Individuālo sarunu protokoli. 

• Regulāri informatīvie materiāli par norisēm iestādē.        

 

Izglītības iestādes darbības pamatjomas (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti): 

 

Pamatjomas Izvirzītās  

prioritātes 

Rezultāti 

Mācību saturs -

izglītības 

iestādes 

īstenotās 

izglītības 

programmas 

Kvalitatīva kompetenču 

pieejas ieviešana  

pirmsskolas izglītības 

mācību satura īstenošanā 

pamatojoties uz 

pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām.  

 

 

• Pedagogi savā darbā īsteno pirmsskolas izglītības 

mācību satura programmas pamatojoties uz 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām, (Ministru kabineta 

noteikumi Nr.716 no 2018.gada 21.novembra 

”Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem”).  

• Ikdienā darbā ar bērniem pielieto kursos, semināros, 

e – vidē apgūtas zināšanas par jaunā mācību satura 

ieviešanu darbā. 

• Ir organizētas un vadītas rotaļnodarbības pedagogu 

profesionālās darbības novērtēšanā Erasmus KA101 

skolu mobilitātes projekta  

“Iekļaujošā izglītība un vienlīdzīgas darbošanās iespējas 

ikvienam” ietvaros. 
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Mācīšana un 

mācīšanās 

Pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveide 

kompetenču pieejas 

īstenošanā atbilstoši 

vadlīnijām. 

• Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas 

darbs atbilstoši jaunajām vadlīnijām, sadarbojoties 

un savstarpēji mācoties viena vecuma grupu 

skolotājām, mūzikas, sporta skolotājiem un 

logopēdam. 

• Pedagogi organizē ikdienas darbu, akcentējot 

pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu un ievērojot 

bērnu individuālās īpatnības (jaunas darba metodes, 

materiālā vide). 

• Pedagogi seko jaunākajai informācijai 

www.skola2030.lv , izmanto jaunākos metodiskos 

materiālus no mācību resursu krātuves e - vidē  

mācību satura īstenošanā, profesionālās meistarības 

pilnveidē. 

 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Bērnu sasniegumu 

izvērtēšana turpmākai 

darba plānošanai un 

individuālās izaugsmes 

veicināšanai. 

• Regulāri veikta bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu 

izpēte pēc vienotiem sasniegumu vērtēšanas 

kritērijiem ikdienas mācību un audzināšanas procesā, 

un pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā.  

• Aktīva piedalīšanās dažādos konkursos izglītības 

iestādē un ārpus tās. 

• Izglītības iestādē ir izveidota atbalsta komanda un 

mērķtiecīgi strādā, meklējot labākos risinājumus 

bērnu ikdienas individuālo mācību sasniegumu 

uzlabošanai.  

• Pedagogi regulāri informē vecākus par bērna 

sasniegumiem un nepieciešamiem uzlabojumiem. 

 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Atbalsta pasākumu 

dažādošana individuālā 

atbalsta sniegšanai 

bērniem, īpaši bērniem ar 

speciālām vajadzībām. 

 

  

• Izglītības iestādē mērķtiecīgi darbojas atbalsta 

personāla komanda: vadītāja, vadītājas vietniece 

izglītības jomā, pirmsskolas iestādes māsa, skolotājs 

logopēds, psihologs.  

• Pedagogi ikdienā māca bērnus ievērot savu un 

apkārtējo cilvēku drošību telpās un ārpus tām. 

• Organizētas mācību ekskursijas bērniem uz atbalsta 

dienestu iestādēm - nodarbības un praktiskas 

aktivitātes par drošības jautājumiem. 

• Ir izveidots vizuāls atbalsta materiāls bērniem, īpaši 

bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

izglītības iestādē (piktogrammas). 

• Bērni saņem veselīgu uzturu, nodrošināts atbalsts 

bērniem augļu un piena piegādei, iesaistoties EF 

programmā „ Skolas piens un augļi”.  

• Iestādē ir individuālās logopēda, sporta, mūzikas 

nodarbības bērniem ar speciālā vajadzībām. 

•  Katram bērnam ar speciālām vajadzībām ir 

izstrādāts individuālais izglītības plāns.  

http://www.skola2030.lv/
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Izglītības 

iestādes vide 

Fiziski drošas iestādes 

vides nodrošināšana un 

pilnveidošana. 

 

• Izvērtēti iestādes vides riska faktori. 

• Izglītības iestādē izstrādāts Ētikas kodekss, lai 

veicinātu pozitīvu pašapziņu un savstarpēju cieņu 

balstītu sadarbību. 

• Apkopoti priekšlikumi iestādes laukumu 

labiekārtošanai no 1,5 – 3 gadus veciem bērniem. 

• Pakāpeniski tiek veikta rotaļu laukumu 

labiekārtošana atbilstoši izglītības  iestādes budžeta 

iespējām. 

• Atjaunota apsardzes sistēma un ugunsdrošības 

signalizācija. 

Izglītības 

iestādes resursi 

Izglītības iestādes 

materiāltehniskās vides 

pilnveide bērnu pašvadītas 

mācīšanās prasmju 

attīstīšanai. 

• Izglītības iestāde ir nodrošināta ar daudzveidīgu 

mācību līdzekļu bāzi, jaunām mēbelēm grupās 

atbilstoši jaunajām vadlīnijām un iestādes budžetam. 

• Papildināts sporta inventārs telpu un āra 

rotaļnodarbībām.  

• Papildināta grupu materiālā bāze ar mūsdienīgām 

tehnoloģijām: gaismas galdi, gaismas smilšu lampas 

(galdi), gaismas molberti, datori. 

Izglītības 

iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Iestādes darbības 

izvērtēšana, kvalitātes 

nodrošināšana un attīstības 

plāna papildināšana. 

• Ir izstrādātas anketas un veikta anketēšana vecākiem 

un darbiniekiem, par iestādes darba organizāciju un 

attīstību. 

•  Iestādes darbinieki zina savus darba pienākumus, 

tiesības, kuri atrunāti amatu aprakstos. 

• Ir izstrādāti darbinieku darba kvalitātes vērtēšanas 

kritēriji, iekšējie kārtības noteikumi un darba 

kārtības noteikumi.  

 

Stiprās puses: 

• Pedagogi plāno mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta pasākumus, respektējot 

ikviena bērna attīstības vajadzības, spējas un intereses. 

• Izglītības iestāde organizē pasākumus bērniem, kas veicina cieņpilnu attieksmi pret valsti, Dobeles 

pilsētu un iestādi. 

• Rotaļnodarbībās iekļauj pētnieciskos eksperimentu, kas dažādo un pilnveido izziņas procesus. 

• Tiek veicināta izpratne par veselīgu dzīvesveidu – sporta aktivitātes, radošās darbnīcas, veselīgs 

uzturs, ekskursijas, pārgājieni. 

• Savlaicīgi sniegts kvalitatīvs atbalsts bērniem. 

• Estētiski noformēta, droša iestādes vide. 

• Pozitīva sadarbība ar izglītojamo vecākiem - sapulču plānošana, organizēšana, individuālās 

pārrunas. Vecāku līdzdalība pasākumos, radošajās darbnīcās, materiālās bāzes pilnveidošanā. 

• Pedagogi piedalās profesionālās pilnveides kursos, semināros, konferencēs, pieredzes apmaiņas 

pasākumos iestādē un ārpus tās. 
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• Darbinieku kopīgi pieredzes apmaiņas un atpūtas pasākumi. 

• Izglītības iestādes aktivitāšu popularizēšana, iesaistīšanās Dobeles novada, Latvijas valsts 

pasākumos. 

• Kvalitatīva bērnu sagatavošana skolai. 

Turpmākā attīstība: 

• Plānot rotaļnodarbības svaigā gaisā, iekļaujot caurviju prasmes visas dienas garumā, gan pedagoga 

organizētajās, gan bērnu brīvās rotaļdarbībās. 

• Vairāk popularizēt iestādes darbu sabiedrībā. 

• Aktīvāka sadarbība ar vecākiem. 

• Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

• Trūkst telpas bērniem ar īpašām vajadzībām – individuālam darbam ar bērnu un viņa atpūtai kopā 

ar asistentu. 

• Jāpapildina mācību tehnisko līdzekļu, attīstošo spēļu un rotaļlietu materiālā bāze, kas balstīta uz 

kompetenču pieeju mācību saturā. 

•  

3.Izglītības iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visās atbilstošajās jomās. 

      3.1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 
           Izglītības iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 (licence Nr. 

V – 5572, izdota 2012.gada 2.oktobrī) un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311 (licence Nr. V –5573,izdota 2012.gada 2.oktobrī ). 

           Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts izglītības iestādes jaunā mācību gada darba plāns, 

audzināšanas darba plāns, tematiskais un pasākumu plāns, dienas režīms pa vecuma grupām, 

rotaļnodarbību, interešu izglītības nodarbību saraksts un mācību literatūras saraksts. Pedagogi izglītības 

iestādē strādā, ievērojot 2018. gada 21. novembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.716 ” Noteikumi par 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.  

 

Gada tematiskais plānojums pa mēnešiem 

2019. /2020.m.g 

 
Mēnesis Lielais jautājums Tēma 

Septembris Kas es esmu? Es un mana apkārtējā vide 

Oktobris Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju? Rudens 

Novembris Kas mēs esam? Mana Latvija 

Decembris Kā es izturos pret pasauli? Ceļā uz Ziemassvētkiem 

Janvāris Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju? Ziema 

Februāris Cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule? Es pasaulē – profesijas 

Marts Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju? Pavasaris 

Aprīlis Ko es varu darīt pasaulē? Daba un veselība 

Maijs Kas mēs esam? Es un mana ģimene 

Jūnijs - Augusts Ko es varu darīt pasaulē? Vasara 
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         Mācību literatūras un mācību līdzekļu iegāde tiek plānota sadarbībā ar pedagogiem un bērnu 

vecākiem, izvērtējot nepieciešamību un Iestādes budžetu. Pedagogi savstarpēji sadarbojas, veido grupu 

tematiskos plānus, lai bērni varētu mācīties un sasniegt savām spējām atbilstošus individuālos rezultātus. 

             Pedagogi darbā izmanto Valsts Izglītības satura centra  „ Pirmsskolas izglītības mācību saturs ” 

mācību programmas paraugu, seko VISC mājas lapā ievietotajiem jaunumiem un regulāri izzina „ Skola 

2030 ” aktualitātes. 

              Bērniem ar speciālām vajadzībām ir izstrādāti individuālie izglītības plāni. Pedagogi un atbalsta 

personāls plāno un koriģē savu pedagoģisko procesu atbilstoši bērnu vajadzībām, pielāgojot mācību 

procesu. Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādes 5 

pedagogi mācās Latvijas Universitātē, iegūstot augstāko izglītību studijas programmā „Pirmsskolas 

izglītības skolotājs”. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, seminārus, piedalās konferencēs 

un pieredzes apmaiņas pasākumos iestādē un ārpus tās. 

 

                   2019./2020.mācību gadā pedagogi apguva profesionālās kompetences pilnveides 

programmas sekojošās tēmās: 

N.p.k.  Kursu nosaukums, stundas Pedagogu 

skaits 

1. “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās 

un fiziskās attīstības veicināšana” 

1 

2. “Metodiskais atbalsts sporta nodarbību organizēšanā PII” 1 

3. “Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursi” 30 

4. “Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu kompetences un sevis izziņas pozitīva 

pilnveide” 

2 

5. “Korupcijas novēršana” 1 

6. “Erasmus + kā rīks izglītības iestāžu internacionalizācijai un izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai “ 

2 

7. “Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā” 2 

8. “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi” 3 

9. “Aktīvs mācību process visas dienas garumā” 3 

 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas, tā nozīmi 

pirmsskolas izglītības programmas realizēšanā, regulāri plāno pedagoģisko procesu, paredzot 

atbilstošas metodes. 

• Profesionāls atbalsta personāls palīdz integrēt speciālās izglītības bērnus grupās ar vispārējās 

izglītības programmu. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pedagogu izglītošana par kompetenču pieeju mācību saturā, praktiskā darba vērošana. 

• Pedagogu izglītošana par mācību procesa organizēšanu bērniem ar mācīšanās grūtībām un 

talantīgiem bērniem - individuālais darbs, vērtēšana. 

• Pilnveidot zināšanas, kā veikt uz kompetencēm balstīta pedagoģiskā procesa plānojumu.               

Vērtējums – labi 
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                                            3.2.Mācīšana un mācīšanās 

 

          3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

           Skolotāji pedagoģisko procesu plāno pirmsskolas skolotāju dienasgrāmatā, kuras tiek aizpildītas 

atbilstoši iestādes izvirzītajām prasībām. Pedagoģiskā procesa organizēšanu, vadīšanu un plānošanu 

pārrauga vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā. Rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās padomes 

sēdē. 

            Pedagoģiskais darbs tiek organizēts ar visu grupu, apakšgrupās, patstāvīgi, kā arī individuāli. 

Bērniem paredzētos mācību līdzekļus tēmas apguvei, pedagogi kopā ar bērniem izvieto noteiktās 

apmācības zonās pa mācību jomām. Organizē izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, pārgājienus un 

ekskursijas. Pedagogi veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, 

organizē nodarbības, svētkus dabā. Pedagogi mācīšanās procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo 

rezultātu un darba beigās bērni paši mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu, saņemot atgriezenisko 

saiti. Pedagogi mācīšanas procesa dažādošanai, kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, CD 

atskaņotāju, televizoru, skolotāju pašgatavotos materiālus. Mācību procesa apguvē veidojas pozitīva 

skolotāja un bērna sadarbība, tiek pievērsta uzmanība katra bērna individualitātei. Veic pedagoģiskos 

vērojumus un rezultātus atzīmē skolotāja žurnāla bērnu vērtēšanas lapā. 

          Grupu vecāku sapulcēs un iestādes kopsapulcēs vecākus informē par pedagoģisko procesu, 

prioritātēm un iestādes iekšējiem kārtības noteikumiem. Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti bērnu 

sasniegumi, vecāki var iepazīties ar bērnu veiktajiem darbiem, tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi. Vecāku 

priekšlikumus uzklausa grupu sapulcēs, kopsapulcēs, iestādes padomes sēdēs, kā arī ir iespēja griezties 

pie vadītājas vai vadītājas vietnieces izglītības jomā. Veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu ar bērnu 

ģimenēm, iestāde pavasarī organizē vecāku anketēšanu. Vecāki atzīst, ka apmierina izglītības kvalitāte un 

skolotāji rada bērniem interesi par mācību procesu un vēlmi mācīties atbilstoši bērna spējām, prasmēm 

un interesēm. Pedagogi regulāri pilnveido savas zināšanas kursos, semināros, pieredzes apmaiņas 

semināros. 

         Iestādē strādā kvalificēti pedagogi, ko apliecina arī kvalitātes pakāpju iegūšana saskaņā ar 

22.08.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.501 „Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtību” un izglītības iestādes izstrādāto pedagogu profesionālās darbības 

novērtēšanas kārtību.  No 2018.gada 1.septembra profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpe piešķirta 4 

pedagogiem,  2.kvalitātes pakāpi 1 pedagogam.  No 2019.gada 1.septembra profesionālās darbības 

2.kvalitātes pakāpe piešķirta 7 pedagogiem. No 2020.gada 1.septembra profesionālās darbības 2.kvalitātes 

pakāpe piešķirta 1 pedagogam. Ikdienā pedagogiem ir jāpierāda atbilstība iegūtajai pakāpei, kvalitatīvi 

īstenojot pedagoģisko procesu. 

 

Stiprās puses: 

• Mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais darbs, atbilstoši jaunajām vadlīnijām. 

• Mācību procesā tiek daudzveidīgas mācību metodes, mācību līdzekļi, informācijas tehnoloģijas. 

• Plaša materiālā bāze, kas veicina un atvieglo mācību satura apguvi. 

• Pilnvērtīga vide, kas atbilst bērnu vecumposma fiziskajām un garīgajām vajadzībām. 

• Sekmīga vecāku un iestādes sadarbība: radošas darbnīcas, pasākumu apmeklēšana, ekskursijas, 

konsultācijas vecākiem. 

• Izglītības iestādē strādā kvalificēti, radoši pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu atbilstoši 

bērnu individuālajam spējam. 
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Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot mācību vidi, kas  nodrošina iespēju apgūt mācību saturu atbilstoši kompetenču 

pieejas apmācībai. 

• Organizēt rotaļnodarbības ārā, attīstīt pētnieciskās prasmes, praktisko, radošo darbību. 

• Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām un talantīgajiem bērniem. 

• Pilnveidot pedagogu prasmes mācību procesā iekļaut informācijas tehnoloģijas. 

• Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, organizēt atvērto durvju dienas, vairāk izmantot anketēšanu.  

Vērtējums - labi 

        

   3.2.2.Mācīšanās kvalitāte 
 

                   Izglītības iestādē mācīšanās darba organizācija notiek pēc organizēto rotaļnodarbību saraksta 

mācību satura apguvei dažādās mācību jomās un interešu izglītības pulciņu saraksta. Rotaļnodarbības tiek 

organizētas grupas telpās, ārā, mūzikas zālē, sporta zālē. Šajā mācību gadā lielāka uzmanība tika pievērsta 

pašapkalpošanās iemaņu attīstībai, kur bērni patstāvīgi sev uzliek ēdienu, aiznes traukus, slauka galdu, 

grīdu. Mūzikas nodarbības 2 reizes nedēļā, ansamblis, tautiskās dejas. Sporta nodarbības un rīta rosmes 

tiek organizētas gan telpā, gan ārā. Bērni apgūst personisko drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem  

“Džimbas 9 soļu drošības programmas” nodarbībās.  

              Mācīšanās procesu nodrošina mūsdienīgi un estētiski iekārtotas grupas, zāles un citas telpas. 

Grupas ir nodrošinātas ar mācību līdzekļiem, grāmatām, rotaļlietām. Pedagogi ar bērniem piedalās 

Dobeles novada, Valsts organizētajos konkursos un skatēs. Izglītības iestādei ir izveidojusies cieša 

sadarbība ar Dobeles novada Centrālo bibliotēku un DJIVC, kur bērni no 4 gadu vecuma ar interesi 

apmeklē izglītojošas nodarbības: 

• No mutes līdz podiņam.  

• Skelets skapī. 

• Un vēders dievs visaugstākais. 

• Esi drošs. 

• Personiskā drošība. 

• Prieks, kauns, bailes. 

• Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus. 

 

Stiprās puses: 

• Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs. 

• Bērni un vecāki ir informēti par pedagoģiskā procesa organizēšanu un dienas režīmu. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Dažādu tehnoloģiju izmantošana integrēto rotaļnodarbību organizēšanā. 

• Pilnveidot vecāku un iestādes sadarbību bērnu mācīšanās procesa uzlabošanā un motivācijas 

veidošanā. 

• Vecāku izglītošana par iestādes apmeklējuma nozīmīgumu. 

 

Vērtējums – labi 
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          3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

           Pirmsskolas izglītības iestādē bērnu zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta saskaņā 

ar 2018. gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 ” Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” un iestādes izstrādāto bērnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

• atklātības un skaidrības princips – bērnam ir zināmi un saprotami formulēti plānotie sasniedzamie 

rezultāti un viņa snieguma vērtēšanas kritēriji; 

• metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādusvērtēšanas 

metodiskos paņēmienus; 

• sistemātiskuma princips – bērna snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru  raksturo regulāru 

un pamatotu , noteiktā secībā veidotu darbību kopums; 

• iekļaujošais princips – vērtēšanu pielāgo ikviena bērna dažādajām mācīšanās vajadzībām; 

• izaugsmes princips – mācību sasnieguma vērtēšanā , īpaši mācīšanās posma nobeigumā, tiek 

ņemta vērā individuālā mācību snieguma attīstība.  

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana grupās tiek veikta sistemātiski un kompetenti . Izglītojamo 

vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai : 

• noteiktu bērnu mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju veidošanos; 

• sekmēt atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm; 

• spriestu par mācīšanās efektivitāti. 

Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par bērna attīstību, sasniedzamajiem mācību un audzināšanas 

rezultātiem. Individuālajās pārrunās sniegta informācija par katra bērna sasniegumiem.  

 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilstoši 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

• Vecākiem tiek nodrošināta regulāra individuāla informācija par bērna mācību sasniegumiem. 

• Bērni labi sagatavoti mācību uzsākšanai skolā. 

• Individuālais un apakšgrupu darbs dod iespēju saskatīt katra bērna sasniegumus. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot informācijas apmaiņas formas starp vecākiem un izglītības iestādi. 

• Pilnveidot bērnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi, īstenojot kompetenču pieeju 

pirmsskolas izglītībā. 

• Iegūt atgriezenisko saiti no sākumskolas skolotājiem par bērnu sasniegumiem 1.klasē. 

• Nodrošināt kvalitatīvu bērnu sagatavošanu skolai caur dažādām rotaļu metodēm pa mācību 

jomām, pakāpeniski ieviešot jaunas mācību metodes un metodiskos paņēmienus kompetenču 

pieejas īstenošanai. 

 

Vērtējums – labi 
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              3.3. Izglītojamo sasniegumi 

              3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
 

              Pedagoģiskajā procesā bērnu sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur galvenais bērnu 

darbības veids ir rotaļa. Izglītības iestādē bērna sasniegumus vērtē visa dienas garumā. Skolotājas cenšas 

bērnus pozitīvi stimulēt un iedrošināt  izzinošai darbībai – novērojot, jautājot, klausoties, analizējot bērna 

darbus un veikumu, lai izzinātu kā bērns domā, mācās, un, lai uzlabotu bērna individuālos sasniegumus. 

Pedagogi un vadība koordinē un analizē bērnu sasniegumus un seko viņu izaugsmei pedagoģiskajās sēdēs. 

Par bērnu sasniegumiem regulāri tiek informēti viņu vecāki. Bērnu ikdienas paveiktos radošos darbus  

vecāki var aplūkot radošo darbu stendos. Vecāku sapulcēs skolotājas vecākiem sniedz informāciju par 

bērna mācīšanās procesu,  prasmēm, spējām, attīstības līmeni. Bērni kopā ar pedagogiem piedalās dažādos 

konkursos, izstādēs, deju skatēs, sporta sacensībās, pasākumos. 

Stiprās puses: 

• Vienota, saprotama vērtēšanas kārtība. 

• Pedagogi motivē bērnus jauniem konkursiem. 

• Ar bērniem tiek strādāts gan individuāli, gan diferencēti. 

• Pedagogi cenšas pamanīt katra bērna veikumu - pamanīt, pajautāt, uzslavēt, piedāvāt. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Izmantot pedagoģiskajā procesā dažādas metodes un paņēmienus, attīstot bērnu patstāvību, 

radošumu, zinātkāri. 

• Pilnveidot sadarbība ar sākumskolām, atgriezeniskās saites iegūšanai. 

 

Vērtējums – labi         

 

                

                                 3.4. Atbalsts izglītojamiem 

 

      3.4.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts  

 

            Izglītības iestādē darbojas atbalsta komanda – vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, 

logopēde, pirmsskolas māsa, grupu skolotājas. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti arī citi atbalsta 

speciālisti no Dobeles novada Izglītības pārvaldes un DJIVC. Atbalsta komandai ir izstrādāts savs 

nolikums un apstiprināts atbalsta komandas sastāvs. Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar Dobeles 

novada bāriņtiesu un Dobeles novada Sociālo dienestu. Tiek ņemti vēra grupu skolotāju ierosinājumi par 

atbalsta pasākumu piemērošanu bērniem. Izglītības iestāde nodrošina atbalsta pasākumus bērniem ar 

mācību programmas apguves grūtībām, ar valodas traucējumiem, ar uzvedības traucējumiem, autistiem, 

bērniem ar kustību traucējumiem atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām: nodarbības pie skolotāja 

logopēda, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja un citus atbalsta pasākumus. Atbalsta pasākumu mērķis ir 

sniegt atbalstu, sekmēt bērnu iekļaušanos izglītības un audzināšanas procesā. Pedagogi sadarbojas ar 

vecākiem, konsultē, individuālajās sarunās informē par bērna panākumiem, problēmām, kopīgi meklējot 

risinājumus. 
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            Izglītības iestādē tiek organizēti izglītojoši pasākumi sadarbība ar Dobeles pilsētas pašvaldības 

policiju, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkni, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu, lai informētu bērnus drošības jautājumos. Izglītības iestādes  6-7 gadus veci bērni apmeklē 

nodarbības par bērnu drošību centrā “ Dardedze”,  Rīgā. Izglītības iestādes personāls zina, kā rīkoties 

psihoemocionālas vardarbības gadījumā. Personāls ir apguvis speciālas zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā un zina, kā sniegt bērniem psiholoģisko un sociāli pedagoģisko atbalstu. 

           Pirmsskolas iestādes māsa bērniem sniedz neatliekamo, ārstniecisko, profilaktisko palīdzību, veic 

nepieciešamos pretepidemioloģiskos pasākumus infekciju slimību gadījumos, izmantojot grupās 

caurplūdes UV baktericīdās lampas. Iestādē bērniem piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, kas veicina 

veselīgas pārtikas lietošanu. Pirmsskolas izglītības iestāde piedalās ESF finansētajā programmā “ Skolas 

auglis ” un “ Skolas piens”. 

Stiprās puses: 

• Atbalsta komanda sniedz atbalstu bērniem un viņu vecākiem. 

• Nodrošināta regulāra sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, ar DJVIC psihologu, 

Dobeles novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas pārstāvēm. 

• Izglītības iestādē bērniem ir nodrošināta veselīga ēdināšana, programma “ Augļi un piens skolai”. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

• Izglītot bērnu vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērnu veselību un audzināšanu saistītiem 

jautājumiem. 

• Pilnveidot atbalsta komandas darbu. 

• Sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu iesaistīšanās programmā “ Augļi un piens skolai ”. 

• Pirmās palīdzības kursi darbiniekiem. 

 

Vērtējums – labi 

 

         

  3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 
   Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.1338, Nr.207, Iestādes nolikumu, izglītības iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības 

noteikumi un drošības instrukcijas, kuras ievēro visi bērni, iestādes darbinieki un vecāki. Ir izstrādāta 

kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Šie 

dokumenti ir pieejami katrā grupā vecāku informācijas mapēs, ar kuriem tiek iepazīstināti bērni un viņu 

vecāki. Skolotāji mācību gada sākumā iepazinās ar noteikumiem, to apliecinot ar parakstu. Īpaši ar 

skolotājiem tiek pārrunāts: 

• Kā bērni tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

• Par kārtību ārdurvju slēgšanai izglītības iestādē. 
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• Par nepiederošu personu un bērnu vecāku uzturēšanās kārtību izglītības iestādē.  

          Skolotāji bērniem organizē rotaļnodarbības, lai izprastu drošības noteikumus un instrukcijas un tās 

ievērotu. Bērniem tiek rādītas mācību filmas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu. Bērnu drošībai 

tiek organizētas “ Džimbas 9 soļu drošības programmas”. 

       Darbiniekiem, uzsākot darba tiesiskās attiecības, tiek veikta pirmreizējā “Darba drošības un 

ugunsdrošības ” instruktāža. Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, katra mācību gada 

sākumā visiem darbiniekiem organizē teorētiskās un  praktiskās nodarbības, kurās  darbinieki iepazīstas 

ar evakuācijas plānu un darbību, kā rīkoties ekstremālos apstākļos, kā pareizi lietot ugunsdzēšamos 

aparātus. Iestādes darbinieki un bērni veic evakuācijas mācības ugunsgrēka gadījumā – 1 reizi gadā.                     

Iestādē visās telpās ir izvietoti evakuācijas plāni un norādes uz izejām, ir ierīkota apsardzes sistēma un 

ugunsdrošības signalizācija. Iestādes ieejas ir aprīkotas ar zvana pogu un actiņu durvīs. Iestādes ārdurvis 

ir slēgtas no plkst.9.00 līdz 16.45. Ienākt iestādē var ienākt, piezvanot pie vadītājas ieejas durvīm – jo tur 

ir durvju kods, vai sazvanoties ar grupas personālu. 

          Izglītības iestādē esošie mācību līdzekļi, mazgājamie līdzekļi, tehniskās iekārtas un aprīkojumi ir 

atbilstoši, sertificēti un kalibrēti pēc noteikumiem, kas tiek regulāri uzraudzīti un pārbaudīti. 

           Atbildīgais darbinieks par ugunsdrošības jautājumiem ir ieguvis atbilstošu sertifikātu.  

 

Stiprās puses: 

• Izglītības iestādē ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas un 

ar tiem tiek iepazīstināti skolotāji, bērni un viņu vecāki. 

• Izglītības iestādē ir nodrošināta droša un attīstoša vide bērniem. 

• Noteikta kārtība, kā ar instrukcijām tiek iepazīstināti bērni un iestādes darbinieki. 

• Izglītības iestādē ir atbildīgais par Darba drošību un ugunsdrošību. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Izglītot bērnus un darbiniekus par drošību un darba aizsardzību. 

• Pilnveidot bērnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību visās sadzīves 

situācijās. 

Vērtējums – labi 

 
                  

 

 3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
 

            Realizējot mācību un audzināšanas programmu, izglītības iestādē tiek plānoti un organizēti 

daudzveidīgi pasākumi, izkoptas izglītības iestādes tradīcijas. Piedaloties dažādos pasākumos, tiekoties ar 

dažādiem profesiju pārstāvjiem, izglītības iestāde veicina bērnu personības veidošanu – lepnumu par savu 

Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību savai izglītības iestādei, pilsētai, novadam un valstij.  Katru 

gadu, kā iestādes tradīcija, tiek organizēts svētku koncerts ‘’Manai Latvijai” ar sociālās aprūpes centra 

bērniem, pensionāriem un darbiniekiem. Bērna atbildība par uzdevumu veikšanu un pienākumiem grupā 

veicina atbildības sajūtas, sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas. Bērni darbojas apakšgrupās, izkopj 

saskarsmes un sadarbības prasmes. Bērni var brīvi izteikt savu viedokli, paši izstrādā noteikumus, kas 

nosaka kārtību grupā vai grupas laukumā. Sākot no 3 gadu vecuma bērnu pedagogi, saskaņā ar tematisko 
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plānu, organizē bērniem ekskursijas un pārgājienus – Dobeles pilsēta, Jelgava, Rīga, Trīsvienības baznīcas 

tornis, Tērvetes dabas parks, Mini zoo, Rīgas Zoo, Lāču ceptuve, Valgundes briežu audzētava, Botāniskais 

dārzs. Izglītības iestādē regulāri tiek organizētas mākslinieku viesizrādes un koncerti. Izglītības iestāde 

iesaistās dažādos ārpus iestādes organizētajos kultūras un sporta pasākumos Dobeles novadā –Olimpiskā 

diena, Ziedu paklājs pie K.Zemdega pieminekļa, Deju skatēs, Dobeles svētku pasākumos.  Dobeles 

novada Centrālās bibliotēkas darbinieki organizē pasākumus bērniem , kuros bērni iepazīstas ar 

daiļliteratūru, klausās un runā dzejoļus, runā pasakas , iesaistās dramatizācijas uzvedumos.     Bērniem ir 

iespēja piedalīties intereses pulciņos – deju grupā “Jāņtārpiņš” un ansamblī “Dziedošais Jāņtārpiņš”.     

Bērnu  ģimenēm ir pieejama informācija par pasākumiem un pulciņu laikiem, katras grupas informācijas 

stendā. 

 

Stiprās puses: 

• Tiek veicināta katra bērna personības izaugsme. 

• Skolotāja sniedz būtisku atbalstu un rada vidi, kurā iespējama personības veiksmīga 

attīstība. 

• Bērni ar prieku piedalās Iestādes un ārpus iestādes pasākumos. 

• Izglītības iestādē darbojas interešu izglītības pulciņi. 

• Ar daudzveidīgiem pasākumiem tiek veicināts izglītojamā patriotisms un lojalitāte pret 

valsti. 

             Turpmākā attīstība: 

• Veicināt sadarbību ar citām institūcijām, pilnveidojot bērnu talanta attīstību. 

• Ieviest jaunas darba formas un metodes bērnu talanta attīstīšanai. 

• Turpināt iesaistīt bērnus un viņu vecākus Izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 
 

Vērtējums – ļoti labi 

 

              

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
 

                  Karjeras izglītības jautājumi ir iekļauti audzināšanas darba plānā. Audzināšanas darbs tiek 

realizēts rotaļnodarbībās, pārgājienos un ekskursijās (Lāču ceptuve, Bēnes maizes ceptuve, Jelgavas 

karameļu fabrika, Saldus gotiņas, Pūres šokolādes muzejs, Rīgas dzelzceļa muzejs). Vispirms bērni 

iepazīst izglītības iestādē dažādas profesijas – skolotāja, pirmsskolas skolotājas palīgs, pavārs, sētnieks, 

dārznieks.  

         Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti vecāki - prezentē savus amatus (policists, 

ugunsdzēsējs, frizieris, u.c). Bērni dodas ekskursijās uz vecāku darba vietām (Dobeles Valsts policiju, 

Valsts ugunsdzēsībās un glābšanas dienestu, Frizētavu, Metālu kalšanas darbnīcu, u.c). Izglītības iestādē 

viesojas Dobeles mūzikas skolas bērni, kuri ir mūsu bijušie audzēkņi. Pasākumos mūsu bērni klausās 

mūzikas skolas audzēkņu sniegumu, iepazīstas ar mūzikas instrumentu nosaukumiem un daudzveidību.   

Bērni apmeklēja Tērvetes dabas parku, Dobeles amatu māju un Dobeles muzeju, kur guva informāciju 

par Dobeles pils vēsturi.  
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           Stiprās puses: 

• Bērniem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. 

• Radoši, profesionāli pedagogi rada bērniem interesi par karjeras izglītību. 

• Izglītības iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā. 

• Tiek rīkotas mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem, lai veicinātu bērnu interesi 

karjeras izglītībā. 

                     Turpmākā attīstība: 

• Paplašināt grupu metodisko materiālu klāstu par profesijām. 

• Pilnveidot bērnu zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt sadarbību ar vecākiem 

šajā jomā. 

Vērtējums – labi 
 

    3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

                  Pedagogi, plānojot mācību darbu, ņem vērā bērnu vajadzības, spējas, intereses un talantus. 

Talantīgajiem bērniem rotaļnodarbībās piedāvā uzdevumus ar paaugstinātu grūtības pakāpi, tiek dota 

iespēja piedalīties konkursos, deju skatēs, prāta spēlēs. Par talantīgo bērnu sasniegumiem tiek informēti 

pārējie bērni grupās un iestādes darbinieki pedagoģiskajās sēdēs vai sanāksmēs. Informāciju par šo bērnu 

sasniegumiem izvieto grupas un iestādes ziņojumu stendos. 

         Skolotājas regulāri izvērtē bērnu prasmes, vērtībās balstītus ieradumus, sasniegtos rezultātus mācību 

jomās, atbilstoši mācību satura programmai, bērna vecumam.  

 Pedagogi organizē individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, vai kuri ir slimojuši 

un nav ilgstoši apmeklējuši izglītības iestādi. Pedagogi informē vecākus par to un iesaka, kā palīdzēt 

bērnam mācīšanās procesā un kā veiksmīgi sadarboties ar viņu. Lai labāk izprastu un izvērtētu, kādi 

atbalsta pasākumi nepieciešami bērnam, tiek uzaicināts psihologs, kurš apmeklē grupu un vēro bērnu 

rotaļnodarbībās un citos dienas ritma momentos. Psihologs iesaka, kā labāk iesaistīt bērnu mācību satura 

apguvē. Pēc vajadzības tiek nodrošināti atbalsta pasākumi – individuālas nodarbības logopēdijā, mūzikā 

un sportā. Vienojoties ar vecākiem, tiek izlemts jautājums par tālākiem rīcības soļiem. Ikdienā notiek 

informācijas apmaiņa par izglītojamiem, grupu skolotājas sadarbojas ar mūzikas, sporta skolotājiem un 

atbalsta komandu. Iestādes atbalsta komandas sastāvā ir vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, PI 

māsa, skolotāja – logopēde un psihologs. Komandas mērķis ir sniegt atbalstu, sekmēt izglītojamo 

iekļaušanos izglītības un audzināšanas procesā. Tā koordinē izglītojamo pedagoģisko, psiholoģisko un 

sociālo darbu. Iestādes vadītāja organizē nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, pedagogiem, 

nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām. 

 Izglītības iestāde atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem izglītojamiem, kas veicina talantīgo 

bērnu piedalīšanos skatēs un konkursos, kā arī ceļ PII prestižu. Bērniem pasākumos tiek pasniegtas 

motivācijas balvas - pateicības, diplomi. Prātā spēlēs dambretē iestādes 6-gad. bērnu komanda ieguva 

4.vietu. 

 Iestādes atbalsta personāla komandas veiksmīga sadarbība ar bērnu vecākiem veicina atbalstu 

bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas un citi mācīšanās traucējumi mācību satura apguvē.  

 

Stiprās puses: 

• Pedagogi ir apmeklējuši kursus par mācību darba diferenciāciju. 
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• Pedagogi sniedz atbalstu bērniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, kā arī apzinās 

talantīgo bērnu vajadzības. 

• Atbalsta komanda iesaistās mācību darba individualizācijā un diferenciācijā. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem. 

• Turpināt pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības un uzvedības problēmas. 

 

           Vērtējums - labi  

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

         Pirmsskolas izglītības iestādē ir licencēta speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311 (licence Nr. V –5573, izdota 2012.gada 

2.oktobrī). Izglītības iestādi apmeklē 1bērns ar īpašām vajadzībām. Šis bērns tiek iekļauts grupā ar 

bērniem, kuri apgūst vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. Ar asistenta palīdzību bērni apmeklē 

individuālās nodarbības logopēdijā, mūzikā un fiziskajā izglītībā un veselībā.  Bērniem ir iespēja ar 

asistenta palīdzību apmeklēt Montesori individuālās nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē “Spodrītis”. 

Pedagogi katram bērnam izstrādā individuālo attīstības plānu. Vadītājas vietniece pārrauga un koordinē 

mācību, audzināšanas un socializācijas darbu ar šiem bērniem. Bērnu pilnvērtīgai attīstībai un ikdienas 

mācību rezultātu uzlabošanai, pedagogi pielieto motivējošas uzslavas, pozitīvu novērtējumu un 

piktogrammas. 

Pedagogi ir apmeklējuši tālākizglītības kursus darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības. Vecāki 

tiek iesaistīti individuālā plāna īstenošanas procesā.  

 

Stiprās puses: 

• Izglītības iestādē pedagogi izstrādā un realizē individuālos izglītības programmas apguves plānus 

bērniem ar speciālām vajadzībām. 

• Iestādē ir seši pedagogi, kas ir apmeklējuši tālākizglītības kursus darbam ar bērniem, kuriem ir 

speciālas vajadzības. 

• Notiek regulāras individuālas konsultācijas ar vecākiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību darbam bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

• Pilnveidot sadarbību ar šo bērnu vecākiem un grupu pedagogiem, mūzikas, sporta pedagogu, 

logopēdu un iestādes atbalsta personālu. 

 

Vērtējums – labi 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 
        Viens no prioritārajiem jautājumiem ir laba sadarbība starp izglītības iestādi un izglītojamo 

vecākiem. Iestādes vadība un pedagogi informē vecākus par iestādē plānotajiem pasākumiem, mācību, 

audzināšanas un socializācijas darbu, par visām izmaiņām iestādes darba kārtībā.    

        Iestāde organizē pēc nepieciešamības vecāku kopsapulces 1,6 -3g.vecu bērnu vecākiem un 6-7 gadu 

vecu bērnu vecākiem. Tiek aicināts psihologs, kurš informē vecākus par bērnu adaptāciju izglītības 

iestādē, kā arī par bērnu psiholoģisko gatavību skolai. Sadarbojamies ar sākumskolas skolotājām, aicinām 

1.klašu skolotājas uz vecāku sapulcēm, kura iepazīstina vecākus ar to, kas bērniem būs nepieciešams 

skolā. Grupās pedagogi 2 reizes gadā organizē vecāku sapulces, kurās vecākus iepazīstina ar iestādes 

iekšējās kārtības noteikumiem, dienas ritmu, mācību procesu, pasākumu organizēšanu un citiem 

aktuāliem jautājumiem. Grupu vecāku sapulcēs piedalās vadītāja (pēc nepieciešamības), vadītājas 

vietniece un atbalsta personāls. Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli un izteikt priekšlikumus izglītības 

iestādes darba uzlabošanai. Vecāku sapulces tiek protokolētas. 

        Lai veicinātu sekmīgu informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi, grupu skolotājas 

veic individuālas pārrunas ar vecākiem, ievieto informāciju, ieteikumus, izglītojošus materiālus, kā labāk 

izprast bērnus vecāku stendos, sazinās pa telefonu. Iestāde plāno un organizē dažādus pasākumus bērniem 

ar vecāku līdzdalību: Ziemassvētku pasākumi un Ģimenes dienas pasākumi kā radošās darbnīcas, kur 

vecāki kopā ar bērniem iet rotaļās, piedalās dažādās fiziskajās aktivitātēs un kopīgi izgatavo kādu dāvanu 

svētkos, kas rada prieku un pozitīvas emocijas ikvienam par kopā pavadīto laiku. Tiek plānotas arī 

izstādes, kur iesaistīti vecāki kopā ar bērniem  -  izgatavot kaut ko interesantu no rudens veltēm, Lieldienu 

kompozīciju veidošana, Ziemassvētku eglīšu izgatavošana no dažādiem materiāliem u.c. Piedalīšanās 

Mārtiņdienas gadatirgū ir viena sadarbības formām, kur vecāki mājās kopā ar bērnu sagatavo cienastu, ko 

pārdod tirgū. Viens no svarīgākajiem pasākumiem, kuru organizēšanā iesaistās vecāki ir izlaidums. Savu 

līdzdalību vecāki neatsaka bērnu deju svētkos, mācību ekskursijās,  Dobeles novada svētkos -  došanos 

gājienā kopā ar iestādes kolektīvu. Vecāki līdzdarbojas dažādos labdarības pasākumos, piemēram, 

viesošanās  Tērvetes veco ļaužu pansionātā. Iestādes darbinieki kopā ar bērnu vecākiem sagatavoja pakas, 

lai iepriecinātu senjorus Valsts svētkos, bērni sniedza svētku koncertu un piedalījās paku dalīšanā. 

        Iestādē ir izveidota un aktīvi darbojas Iestādes padome. 

 

Stiprās puses: 

• Regulāra informācijas apmaiņa starp izglītības iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem. 

• Dažādu izglītojošu pasākumu organizēšana bērniem kopā ar vecākiem. 

• Iestāde analizē un ņem vērā vecāku ieteikumus un ierosinājumus. 

• Vecāki iespēju robežās līdzdarbojas aktuālu jautājumu risināšanā par bērnu audzināšanas, mācību, 

sadzīves un vides apstākļu uzlabošanu iestādē. 

• Vecākiem pieejamas individuālas konsultācijas pie iestādes atbalsta personāla. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties Iestādes padomes darbā. 

• Izmantot dažādas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un audzināšanas procesā. 

 

Vērtējums - labi 
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3.5. Iestādes vide 
                                                       

 3.5.1. Mikroklimats 

 
             Pirmsskolas izglītības iestādei “Jāņtārpiņš” ir apritējis  31.  gads. Gadiem ejot, tā mainījusies un 

attīstījusies, saglabājot savas tradīcijas. Piedaloties dažādos pasākumos, bērni, viņu vecāki un pedagogi 

veido kopīgu pozitīvu iestādes tēlu. Lai nodrošinātu savstarpēju cieņu, labvēlīgu attieksmi vienam pret 

otru, rosinātu iecietību, empātiju un, lai personāls iestādē justos komfortabli, tiek organizēti kolektīva 

saliedēšanas pasākumi – Zinību diena, Skolotāju diena, Ziemassvētki, ekskursijas, darbinieku apsveikšana 

apaļajās jubilejās, kopīgi kultūras pasākumu apmeklējumi (koncerti, teātra izrādes), priekšnesumu 

veidošana svētku pasākumiem. Iestādes kolektīvs regulāri piedalās Dobeles novada svētku gājienos, 

tērpjoties vienotā apģērbā, nesot izglītības iestādes karogu. Iestādei ir sava himna. Katrai grupai ir savs 

karogs ar konkrētu grupas nosaukumu. To tapšanā  iesaistījās bērnu vecāki un iestādes darbinieki. 

        Problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, nepieciešamības gadījumā iesaistot 

bērnu vecākus, grupu skolotājus, skolotāju palīgus un atbalsta personālu. Skolotāji ikdienā kopā ar 

bērniem pārrunā piedzīvoto, māca bērniem uzturēt cieņu un sapratni vienam pret otru, kā arī sniedz 

atbalstu konfliktsituāciju risināšanā. Konfliktsituācijas kolektīvā tiek risinātas individuālo pārrunu veidā 

ar grupas kolektīvu. Nepieciešamības gadījumā administrācijai un atbalsta personālam darbinieki ir atvērti 

sarunām jebkurā laikā, iepriekš par to vienojoties. Iestādes personālam ir labiekārtotas darbavietas, 

kabineti. 

       Sadarbība starp iestādes personālu, bērniem un viņu vecākiem balstās uz profesionālām un ētiskām 

vērtībām. Izglītības iestādes darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku vidū pastāv draudzīgas, cieņpilnas 

attiecības. Iestādei ir izstrādāts Ētikas kodekss, ar kuru ir iepazīstināti visi izglītības iestādes darbinieki.  

        Lai izglītības iestādes darbinieki labāk pārzinātu savus darba pienākumus, vadītāja izstrādā veicamā 

amata aprakstus, ar kuriem iepazīstas ikviens darbinieks. Ar darba drošības, ugunsdrošības, darba kārtības 

noteikumiem visi darbinieki tiek iepazīstināti, stājoties darbā un vienu reizi gadā – septembrī atkārtoti. 

Vecākus ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina, bērnam stājoties izglītības iestādē un 

atkārtoti katra mācību gada septembrī – grupas vecāku sapulcē. Noteikumi tiek ievēroti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

        Iestādes pirmā stāva gaitenī  pie sienas ir izveidots nacionālais stūrītis ar Latvijas valsts simboliku, 

prezidenta foto un Latvijas valsts himnas tekstu. Gaiteņa koridorā izveidota valsts simtgadei veltīta 

izstāde, izvietots katras grupas kolektīvais darbs ”Kā mēs izjūtam Latviju!”.  Pedagogi un iestādes vadība 

ar savu priekšzīmi bērniem māca pareizi lietot Latvijas valsts svētku simboliku (sarkanbaltsarkanās 

lentītes, karodziņus, svētku apģērbu). Katrā grupā ir izveidots patriotiskais stūrītis, kur izvietoti Latvijas 

valsts simboli, grāmatas, attēli par Dobeles un citām Latvijā ievērojamākajām vietām, grupas karogs, 

bērnu darbi. 

          Iestādes grupās skolotājas kopā ar bērniem ir izstrādājušas uzvedības noteikumus grupā. Noteikumi  

ikdienā tiek pārrunāti un aktualizēti.  

Iestādes kolektīvs cenšas kopīgi radīt labu mikroklimatu, kurā ir patīkami uzturēties bērniem un vecākiem 

un pašiem darbiniekiem. Iestādes mikroklimats ir pozitīvs, lai varētu pilnvērtīgi īstenot izglītības 

programmu. 

  Pedagoģiskajam un tehniskajam personālam ir iespēja apmeklēt kursus, seminārus, konferences, 

lai pilnveidotu profesionālo meistarību un iestādes darba kvalitāti. 
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Stiprās puses: 

• Tiek koptas un pilnveidotas izglītības iestādes tradīcijas, kas saliedē kolektīvu un veicina 

piederības sajūtu. 

• Izglītības iestādes vide veicina harmonisku un bērnu vecumposmam un interesēm atbilstošu 

mācīšanos. 

• Iestādē savlaicīgi tiek risinātas konfliktsituācijas, individuālās sarunas tiek protokolētas. 

• Bērniem tiek veidota cieņpilna attieksme pret izglītības iestādi, pilsētu, valsti. 

• Labi organizēti un apmeklēti iestādes pasākumi. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot izglītības iestādes tradīcijas un rast jaunas idejas kolektīva saliedēšanā. 

• Veicināt ciešāku sadarbību ar izglītojamo vecākiem iekšējo kārtības noteikumu izpildē un 

vienotu prasību ievērošanā pret bērnu. 

• Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumu. 

• Turpināt attīstīt pozitīvas attiecības starp bērniem, vecākiem un iestādes darbiniekiem.  

• Papildināt un aktualizēt iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus. 

 

Vērtējums - labi  

 

 

3.5.2. Fiziskā vide 

 
 Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Jāņtārpiņš” atrodas Zaļajā ielā  29, Dobelē. Teritorija ir iežogota ar 

slēdzamiem vārtiem. Telpu kopējā platībā - 956 m2. Iestādē darbojas 11 bērnu grupas. Pirmajā stāvā 

atrodas 4 grupas, katra grupa izvietota divās telpās, pirmā- paredzēta mācību procesa organizēšanai, otrā 

elpa – bērnu dienas miegam. Ēkas otrajā stāvā atrodas 7 grupas, kur bērniem ir tikai viena telpa.  Vienā 

telpā notiek gan rotaļnodarbības, gan atpūta - dienas miegs.  Grupās atrodas izvelkamās gultas, kurās bērni 

guļ dienas miegu. 

 Iestādē blakus katra kabineta durvīm ir pieliktas jaunas apgleznotas stikla plāksnītes ar attiecīgo 

uzrakstu. Izglītības iestādē ir vadītājas kabinets, saimniecības vadītājas kabinets, bibliotēkas /lietvedes 

kabinets, pirmsskolas māsas kabinets, mūzikas skolotāju kabinets, vadītājas vietnieces izglītības jomā 

kabinets, mūzikas zāle, logopēda kabinets, sporta zāle, sporta skolotāja kabinets, virtuves bloks, veļas 

mazgātava, virtuves darbiniekiem telpa ar dušu.  

 Ik gadu tiek veikti remontdarbi un uzlabojumi. Visas iestādes telpas ir funkcionālas, drošas, 

estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām – ir 

optimāla temperatūra, regulāri tiek vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo 

aktu prasībām. Izglītības iestādes telpas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām. Pastiprināti  pasākumi 

tiek veikti COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 Grupu skolotājas kopā ar bērniem un skolotāju palīgu rūpējas par grupas estētisko noformējumu 

atbilstoši gadalaikiem un aktualitātēm iestādē. Par zāles un iestādes noformējumu atbild un rūpējas 

mūzikas skolotājas, vadītājas vietniece izglītības jomā un vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā, kā arī 

tiek iesaistīti grupu pedagogi iestādes dekoru izgatavošanā telpu noformēšanā. Grupas ir nodrošinātas ar 

daudzveidīgu materiālo bāzi – izziņas literatūra, daiļliteratūra, didaktiskās spēles, rotaļlietas, smilšu galdi, 

smilšu lampas, gaismas molberti, zīmēšanas molberti, tāfeles. 
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               Iestādes darbiniekiem pieejami darbam stacionārie datori, portatīvie datori, printeri, projektors, 

magnetafoni, pieejams bezvadu internets.  Ir papildināts sporta zāles aprīkojums un izdales inventārs  āra 

rotaļnodarbībām.               

         Izglītības iestāde savā darbībā veic visus iestādes darbu kontrolējošo institūciju pārbaužu laikā 

konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus. 
Izglītības programmas 

īstenošanas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Protokols Nr.54-18-10333 

12.02.2018. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Pārbaudes akts Nr.22/11.4-3.1./19 

27.02.2018. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Protokols Nr.54-18-12005 

03.12.2018. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Protokols Nr.54-19-10327 

08.02.2019. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Pārbaudes akts Nr.22/11.4-3.1./17 

25.02.2019. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Veselības inspekcija 

Kontroles akts Nr.00204519 

10.05.2019. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Protokols Nr.54-19-10934 

11.06.2019. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Protokols Nr.54-19-12549 

08.10.2019. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Pārbaudes akts Nr.22/11.4-3.1./36 

28.02.2020. 

Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles 

novads 

Pārtikas un veterinārais dienests 

Protokols Nr.54-20-11364 

19.06.2020. 

             Iestādē ir ēdināšanas bloks, kas aprīkots ar mūsdienīgām ēdienu gatavošanas iekārtām, lai bērni 

vienmēr saņemtu pilnvērtīgu, veselīgu, tikko gatavotu un siltu uzturu. 

Rotaļu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam un vajadzībām atbilstošiem rotaļu rīkiem, laukumi ir 

apgaismoti, iestādes apkārtne apzaļumota, teritorija iežogota.   

Iestādes telpas ir drošas, gaiteņos un stāvos ir izvietoti evakuācijas plāni, norādes uz evakuācijas 

ieejām un izejām. Iestādē darbojas ugunsdrošības signalizācija, redzamās vietās atrodas ugunsdzēšamie 

aparāti un norādes par to atrašanās vietām. 

Iestādes galvenajām durvīm ir uzstādīta koda atslēga, pārējām ārdurvīm ir zvana poga. 

 

         Stiprās puses: 

• Iestādes sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst noteiktajām prasībām. 

• Telpas ir funkcionālas un labiekārtotas, tiek uzturēta tīrība un kārtība, darbinieki rūpējas 

par telpu estētisko noformējumu. 

• Bērniem pieejams plašs izdales materiālu klāsts. 

• Rotaļu laukumi aprīkoti ar bērnu vecumam un vajadzībām atbilstošiem rotaļu rīkiem, 

teritorija ir apzaļumota un iežogota. 

• Galvenajām iestādes ārdurvīm ir uzstādīta koda atslēga. 

        Turpmākā attīstība: 

• Turpināt papildināt materiālo bāzi un pilnveidot labvēlīgu mācību vidi kompetenču 

satura ieviešanai. 
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• Iekārtot telpu bērniem ar speciālām vajadzībām - individuālam darbam ar bērnu un 

atpūtai kopā ar asistentu. 

 

     Vērtējums – ļoti labi 

 

 

                                                         3.6. Iestādes resursi 

 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
  

Iestādes kopējā platība ir 10342m2 . Telpu platība un iekārtojums atbilst normatīvo aktu prasībām, 

bērnu skaitam, vecumam un augumam. Iestādē bērni var uzturēties no plkst.7.00 līdz 19.00. Telpu 

izvietojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Bērnu aktivitātēm un radošo darbu izstādēm 

tiek izmantots korpusu savienojošs gaitenis.  

Pedagogi pedagoģiskā procesa organizēšanā katru dienu pēc nepieciešamības izmanto stacionāros, 

portatīvos datorus, projektoru, printerus, kopētājus, laminatoru. Katrā grupā ir CD atskaņotāji. Zālē 

skolotājas ikdienā izmanto mūzikas centru, skaņu iekārtu, sintezatoru, klavieres, televizoru (pēc 

vajadzības). Šīs iekārtas skolotāji arvien biežāk izmanto integrētajās rotaļnodarbībās. 6 grupās ir pieejams 

bezvadu internets. 

Katram iestādē esošajai aparatūrai vai aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgais, 

iestādes personāls ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Visi darbinieki ir informēti 

par to, kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, zina to lietošanas kārtību. Atbildīgās personas iestādē 

veic materiāltehnisko uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. Iestādē ir metodiskais kabinets 

un bibliotēka, kurā pedagogiem pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, metodiskā literatūra, 

enciklopēdijas, plakāti, attīstošās spēles, inventārs praktiskai darbībai, vestes bērniem pastaigām un 

ekskursijām ārpus izglītības iestādes. 

Iestādei ir plaša un daudzveidīga materiālā bāze, kas katru gadu tiek papildināta. Didaktiskās 

spēles tiek gan pirktas, gan pašu skolotāju gatavotas.  Ar izstrādātajiem didaktiskajiem materiāliem un 

uzskates līdzekļiem pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem. Sadarbībā ar vecākiem tiek pilnveidota 

materiālā bāze ar dabas materiāliem (akmentiņi, zīles, kastaņi, čiekuri, koku lapas, pupiņas u.c. ). Regulāri 

tiek veikta mācību tehnisko līdzekļu apkope, remonts un plānoti jauni pirkumi. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas, sporta inventārs tiek atjaunots pēc darbinieku pieprasījuma. 

Saimniecības vadītāja rūpējas par savlaicīgu mēbeļu un inventāra iegādi un nomaiņu visai izglītības 

iestādei. 

Dejošanas pulciņa dalībniekiem ir iegādāti jauni tautas tērpi un pastalas. Iestādes tehniskajiem 

darbiniekiem nodrošināts specapģērbs. 

Materiāltehniskie resursi tiekmērķtiecīgam plānoti pedagogu darbam ar bērniem iestādes 

izglītojošā procesa nodrošināšanai. 

 

Stiprās puses: 

• Iestādē tiek nodrošināta daudzveidīga mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

• Kvalitatīva materiālā bāze. 

• Iestādē ir atbilstoši materiāltehniskie resursi un telpas mācību procesa īstenošanai. 

• Iestādē 6 grupās ir pieejams bezvadu internets.  

 

Turpmākā attīstība: 
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• Iegādāties vēl portatīvos datorus, lai visā iestādē ieviestu e – klasi. 

• Nodrošināt visā izglītības iestādē pieejamu interneta pieslēgumu. 

• Regulāri papildināt un atjaunot materiāltehniskos resursus.  

 

 

3.6.2. Personālresursi 

  
 Iestādē strādā 53 darbinieki – 30 pedagogi, 23 tehniskie darbinieki. Atbalstu ikdienas darbā 

iestādes darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem nodrošina Iestādes vadītāja, vadītājas vietniece 

izglītības jomā, saimniecības vadītāja, pirmsskolas iestādes māsa, skolotājs logopēds, pirmsskolas 

mūzikas un sporta skolotāji. 

 Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota un organizēta atbilstoši pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanas nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām. Par to liecina pedagogu 

tālākizglītības apliecinošu dokumentu kopijas un ievadītie dati VIIS. Pedagogi mērķtiecīgi un regulāri 

pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas popularizējot un ieviešot ikdienas darbā ar 

bērniem. Skolotāji pēc kursu, semināru, konferenču un metodisko apvienību apmeklējumiem dalās 

pieredzē ar kolēģiem skolotāju sanāksmēs vai pedagoģiskajās sēdēs. Lai pilnveidotu pedagoģiskā darba 

kvalitāti un plānotu izglītības iestādes attīstību, tiek organizētas pedagogu un vadības tikšanās. 

Pedagogiem ir dota iespēja jebkurā laikā izteikt priekšlikumus, vajadzības sava un iestādes darba sekmīgai 

uzlabošanai. 

               Pedagogi organizē un piedalās izzinošu un izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem grupā un 

iestādē (“ No grauda līdz maizei”; “Pirkstiņu rotaļas”, “Popiela”, “Mazie aktieri spēlē teātri”, “ Cik krāsu 

rudenim ”u.c.), gatavo uzskates līdzekļus, didaktiskos materiālus, dalās pieredzē atklātajās 

rotaļnodarbībās. 

     Pedagogiem ir izpratne par jauno kompetenču  ieeju mācību satur. Pedagogi seko projekta “Skola 

2030” aktualitātēm, apmeklē kursus par caurviju prasmēm un jauno kompetenču pieeju, kā arī mācās no 

citām pirmsskolas izglītības iestādēm, piemēram, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, kurā 

vēroja  rotaļnodarbības. 

Pedagogi iesaistās profesionālās darbības novērtēšanā, lai iegūtu atbilstošu izglītības pakāpi. 

Iestādē 2019./2020.m.g viens pedagogs ieguva 2.kvalitātes pakāpi.  

            2019./2020.macību gadā vienu reizi visiem darbiniekiem tika apmaksātas obligātās veselības                     

pārbaudes un Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursi. 

 

Stiprās puses: 

• Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību. 

• Pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas 

popularizējot un ieviešot ikdienas darbā. 

• Iestādes uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki. 

Turpmākās vajadzības: 

• Pedagogiem turpināt apmeklēt kursus par kompetenču pieeju mācību saturā un mācību darba 

plānošanu. 

• Pedagogiem turpināt iegūt darba kvalitātes pakāpes. 

• Pilnveidot skolotāju zināšanas un prasmes IKT tehnoloģiju izmantošanā. 

 

Vērtējums - labi 
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          3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

          Izglītības iestādes darba izvērtēšana tiek plānota un veikta vienu reizi gadā, iesaistot vērtēšanā visas  

ieinteresētās puses: vadītāju, vadītājas vietnieci izglītības jomā, saimniecības vadītāju, pedagogus, 

tehniskos darbiniekus un vecākus. Pašnovērtējums tiek balstīts uz pedagogu darba pašvērtējumu, 

izglītības iestādes iekšējās kontroles materiāliem, anketēšanas rezultātiem, sasniegumu uzskaiti, 

kontrolējošo institūciju aktu un citu dokumentu izpēti. Pašvērtēšanā tiek apzinātas izglītības iestādes darba 

stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, kas tiek izmantotas, plānojot tālāko darbību. Darba 

izvērtēšanas rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdē maijā. Izvērtējot mācību gada prioritātes, 

vadītāja kopā ar vadītājas vietnieci izglītības jomā, galveno saimniecības vadītāju organizē individuālas 

gada noslēguma sarunas ar darbiniekiem, sarunu rezultātus ņem vērā, plānojot turpmāko darbu.       

Pamatojoties uz Dobeles novada Izglītības pārvaldes izvirzītajiem mērķiem, izglītības iestāde plāno 

mācību gada galvenos uzdevumus. Izglītības iestādē attīstības plāns izveidots 3 gadiem: izvirzītas 

prioritātes ņemot vērā iestādes darbības pamatmērķus un iestādes darba izvērtējuma stiprās puses un 

attīstības vajadzības. Mācību gada laikā vadītāja kopā ar administrāciju saplāno pedagoģiskās sēdes, kurās 

tiek iekļauta bērnu mācību sasniegumu izvērtēšana un iestādes darba izvērtēšana.  

 

Stiprās puses: 

• Kopīgs darbs saliedē kolektīvu un vecākus. 

• Sadarbība ar dažādām institūcijām pilsētā. 

 

• Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu, vairāk iesaistīt  tehnisko personālu. 

 

 

Vērtējums - labi  

 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
 

 

          Iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Visam 

iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. 

Iestādes vadītājas kompetences ir norādītas vadītājas amata aprakstā un darba līgumā. Darbiniekus pieņem 

darbā vadītāja likumdošanā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju, darba pieredzi un Iestādes 

vajadzības. Darbinieki zina sev uzticētos pienākumus un tiesības, kuri noteikti amatu aprakstos. Vecāki ir 

informēti, kā sazināties ar iestādes vadību un atbalsta personālu, šī informācija ir atrodama grupu vecāku 

stendos.  

       Iestādē notiek regulāras informatīvas sanāksmes pedagogiem (vienu reizi mēnesī), tehniskajiem 

darbiniekiem (vienu reizi 2 mēnešos), vai pēc nepieciešamības, informācijas stendos.  

           Bērnu mācību sasniegumu un uzvedības analīze tiek veikta pedagoģiskās padomes sēdēs.     

Izglītības iestāde sadarbojas ar bērnu vecākiem, kuri iesaistās iestādes attīstības plānošanā un svarīgu 

uzdevumu risināšanai. Pret visiem darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem tiek nodrošināta vienlīdzīga 
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attieksme. Ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi un Ētikas 

kodekss un bērna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 

 
Iestādes personāla pārvaldība 

 
Iestādes vadītāja 

 

Vadītājas vietniece 

Izglītības jomā 

 Saimniecības 

vadītāja, lietvede 

 Pirmsskolas iestādes 

māsa 

 

Grupu pedagogi 

 

 

Mūzikas pedagogi  Apkopēja 

 

 

Sporta pedagogs 

 

Skolotājs - logopēds 

 
        Iestādes vadības komanda ir ieinteresēta iestādes darbā, atvērta ierosinājumiem un priekšlikumiem 

darba uzlabošanai. Vadība analizē priekšlikumus un, iespēju robežās, tos īsteno.  

 

Stiprās puses: 

• Mērķtiecīga informācijas aprite izglītības iestādē. 

• Vadības komanda ir atvērta un pieejama visām interesējošām personām. 

• Izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma izpildi. 

 

Vērtējums - labi  

 

Skolotāju palīdzes Veļas pārzine 

Pavāri 

Sētnieks 
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3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

         Izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar Dobeles novada domi, ar Dobeles novada Izglītības 

pārvaldi izglītības procesa un interešu izglītības programmu īstenošanas jautājumos. Izglītības pārvalde 

koordinē pedagogu un vadības seminārus, kursus un citus pasākumus. Izglītības iestāde darbojas saskaņā 

ar Domes izdotajiem lēmumiem un rīkojumiem. Izglītības iestādei ir sadarbība ar Dobeles novada 

Bāriņtiesu un Dobeles novada Sociālo dienestu. Iestāde aktīvi izmanto Izglītības pārvaldes atbildīgo 

dienestu konsultācijas – juriste, grāmatvedes. Ar pašvaldības finansiālo atbalstu bērni tiek vesti 

izglītojošās ekskursijās, nodrošināts transports uz sporta spēlēm, konkursiem. Pašvaldības pārstāvji tiek 

aicināti uz iestādi, piedalās iestādes rīkotajos pasākumos. Katru mēnesi izglītības iestāde informē 

izglītības pārvaldi par plānotajiem pasākumiem. Iestāde atbalsta un sadarbojas ar Dobeles pilsētas kultūras 

namu, DJIVC, piedaloties viņu organizētajos pasākumos un aktivitātēs.  

Stiprās puses: 

• Veiksmīga sadarbība ar Dobeles novada pašvaldību un Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

• Izglītības iestādes darbība nodrošina tās pozitīvo tēlu sabiedrībā. 

• Veiksmīga, regulāra, mērķtiecīga sadarbība ar citām iestādēm. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Paplašināt sadarbību ar citām Dobeles novada izglītības iestādēm. 

• Pilnveidot iestādes padomes iesaistīšanos izglītības iestādes darbībā. 

 

 

Vērtējums - labi  

 

 

4.Turpmākā attīstība 

                     (Balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 

Plānojot turpmāko izglītības iestādes darbību, pašvērtēšanā tiek veikti secinājumi un tālākās attīstības 

vajadzības. 

• Sniegt atbalstu pedagogiem darbā ar bērniem, ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā. 

• Nodrošināt atgriezenisko saiti no sākumskolas skolotājiem par bērnu sasniegumiem 1. klasē. 

• Atbalstīt pedagogu tālākizglītību, gūtās atziņas ieviest praksē un dalīties pieredzē ar tām. 

• Turpināt materiāltehniskās bāzes papildināšanu, sekojot jaunāko tehnoloģiju attīstībai. 

• Turpināt darbu pie izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas. 

• Pedagogiem rotaļnodarbības pilnveidot prasmi izvirzīt bērniem saprotamus mērķus, uzdevumus 

un prasības. 

• Popularizēt iestādes darbu sabiedrībā. 

• Organizēt tikšanos ar speciālistiem, kuri konsultē pedagogus un vecākus par mācīšanas procesa 

kvalitatīvu norisi, saistībā ar kompetenču pieeju pirmsskolā. 
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• Veicināt bērnu mācīšanās motivāciju, radot interesi iesaistīties mācību procesā. 

• Turpināt organizēt daudzveidīgus audzināšanas darba pasākumus izglītojamo dzīves prasmju 

pilnveidei un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei. 

• Pedagogiem rast iespēju pilnveidot profesionālo kvalifikāciju darbam ar bērniem, kuriem ir jaukti 

attīstības traucējumi un citas speciālas vajadzības. 

• Turpināt sadarbību ar vecākiem, informējot viņus par bērna vajadzībām, fizisko un garīgo attīstību. 

• Veicināt vecāku izprati par pirmsskolas dienas ritmu un tā nozīmīgumu bērna attīstībā. 

• Pilnveidot bērnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi,  īstenojot kompetenču pieeju 

pirmsskolas izglītībā. 

• Izglītot vecākus un pedagogus par dažādiem ar izglītojamā veselību un audzināšanu saistītiem 

jautājumiem. 

• Regulāri aktualizēt drošību izglītības iestādē atbilstoši iekšējiem normatīviem aktiem. 

• Pilnveidot interešu izglītības pulciņu daudzveidību – sporta, angļu, teātra. 

• Papildināt bērnu rotaļu laukumus ar atribūtiku kustību attīstībai bērniem no 1.5 līdz 3 gadus 

vecumam. 

 

Iestādes vadītāja:_______________________________       / Dzintra Baumane/ 

                    30.09.2020.                                                      

 

SASKAŅOTS  

 

Dobeles novada  

Izglītības pārvaldes vadītāja ________________________Aija Didrihsone/ 
                                                                                                        (paraksts)                                           

 

30.09.2020.              

 




