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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

 

1.1. Vispārīgas ziņas par Izglītības iestādi 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Auriņš” (turpmāk – Izglītības iestāde) atrodas Dobeles 

novada Auru pagastā, Auros. Vēsturiski Izglītības iestādes ēka celta pirmā pasaules kara laikā 

vācu armijas vajadzībām. Padomju varas sākumposmā tajā atradās pagasta valde, bibliotēka, 

kultūras nams. Tagadējā ēkā no 1957.gada līdz 2009.gada 30. jūnijam atradās Auru pamatskola, 

kurā mācījās izglītojamie no 1.līdz 9.klasei. 

Izglītības iestāde savu darbību kā pirmsskolas izglītības iestāde “Auriņš” uzsāka pēc 

Auru pamatskolas reorganizācijas 2009. gada 1.jūlijā. Izglītības iestādē (esošajā Auru 

pamatskolā) pirmsskolas izglītības programmu aizsāka realizēt jau kopš 2002.gada. Pēc novadu 

reformas un Dobeles novada izveides, Izglītības iestāde ir Dobeles novada Izglītības pārvaldes 

pakļautībā. 
 

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, pirmsskolas izglītības iestādes “Auriņš” nolikums un citi izglītības 

iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.  

Izglītojamo uzņemšana Izglītības iestādē notiek saskaņā ar Dobeles novada domes 2019.gada 

25.jūlijā sasitoājiem noteikumiem Nr. 8 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 

atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības 

programmas” (apstiprināti ar Dobeles novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 172/8 un 

precizēti ar Dobeles novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumu Nr. 231/10,protokols 

Nr. 10) 
 

1.2.  Izglītības iestādes īstenotā programma 
 

Izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111,  

Licence Nr. V-5547, izdota 27.09.2012.), kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas 

apguvi Auros, Dobeles pilsētā, tās apkārtnē un citos novados dzīvojošiem izglītojamiem. 

Izglītības programmas saturs veidots atbilstoši noteikumiem par pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām. Izglītības programma dod iespēju izglītojamiem iegūt kvalitatīvu pirmsskolas 

izglītību, ņemot vērā katra izglītojamā individualitāti, spējas un attīstības līmeni.  

Izglītības process notiek  latviešu valodā. 
 

1.3.  Izglītojamo skaits 
 

. Izglītības iestāde nodrošina pirmsskolas izglītību izglītojamiem vecumā no 1 gada 3 mēnešu  

līdz 7 (8) gadu vecumam.  Izglītības iestādē, atbilstoši telpu platībai ir iespējams uzņemt līdz 65 

izglītojamiem. Izglītības iestādē kopš 2019.gada 1.septembra darbojas četras jaukta vecuma 

grupas, tās tiek komplektētas pēc izglītojamo vecuma īpatnībām: 

1.grupa „Pīlādzītis” apmeklē izglītojamie no 1,3 - 3 gadu vecumam 

2. grupa „Kastanītis” apmeklē izglītojamie no 3 - 4 gadu vecumam  

3.grupa „Riekštiņš” apmeklē izglītojamie no 4 - 5 gadu vecumam. 

4.grupa “Ozolzīlīte”apmeklē izglītojamie no 5 – 7 (8) gadu vecumam. 
 

2019./2020. mācību gadā Izglītības iestādi apmeklēja 70 izglītojamie, no kuriem 19 beidza 

Izglītības iestādi, sasniedzot skolas vecumu.  
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1.4.  Izglītības iestādes sociālā vide  
 

Izglītības iestādi apmeklē izglītojamie no 61 ģimenēm. 18 izglītojamie ir  no daudzbērnu 

ģimenes (trīs un vairāk bērni ģimenē). Izglītojamiem no daudzbērnu ģimenes Dobeles novada 

pašvaldība simts procentīgi sedz ēdināšanas izmaksas Izglītības iestādē.  

Izglītojamo nokļūšanu no Naudītes pagastā esošā ciema un tās apkārtnes uz Izglītības iestādi 

un atpakaļ, nodrošina Dobeles novada pašvaldības organizēts skolēnu autobuss.  
 

1.5.  Izglītības iestādes personāls 
 

Izglītības iestādē nepārtrauktu darba procesu nodrošina 19 darbinieki. No tiem 9 pedagoģikie 

darbinieki t.sk. iestādes vadītāja (turpmāk – vadītāja), vadītājas vietniece izglītības jomā un 6 

tehniskie darbinieki (trīs skolotāju palīgi, pirmsskolas māsa, šefpavāre, pavāre, saimniecības 

vadītājs, remontstrādnieks, apkopēja – sētniece).   

Visu pedagogu profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, 7 pedagogiem ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība ar pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju, tai skaitā 

vadītājai. Divi pedagogi studijas turpina Liepājas Universitātes pedagoģijas un sociālā darba 

fakultātē  un Latvijas univeritātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.  

Izglītības iestādē atbalstu ikdienas darbā nodrošina  atbalsta personāls – no Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra piesasitītis logopēds un psihologs.  

Ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai, izveidota pedagoģiskā padome, kura 

darbojas saskaņā ar vadītājas apstiprinātu pedagoģiskās padomes nolikumu. Sabiedrības, 

dibinātāja, izglītojamo vecāku (turpmāk – vecāki) un Izglītības iestādes sadarbības 

nodrošināšanai izveidota Iestādes padome, kura darbojas saskaņā ar vadītājas apstiprinātu 

Iestādes padomes nolikumu. 

 

2. IZGLĪTIBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI 
 

Izglītības iestādes misija 
 

“Pedagoga darbs ir atrast bērnā aicinājumu, stiprās un vājās puses. Jāved bērns pie 

nozīmīgiem darbiem, kas būs viņa aicinājums. Ja bērns atrod jēgu savai dzīvei, tad arī mēs esam 

savu uzdevumu izpildījuši” (Marija Montessori). 
 

Izglītības iestādes vīzija 

Profesionāli radoša komanda, mūsdienīga, droša, pozitīvi labvēlīga mācību un rotaļu vide, 

kur caur rotaļdarbībām un patstāvīgu darbošanos veidojas sociāli aktīva, patstāvīga un atbildīga 

personība.    
 

2.1. Izglītības iestādes darbības virzieni  
 

Izglītības iestādes pamatvirziens ir vērsts gan uz pedagogu savstarpējo sadarbību, gan 

sadarbību ar vecākiem, kura centrā ir izglītojamais.  
 

2.2.  Izglītības iestādes pamatmērķis  
 

2.2.1. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana.  

2.2.2. Izglītojamā personības attīstības sekmēšana, veselības nostiprināšana un 

sagatavošana pamatizglītības apguvei.  
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2.2.3. Pieejamo resursu mērķtiecīga izmantošana, nodrošinot mācību un audzināšanas 

procesu.  

2.2.4. Kvalitatīva izglītības iestādes darbības vadīšana un organizēšana. 

2.3.  Izglītības iestādes uzdevumi 
 

2.3.1. Profesionālo kompetenču pilnveide iestādes vadības komandai un pedagogiem, 

sekmējot izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā un tā ieviešanu ikdienas 

darbā, un paaugstinot pegadogu atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.  
 

 veikt mācību procesa plānošanu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, izglītojamo interesēm 

un attīstības pakāpei; 

 pilnveidot skolotāju profesionālo pieredzi, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus 

(nodarbību vērošanu un analīzi), sadarbību ar kolēģiem un vecākiem izglītojamo 

mācīšanās atbalsta veicināšanai; 

 veidot izglītojamos vēlmi aktīvi iesaistīties mācību procesā, izmantojot atgriezenisko saiti 

iegūtās informācijas izvērtēšanai; 

 piedalīties izglītības iestādes attīstībā, dalīties savā darba pieredzē, apmeklēt 

kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus.  
 

2.3.2. Mērķtiecīga interaktīvu mācību metožu pielietošana, veicinot izglītojamos 

praktiskā  darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, izglītojamo apkārtējās pasaules 

izzināšanā, patstāvību un atbildību par sava darba rezultātiem.  
 

 iesasitīt izglītojamos dabas norišu un likumsakarību izzināšanā, paplašināt izglītojamo 

pirekštatus par Latvijas dabu; 

 izzinošaš literatūras, daiļdarbu, ilustrāciju, ekskursiju, eksperimentu un praktisku 

darbību izmantošana dabaszinībās; 

 nodrošināt attīstošu vidi atbilstoši izglītojamo attīstības pakāpei, interesēm, ievērojot 

pakāpenības un pēctecības principu; 

 pilnveidot izglītojamo novērošanas spējas dabas likumsakarību izzināšanā, rosināt 

izteikt viedokli, secinājumus, pamatot to.  
 

2.3.3. Vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādē, sekmējot 

pilsoniskuma, patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos, veicinot izglītojamos 

kultūrmantojuma saglabāšanu un stiprinot piederības sajūtu savai ģimenei, 

pirmsskolai, novadam, valstij. 
 

 veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu izkopšanu, drošības un 

veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā; 

 veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargātu vērtību; 

 organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma audzināšanā; sava novada izzināšanā un 

kultūras mantojuma un vides iepazīšanā.  
 

2.3.4. Atbalsta prsonāla piesaiste izglītojamo individuālo kompetenču attīstības 

nodrošināšanai. Kvalificētas palīdzības sniegšana vecākiem bērnu izglītošanā un 

audzināšanā.  
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2.3.5. Izglītības iestādes darba kvalitātes moritoringa organizēšana izglītības iestāds 

attīstībai un izaugsmei. 

 

 

 

 

2.4. Dokumenti un materiāli pamatjomu novērtējuma iegūšanai 
 

Lai iegūtā informācija pamatjomu izvērtēšanai būtu vispusīga, visaptveroša, detalizēta un 

precīza, katras darbības piemēra izpētei tiek izmantoti dažādi dokumenti un materiāli par esošo 

un iepriekšējo mācību gadu. Secinājumi, kas atspoguļoti pašnovērtējuma ziņojumā balstīti un 

ikgadēji apkopoto kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīzi. 
 

Izglītības iestādes dokumentācija (dokumentu un materiālu analīze):  
 

- Izglītības iestādes normatīvie dokumenti 

- Nolikumi (Izglītības iestādes nolikums, Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās 

padomes nolikums) 

- Iekšējie noteikumi - Kārtības 

- Rīkojumi (personāla un pamatdarbības jautājumos, par izglītojamiem, par 

atvaļinājumu) 

- Drošības noteikumi, instrukcijas izglītojamiem/darbiniekiem 

- Personāla lietas (Līgumi, amatu apraksti, Darbinieku darba laika uzskaites tabele)   

- Izglītības iestādes datu bāze VIIS sistēmā, pedagogu tarifikācija  

- Lietu nomenklatūra 

- Izglītības iestādes budžeta dokumenti  

- Kontroles un uzraudzības dienestu kontroles akti.   
 

- Plāni  

- Izglītības iestādes attīstības plāns,  

- Mācību un audzināšanas darba plāns 

- Gada tematiskais plāns   

- Pasākumu un aktivitāšu plāns (pa mēnešiem) 

- Izglītības ietādes darbības kalendārais un iekšējais kontroles plāns 

- Izglītības iestādes saimnieciskās darbības plāns 
 

- Protokoli (pedagoģiskās padomes, Izglītības iestādes padomes sanāksmju, apsriedes pie 

adminietrācijas un vecāku sapulču protokoli) 
 

- Darbinieku darbības izvērtēšana (pedagogu, darbinieku pašvērtējuma dokumenti, SVID 

kopsavilkums) 
 

- Anketēšanas dokumenti ( pedagogu, tehniskā personāla, vecāku anketēšana) 
 

- Dokumentācija darbam ar izglītojamiem un vecākiem 

- Grupas žurnāls 

- Plānošanas dokumentu un skolotāja dienasgrāmata (e-klase) 

- Organizēto rotaļnodarbību saraksts mācību satura apguvei 

- Dienas režīms atbilstoši izglītojamo vecumposma prasībām 

- Izglītojamo apmeklējuma uzskaites tabeles 
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- Izglītojamo personas lietas 

- Medicīniskās komisijas atzinumi  

- Rotaļnodarbību vērošanas dokumenti 

- Izglītojamo vērtēšanas dokumenti   

- Individuālo sarunu ar vecākiem uzskaites dokumenti (e-klase) 

- Citi Iestādes darbu reglamentējošie dokumenti. 

3. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 
 

 

1. Pamatjoma – Mācību saturs 

Izvirzītā prioritāte 
 

Sekmēt izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā un tā ieviešanu ikdienas darbā, 

nodrošinot mācīšanos iedziļinoties, akcentējot izglītojamā iniciatīvu, izvēli, jaunradi 
 

 

Rezultāti  
 

Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas un mācību programmu saturu.  
 

Profesionālā pieredze un izpratne par kompetenču pieejas pielietošanu ikdienas darbā tiek 

pilnveidota izmantojot pieejamos resursu internetā “Skola 2030, kur pieejami vebināri, mācību 

līdzekļu paraugi, kā arī metodiskie materiāli u.c, apmeklēti Dobeles novada Izglītības 

pārvaldes organizētie profesionālās pilnveides kursi, semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi, 

pēc kuru apmeklējuma pedagogi dalās pieredzē ar gūtajām atziņām.  
 

Visa mācību gada gaumā vadības komanda Izglītības iestādē organizē metodiskās sanāksmes, 

konsultācijas pedagogiem, kurās tiek sniegta informācija par kopetenču pieejas mācību saturā 

ieviešanu ikdienas darbā, par atbilstošu metožu un darba formu izvēli, par darba plānošanu, 

par mācību vides nodrošināšanu, par dokumentu noformēšanu u.c. 
 

Regulāri notiek sadarbība starp pedagogiem, t.sk. “Labās prakses piemērs” - tiek organizēta 

savstarpēja pedagogu nodarbību vērošana, pieredzes un ideju apmaiņa.    
 
 

2. Pamatjoma – Mācīšana un mācīšanās 

Izvirzītā prioritāte 
 

Mērķtiecīga interaktīvu mācību metožu pielietošana, veicinot izglītojamos praktiskā darbībā 

un pieredzē balstītu mācīšanos, izglītojamo apkārtējās pasaules izzināšanā, patstāvību un 

atbildību par sava darba rezultātiem. 
 

 

Rezultāti  
 

Mācību process tiek organizēts ar integrētu mācību saturu, uz interaktīvu un praktisko 

darbošanos vērstu mācību metožu pielietojumu, lai radītu iespēju izglītojamiem apgūt mācību 

jomas, caurviju prasmes un attīstīt noteiktas attieksmes. Pedagoģiskais process notiek visas 

dienas garumā.  
 

Grupu pedagogi savstarpēji sadarbojoties veic mācību procesa plānošanu – izstrādā mēneša 

plānu par noteiktu tēmu, izvirzot mērķi, uzdevumus, izvēloties metodes, darba formas, ņemot 

vērā izglītojamo intereses, vecumposma īpatnības un ir aktuāla un saistoša ar izglītojamā reālo 

dzīvi. 

Nodarbības tiek organizētas gan iekštelpās, gan ārā brīvā dabā, nodrošinot izglītojamiem 

iespēju dabas norišu un likumsakarību izzināšanā, novērošanā, esot ciešā saistībā ar dabu. 

Nodarbības tiek organizētas sasaistot iemaņu apguvi ar praktisko darbošanos, zināšanu un 

prasmju nostiprināšanu caur eksperimentu, pētniecību un visu maņu nodarbināšanu.  

Nodarbībās apgūstamais temats vai konkrēts jēdziens tiek pasniegts ne tikai kā pedagoga 

verbāls stāstījums, bet vizualizēts, izmantojot attēlus, ITK tehnoliģijas, rādot izglītojamiem 

mācību filmas t.i. audio un video ierakstus par dažādām tēmām, tiek organziēti pārgājieni, 

mācību ekskursijas, izmantota izzinošā literatūra, daiļdarbi, utml.     
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Grupu telpās tiek nodrošināta atbilstoša mācību vide. Katru nedēļu atbilstoši aktuālajai tēmai 

tiek  iekārtota grupas telpa, piemēram,  ar “runājošām sienām”, kas veicina bērnu iesaisti 

mācību procesā un nostiprina apgūstamo tēmu; uzskates materiāliem, mācību līdzekļiem 

(izglītojamiem visu laiku pieejamiem), kas dod iespēju izglītojamiem patstāvīgi darboties, 

eksperimentēt, nostriprināt apgūtās zināšanas un prasmes (pašvadīta mācīšanās).  

 
 
 

3. Pamatjoma – Izglītojamo sasniegumi 

Izvirzītā prioritāte 
 

Pedagoga ieguldījums izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošanā, īstenošanā 

ikdienā, analīzē, vecāku informēšanā. 
 

Rezultāti  
 

Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas 

nosaka vienotu pieeju Izglītības iestādē izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanai. 

Pedagogi pārzina vērtēšanas kārtības nosacījumus un izmanto tos.  

Vadības komanda veic pedagogu apmācību par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā iegūtās 

informācijas izmantošanu, kā arī pārrauga kā tiek izdarīti ieraksti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem skolvadības sistēmā “e – klase”.  
 

Mācību procesā tiek plānoti sasniedzamie rezultāti un analizēta izvirzīto uzdevumu izpilde.  
 

Vērtēšana notiek visas dienas garumā vērojot, jautājot, klausoties, analizējot izglītojamo 

darbu, lai izzinātu, kā izglītojamie visefektīvāk mācās, lai uzlabotu mācīšanās procesu un 

izglītojamo individuālos sasniegumus un palīdzot viņiem ieraudzīt izaugsmes procesu sevī.  
 

Izglītojamo prasmes un zināšanas tiek fiksētas skolvadības sistēmas e-klasē ne retāk kā divas 

reizes gadā – decembrī un maija beigās, pamatojoties uz Izglītības ietādē apstiprināto 

izglītojamo mācību sasnieguma vērtēšanas kārtību. 
 

Vecāki individuālajās sarunās tiek informēti par izglītojamā izaugsmi un par darbu, kas vēl 

jāiegulda bērna izglītošanā. Tās tiek fiksētas skolvadības sistēmā “e-klasē”.  Ar vecākiem 

regulāri notiek saziņa arī telefoniski.   
 

Beidzot pirmsskolas iestādi, izglītojamā vecāki saņem rakstisku informāciju par sava bērna 

sasniegumiem, zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem. 
 

4. Pamatjoma – Atbalsts izglītojamiem 

Izvirzītā prioritāte 
 

Atbalsta pasākumu sniegšana izglītojamiem personības veidošanā, drošības, emocionālo, 

psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanā, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem.  
 

Rezultāti  
 

Izglītības iestādē ir izveidota atbalsta komanda, kuras sastāvā ir vadītāja, vadītājas vietniece 

izglītības jomā, pirmsskolas māsa, logopēds, psihologs un grupas pedagogs.  

Tiek nodrošināti atbalsta pasākumi izglītojamiem, kuriem ir problēmas mācību satura apguvē, 

uzvedības problēmas.  

Pilnveidota atbalsta personāla sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Nepieciešamības gadījumā 

vecākiem ir iespēja Izglītības iestādē tikties ar atbalsta personālu (logopēdu, psihologu), lai 

izvērtētu izglītojamā vajadzības un problēmas. 
 

Logopēds strādā divas reizes nedēļā ar izglītojamiem (5.- 6.g.v.), kuriem ir valodas sistēmas 

nepietiekama attīstība, fonētiski un fonemātiski traucējumi. Logopēds mācību gada sākumā 

(septembrī) veic padziļinātu 4 līdz 6 gadīgu izglītojamo runas un valodas pārbaudi, lai 

konstatētu vai nepieciešams korekcijas darbs izglītojamā valodas un runas attīstībā. Ar 

pārbaudē konstatētajiem runas un valodas rezultātiem logopēds iepazīstina grupu pirmsskolas 

pedagogus. Izglītojamā vecākus par izglītojamā runas un valodas attīstību informē individuālā 

sarunā. 
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Psihologs veic izglītojamo psiholoģisko izpēti, vērojumus, ja ir novērotas izglītojamam 

uztveres problēmas, uzmanības nenoturība, uzvedības problēmas u.c. Organizē individuālas 

konsultācijas ar vecākiem.    

Izglītības iestādē ir izglītojamais ar kustības un uzvedības traucējumiem, kuram reglāri ir 

nepieciešami asistenta pakalpojumi. Sakarā ar zemo asistenta attalgojumu Izglītības iestādei ir 

grūtības nodrošināt asistentu. Līdz ar to izglītojamo ir grūti integrēt pirmsskolas grupā.  

Sadarbībā ar speciālistu dienestiem – Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru, Valsts 

policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkni, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta brigāds dobeles daļu, Dobeles novada centrālo biblioteku izglītojamiem tiek 

organizēti izglītojoši pasākumi par drošības jautājumiem, veselīgu uzturu un dzīvesveidu, 

higiēnu u.c.  

Izglītības iestādē tiek pilnveidotas dažādas sadarbības formas ar vecākiem. Saziņa notiek 

skolvadības sistēmas “e-klases” vidē, ar grupu wacp starpniecību vai klātienē.  Skolotāji 

regulāri veic individuālas sarunas par mācību un audzināšanas darbu iestādē, sniedz 

konsultācijas izglītojamo vecākiem par izglītojamā attīstību un izaugsmi.  
 

Vecākiem tiek organizēti izglītojoši pasākumi, lekcijas par bērnu attīstības jautājumiem, 

veselīgu uzturu utml. 
 

Iestādē tiek organizēti pasākumi un aktivitātes, kuros vecāki kopā ar izglītojamiem var 

praktiski darboties un radoši izpausties izmantojot inovatīvus mācību līdzekļus. 
 
 

5. Pamatjoma – Izglītības iestādes vide 

Izvirzītā prioritāte 
 

Drošas sociālās un fiziskās vides nodrošināšana izglītojamiem un darbiniekiem.  

Izglītības iestādes fiziskās vides pilnveidošana, labiekārtošana. 
 

Rezultāti  
 

Izglītības iestādes vide ir labiekārtota un droša. Telpas ir izglītības programmas īstenošanai 

atbilstošas - funkcionālas, estētiski noformētas un atbilstošas sanitāri higiēniskām prasībām, 

ugunsdrošības prasībām un darba aizsardzības prasībām.  

Izglītības iestāde plānveidīgi un regulāri plāno darbu pie iestādes telpu un rotaļiekārtu 

remontiem. Teritorija ir apzamuļota, regulāri kopta. Izglītības iestādei ir bērnu rotaļu laukums 

Tas ir aprīkots ar atbilstošām ierīcēm izglītojamo izmantošanai āra aktivitāšu laikā. Bet tā   

segums ir neatbilstošs izmantošanai pavasaros un rudeņos, jo regulāri ir aplūdis vai ir mitrs.  

Pie Izglītības iestādes ir stāvlaukums. 

Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats. 

Izglītības iestādē tiek koptas un iedibinātās tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības sajūtu. 

Sadarbība starp personālu un vecākiem balstās uz profesionālām un ētikām svērtībām. 
 
 

6. Pamatjoma – Izglītības iestādes resursi 

Izvirzītā prioritāte 
 

Optimālas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai izglītības programmas īstenošanai, 

kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanu ikdienas darbā.   
 

Rezultāti  
 

Plānojot Izglītības iestādes budžetu, tiek izvērtētas visu darbinieku kvalitatīva darba, drošības 

nodrošināšanai nepieciešamā tehniskā bāze, inventārs. Regulāri tiek papildināta grupu 

materiālā bāze, aprīkojums sporta nodarbībām, inventārs āra nodarbībām, izzinoša literatūra. 

Visiem grupu pedagogiem, pirmsskolas māsai, šefpavārei ir pieejami dators un printers. 

Izglītības iestādē ir pieejams bezvadu internets. Izvērtējot nepieciešamību atjaunots inventārs – 

galdi, krēsli, skapji, bērnu gultasveļa u.c. inventārs  
   
 

7. Pamatjoma – Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
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Izvirzītā prioritāte 
 

Izglītības iestādes darbības efektivitātes nodrošināšana, sasniegto rezultātu izvērtēšana un 

analīze. 

 Rezultāti  
 

Izglītības iestādē tiek plānots, realizēts un izvērtēts paveiktais darbs un plānots darbs pie 

turpmāko uzdevumu izvirzīšanas. Izglītības iestādes mācību un audzināšanas mācību gada 

darba plāna izpilde un analīze tiek veikta pedagoģiskajās sēdēs, apspreidēs pie 

admineistrācijas. Mācību gada noslēgumā pedagogi iesniedz pašnovērtējumu par mācību un 

audzināšanas darbā izvirzīto uzdevumu izpildi.    

Izstrādāti Ieskšējie normatīvie dokumenti – kārtības, kas ir sasitoši un nosaka rīcību un 

uzvedību noteiktās situācijās gan iestādes darbiniekiem, gan izglītojamiem, gan izglītojamo 

vecākiem, gan iestādei nepiederošām personām (apmeklētājiem).   

Izstrādāti un katru gadu atkārtoti izvērtēti darba vides riska faktori, un sastādīts plāns risku 

novēršanai. 
 
 

 

Stiprās puses:  

- Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas un mācību programmu saturu.  

- Pedagogi strādā radoši, paredz saikni ar reālo dzīvi, mācību saturs atbilst mūsdienu 

aktualitātēm. Rotaļnodarbībās iekļauj daudzveidīgas mācību formas, prasmju un iemaņu 

nostiprināšanai caur eksperimentu, pētniecību, praktisko darbošanos, organizēti 

pārgājieni, mācību ekskursijas, radošās darbnīcas u.c.    

- Iestādes vadība sniedz atbalstu pedagogiem mācību procesa plānošanā un vadīšanā. 

- Mācību saturā integrētas audzināšanas vērtības. 

- Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

kas nosaka vienotu pieeju Izglītības iestādē izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu 

vērtēšanai. Pedagogi pārzina vērtēšanas kārtības nosacījumus un izmanto to.s 

- Izglītības iestāde savlaicīgi sniedz kvalitatīvu atbalstu izglītojamam.  

- Izglītības iestādē ir labiekārtota, un droša vide gan darbiniekiem, gan izglītojamiem.  

- Izglītības iestāde ir nodrošināta ar atbilstošu mācību materiālo bāzi, inventāru.  

- Pozitīva sadarbība ar izglītojamo vecākiem, tiek izmantotas daudzveidīgas sadarbības 

formas. Rasti risinājumi pie dažādām konfliksituācijām.   

- Izglītības iestādē tiek plānoti mācību/ audzināšanas darba uzdevumi, saimnieciskā  

darbība  un analizēti sasniegtā darba rezultāti.   
 

Turpmākā attīstība:  

- Pedagogu profesionālās pieredzes pieredzes pilnveidošana - tālākizglītības kursi, 

semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem, nodrošinot atgriezenisko saiti.  

- Turpināt organizēt konsultācijas pedagogiem par kompetenču pieeju mācību saturā un tā 

ieviešanu ikdienas darbā, plānošanu.  

- Turpināt pilnveidot pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu “Labās prakses piemērs” 

organizētajot savstarpējas nodarību vērošanas, ideju apmaiņu. 

- Plānot rotaļnodarbības (skolotāja organizētās, bērna brīvi organizētās) gan iekštelpās, gan 

brīvā dabā visas dienas garumā, iekļaujot caurviju prasmes un daudzveidības mācību 

formas.  
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- Turpināt sadarbību ar atbalsta personālu – logopēdu (izglītojamo valodas problēmu 

savalaicīgai diagnosticēšanai un problēmu novēršanai) un psihologu (mācību, uzvedības 

problēmu u.c. diagnosticēšanai un problēmu novēršanai) un vecākiem.   

- Asistenta izglītojamam ar kustību traucējumiem piesaiste un izglītošana. 

- Bērnu rotaļu laukuma saguma atjaunošana, nodrošinot iespēju uzturēties laukumā visu 

sezonu arī rudenī, ziemā un pavasarī.  

- Papildināt metodisko materiālu klāstu un izstrādāt uzskates materiālus par dažādiem 

tematiem, kompetenču pieejas ieviešanai ikdienas darbā pilnveidei. 

 

4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
( NAV ATTIECINĀMS)  

5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS 

VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  
 

5.1.  Mācību saturs – īstenotās izglītības programmas 
 

       Izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētai pirmsskolas izglītības 

programmai (kods 010111, licences Nr.V-5547 no 27.09.2012.). Programmas saturs nodrošina 

pēctecību pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi, izglītojamo vecāku 

pieprasījumu pēc bērnu izglītošanas un sagatavošanas skolas gaitām. Vecāki tiek iepazīstināti ar 

pirmsskolas izglītības programmu mācību gada pirmajā grupas vecāku sapulcē. Pedagogi 

Izglītības iestādē pedagoģisko darbu plāno ievērojot  2018.gada 21.novembrī Ministru kabineta 

noteikumus Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.   

Mācību gada sākumā tiek apstiprināts mācību un audzināšanas darba plāns, tematiskis plāns, 

dienas režīms,  rotaļnodarbību saraksts, mācību literatūras saraksts. Vadītājas apstiprinātie 

saraksti ir pieejami vadītājas kabinetā un grupu vecāku informatīvajos stendos.   

      Pedagoģiskā procesa īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos 

apstākļos. Izglītības iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, 

pirmsskolas izglītības programmas saturu, pedagoģiskā procesa organizācijas principus, mērķus, 

uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Mācību satura apguve tiek 

plānota kā integrēts mācību process visas dienas garumā, par izglītojamam aktuālu tematu, laika 

periodam ne īsākam par vienu mēnesi.     

     Izglītības iestādes vadība sniedz pedagogiem atbalstu mācību priekšmetu programmu 

realizēšanā un uz kompetencēm balstītas izglītības sistēmas ieviešanā.  Pedagogi seko VISC 

mājas lapā ievietotajiem jaunumiem un regulāri izzina “Skola 2030” aktualitātes.  

           Vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Regulāri tiek izskatīts mācību līdzekļu un citu resursu 

nodrošinājums pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Katru mācību gadu pedagogi 

izsaka priekšlikumus mācību materiālās bāzes pilnveidošanai grupā, atbilstoši mūsdienīga 

mācību procesa organizēšanas prasībām. 

Visa mācību gada gaumā vadības komanda izglītības iestādē organizē metodiskās 

sanāksmes, konsultācijas pedagogiem, kurās tiek sniegta informācija par kopetenču pieejas 

mācību saturā ieviešanu ikdienas darbā, par atbilstošu metožu un darba formu izvēli, par darba 

plānošanu, par mācību vides nodrošināšanu, par dokumentu noformēšanu u.c. 
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Regulāri notiek savstarpēja sadarbība starp pedagogiem, t.sk. “Labās prakses piemērs” - tiek 

organizēta savstarpēja pedagogu nodarbību vērošana, pieredzes un ideju apmaiņa. Regulāri tiek 

apmeklēti tālākizglītības kursi un semināri.  
 

Stiprās puses:  

 Pirmsskolas izglītības programmas saturs tiek mērķtiecīgi un kvalitatīvi īstenots, ievērojot 

normatīvo aktu prasības.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Sniegt atbalstu pedagogiem jaunā satura uz kompetencēm balstītā izglītības pieejā, ieviešanā 

mācību procesā. Nodrošināt mācīšanos iedziļinoties, akcentējot izglītojamā iniciatīvu, izvēli, 

jaunradi. 

 

Vērtējums kritērijā “Mācību saturs” -   labi 

5.2.  Mācīšana un mācīšanās 
 

5.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

Mācību un audzināšanas process Izglītības iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba 

mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no valsts un novada noteiktajām 

prioritātēm. Mācību procesu iestādē īsteno atbilstoši licencētajai programmai. 

Grupās tiek nodrošināta labvēlīga mācību vide. Tā ir iekārtota atbilstoši apgūstamajam 

mācību saturam un Izglītības iestādes resursiem. Visu grupu telpas iekārtotas funkcionāli, 

nodrošinot ar ikdienā izmantojamiem didaktiskiem materiāliem, rotaļlietām, ir pietiekoša vieta 

kustību aktivitātēm un bērnu radošai darbībai.  

Mācību process tiek organizēts balstoties uz reālo dzīvi un bērnu pieredzi. Tiek 

nodrošinātas integrētās rotaļnodarbības dažāda vecumu bērniem (jaukta vecuma grupā). 

Mērķus un uzdevumus izvirza atbilstoši konkrētajam bērnu vecumam un spējām. Mācību 

process tiek organizēts izmantojot dažādas darba organizācijas formas (individuālais darbs, 

frontālais darbs, darbs apakšgrupās, darbs pāros), kā arī bērnu brīvajā rotaļdarbībā Izglītības 

iestādes dažādās telpās un āra vidē.  

Mācīšanas metodes ir pārdomātas, daudzveidīgas, virzītas uz izglītojamo zināšanu un 

prasmju attīstīšanu, un koriģētas atkarībā no konkrēto izglītojamo sasniegumiem, grupas 

attīstības īpatnībām. Mācību procesā tiek pielietotas daudzveidīgas mācību metodes (rotaļas, 

stāstījumu, demonstrējumu, vingrinājumus, sarunas, eksperimentus u.c.), akcentējot ITK 

tehnoloģijas. Izglītības iestādē visās grupās ir portatīvie datori un printeri, ir pieejami divi 

videoprojektori, lamināts mācību uzskates materiālu izgatavošanai, nodarbībās izmanto 

magnetofonu.  

Rotaļnodarbībās tiek izmantoti audio, video ieraksti, dators, interneta vietnēs (GOOGLE, 

Youtube), mācību filmas, kas palīdz atklāt noteiktu tēmu vai iegūt informāciju.  

Mācību satura apguvei, uztveres un izpratnes par lietu kopsakarībām attīstībai tiek 

izmantoti daudzveidīgi uzskates materiāli (piem.,montessori uzskates materiāli, dabas materiāli, 

gaismas galdi).  

Pedagogi iesaista mācību procesā visus izglītojamos, rosina viņus izteikt savu viedokli, 

analizēt un secināt, veidot dialogus, pedagogi uzklausa un ņem vērā izglītojamo viedokļus un 

vēlmes. Visās situācijās izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Pedagogi rosina 

izglītojamos vērtēt savu darbību mācību procesa laikā un pēc mācību procesa, analizējot savu 
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veikumu aprakstot vārdiem: kas izdevies, kas sagādāja grūtības, kā tās tika pārvarētas (pats vai 

palīdzēja), kas patika vai nepatika veicamajā darbā, bija interesanti darboties vai uzdevumi 

garlaikoja. 

Izglītojamie par mācību uzdevumiem un aktuālajiem jautājumiem tiek informēti rīta apļa 

laikā. Rīta aplī tiek atkārtotas iepriekš apgūtas zināšanas un izvirzīti dienas plānotie jautājumi.  

Mācību programmas īstenošanā, saskaņā ar Audzināšanas darba plānu 2019.-

2022.gadam, tiek iekļauti arī audzināšanas uzdevumi, kā rezultātā izglītojamie apgūst zināšanas, 

prasmes un iemaņas un veido attieksmi pret sevi, citiem grupas izglītojmiem, pret savu darbību 

un darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti. Audzināšanas darbs vērsts uz to, lai 

izglītojamajiem būtu visaptveroša izpratne par vērtībām un veidotos vērtējoša attieksme un 

atbildība par savu rīcību. 

Audzināšanas momenti Izglītības iestādē notiek visas dienas garumā, sākot ar rīta 

sasveicināšanos un atvadu sveicienu aizejot mājās, savstarpējās attieksmēs, rotaļājoties, mācību 

procesā, uzklausot pedagoga teikto, palīdzot viens otram uzdevumu veikšanā, pārrunājot 

drošības jautājumus dažādās situācijās pirmsskolā, rotaļu laukumā, pastaigu laikā.  

Vērojot mācību darbu grupās, balstoties uz pedagogu pašvērtējumiem, var secināt, ka 

nodarbību plānojums ir pārdomāts, tajās izpaužas pedagoga radošums, izglītojamo interese, 

aktivitāte un viņu prieks par iegūto rezultātu.    

           Mācību gada laikā tiek vērotas rotaļnodarbības pēc iepriekš saskaņota plāna vai 

nejaušības principa. Vērojumos piedalās Izglītības iestādes vadītāja un vadītājas vietniece 

izglītības jomā. Vērošanas procesā tiek veikta pedagogu mācību procesa vērtēšana, uzmanību 

pievēršot mācību procesa kvalitātes izvērtēšanai un analīzei. Rotaļnodarbību vērošanā tiek 

akcentēti attiecīgā mācību gada uzdevumi. Rotaļnodarbības vērošanas laikā tiek aizpildītas 

veidlapas, kurās ir noteikti kritēriji rotaļnodarbību kvalitātes izvērtēšanai. Pedagogi tiek aicināti 

uz sarunu pie vadītājas, lai analizētu nodarbību un tematisko plānu.  

           Tiek veikta  mācību darba rezultātu analīze. Pedagogi mācību gada beigās analizē sava 

darba kvalitāti, raksta pašnovētējumu par mācību un audzināšanas darbā izvirzīto uzdevumu 

izpildi, izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam.    

Mācību procesa vērtēšana tiek nodrošināta analizējot rezultātus, pieredzi pedagoģiskajās 

padomes sanāksmēs, apstriedēs pie administrācijas. Lai sekmētu informācijas apriti Izglītības 

iestādē starp administrāciju, pedagogiem un vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma “e-

klase”. Katras grupas pedagogs “e-klasē” katru darbadienu veic ierakstus par rotaļnodarbībās 

paveikto. Izglītība iestādes e-klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām. E-klases 

dokumentu pārbaudi vadītāja veic vienu reizi mēnesī. Izglītības iestāde informē izglītojamos un 

viņu vecākus par nodarbībās  izvirzītajām prasībām. Par izvirzītajām prasībām tiek runāts vecāku 

sapulcēs.     

 Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi, vecāki var iepazīties 

ar sava bērna veiktajiem darbiem grupas vecāku informatīvajā stendā, tiek pārrunāti citi aktuāli 

jautājumi, arī bērna uzvedība. Tiekoties pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem 

vērā mācību procesa organizēšanā. Ieteikumus mācību procesa organizācijas pilnveidošanai 

vecāki katru mācību gadu var izteikt grupas sapulcēs, individuālajās sarunās ar izglītības istādes 

vadību, Iestādes padomes sanāksmēs, piedaloties aptaujā.   
 

Stiprās puses:  
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 Izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu 

atbilstoši izglītojamā individuālajām spējām, vajadzībām un interesēm.  

 Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs.  

 Mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, 

informācijas tehnoloģijas.   

 Vecāki pārzina savu bērnu sasniegumus un spējas katrā rotaļnodarbībā. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Plānot rotaļnodarbības gan iekštelpās, gan brīvā dabā visas dienas garumā, aktualizējot 

saikni ar reālo dzīvi, aktualitātēm un pielietojot daudzveidības mācību formas.  

 Pilnveidot pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu “Labās prakses piemērs” 

organizētajot savstarpējas nodarību vērošanu, ideju apmaiņu. 
 

Vērtējums kritērijā “”Mācīšanas kvalitāte” -  labi 

 

 

5.2.2. Mācīšanās kvalitāte 
 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos darbam, rosina viņiem interesi apgūt jaunas 

zināšanas un prasmes, māca vērtēt savu un citu ieguvumu katrā nodarbībā, strādāt patstāvīgi un 

radoši, attīstīt savas spējas un talantu. Mācīšanās procesu nodrošina mūsdienīgi un estētiski 

iekārtotas grupas, nodarbību telpas un aktu/spoerta zāle, kurā notiek mūzikas nodarbības un 

sportiskas aktivitātes. Grupas ir nodrošinātas ar mācību līdzekļiem, grāmatām, rotaļlietām. 

Grupās ir ierīkots grāmatu stūrītis, kuru izglītojamie aktīvi izmanto burtu un lasīt mācīšanā.  

Pedagogi ar izglītojamiem piedalās Dobeles novada organizētajos pasākumos. Izglītības 

iestādei izveidojusies sadarbība ar Dobeles novada bērnu bibliotēku un Bērnu un jauniešu 

veselības centru, kur izglītojamiem ir iespēja apmeklēt izglītojošās nodarbības. Informāciju par 

mācīšanās procesu, vecāki iegūst grupas informatīvā stendā, individuālajās sarunās, vecāku 

sapulcēs.   

Mācīšanās kvalitāti nosaka izglītojamā attīstības sasniegumi. Tiek novēroti un fiksēti 

sasniegumi izglītojamā fiziskajā attīstībā (lielā motorika, smalkmotorika), intelektuālajā attīstībā 

(valoda, domāšana, priekšstati un zināšanas), sociālajā un personības attīstībā (pašizpausme, 

līdzdalība, sadarbība). Katra izglītojamā sasniegumi ir personīgi, atbilstoši viņa spējām un 

izglītojamo  sasniegumi savstarpēji netiek salīdzināti. Katrs nākamais sasniegums tiek balstīts uz 

iepriekš apgūto, tiek ievērots pēctecības princips un tiek ņemt vērā katram izglītojamajam 

individuāli nepieciešamais laiks rezultātu sasniegšanā.          

Mācīšanās kvalitāti nosaka katra izglītojamā individuālā virzība uz attīstību un 

personības pilnveidi. Izglītojamā sasniegumu izvērtēšanā tiek ņemti vērā audzināšanas un 

izglītošanas kritēriji, balstoties uz psihisko procesu attīstības pakāpi.  

  Izglītības iestādē  nav izglītojamo ar lielu kavējumu skaitu bez attaisnotiem iemesliem. 

Kavējumu uzskaite tiek veikta atsevišķi katrā vecuma grupā, reģistrējot izglītojamo vecāku 

iesniegumus un atzīmējot kavējumu iemeslus (slimība, cits).    

Visi izglītojamie, ar nelieliem izņēmumiem, sasniedzot septiņu gadu vecumu, ir apguvuši 

priekšzināšanas, lai veiksmīgi turpinātu mācības nākamajā pakāpē - sākumskolā.  Uzsākot 

mācības skolā, izglītojamo zināšanas tiek novērtētas atzinīgi.   
 

Stiprās puses:   
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 Izglītības iestādes dienas režīms elastīgi ļauj izglītot izglītojamos visas dienas garumā.  

 Izglītības iestāde ir labi nodrošināta ar  materiālo bāzi.    

 Tiek veicināta izglītojamo aktīvā iesaistīšanās mācīšanās procesā un apkārtējās pasaules 

izzināšanas procesā. 

 Mācīšanās kvalitāti veicina pedagogu un izglītojamo, vadības un vecāku savstarpējā 

sadarbība.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot mācību procesa organizācijas formas.  

 Veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, radot interesi iesaistīties mācību procesā.  

 Pilnveidot vecāku un Izglītības iestādes sadarbību izglītojamo mācīšanās procesa 

uzlabošanāun motivācijas veidošanā.  

 Sekot līdzi novitātēm pedagoģijā, kā arī pilnveidot mācību procesu, ieviešot savā darbā 

labās prakses piemērus.   
 

Vērtējums kritērijā “Mācīšanās kvalitāte”-  labi 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta 

saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktajām pirmsskolas izglītības vērtēšanas 

pamatprincipiem un Izglītības iestādē ir izstrādāto vienoto izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību, kas nosaka vienotu pieeju Izglītības iestādē izglītojamo zināšanu, prasmju un 

iemaņu vērtēšanai. Pedagogi pārzina vērtēšanas kārtības nosacījumus un izmanto tos.  

Vadības komanda veic pedagogu apmācību par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā iegūtās 

informācijas izmantošanu, kā arī pārrauga kā tiek izdarīti ieraksti par izglītojamo mācību 

sasniegumiem skolvadības sistēmā “e – klase”.  

Mācību procesā tiek plānoti sasniedzamie rezultāti un analizēta izvirzīto uzdevumu izpilde.  

 Izglītojamo vērtēšana notiek visas dienas garumā vērojot, jautājot, klausoties, analizējot 

izglītojamo darbus, lai izzinātu, kā izglītojamie visefektīvāk mācās, lai uzlabotu mācīšanās 

procesu un izglītojamo individuālos sasniegumus un palīdzot viņiem ieraudzīt izaugsmes 

procesu sevī. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst 

izglītojamā vecumam, individuālajām spējām, rotaļnodarbību specifikai un tajā izvirzītajam 

mērķim.   

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā pedagogs izmanto sekojošus vērtēšanas 

metodiskos paņēmienus: 

- diagnosticējošā vērtēšana – ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata 

apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju līmeni, lai pieņemtu lēmumu par 

turpmāko mācību procesu; 

- formatīvā vērtēšana – kārtējā vētēšana mācību procesa gaitā, nosakot izglītojamā mācību 

sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu tālāko mācību norisi, mācību mērķa un 

izmantoto metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas 

prasmes un atbildību; 

- summatīvā vērtēšana – nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju 

apguves līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģikas tā 

daļas nobeigumā (e-klasē). 
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Izglītojamo prasmes un zināšanas tiek fiksētas skolvadības sistēmas e-klasē ne retāk kā divas 

reizes gadā – decembrī un maija beigās, pamatojoties uz Izglītības ietādē apstiprināto izglītojamo 

mācību sasnieguma vērtēšanas kārtību. 

Individuālajās sarunās ar vecākiem pedagogi informē par attiecīgā izglītojamā sasniegumiem, 

norādot, kam būtu jāpievērš uzmanība turpmāk, lai apgūtu pirmsskolas izglītības programmu. Šī 

informācija ir konfidencionāla. Sarunas tiek fiksētas skolvadības sistēmā “e-klasē”.  Ar vecākiem 

regulāri notiek saziņa arī telefoniski.   

Beidzot izglītības iestādi, izglītojamā vecāki saņem rakstisku informāciju no Izglītības 

iestādes par izglītojamā sasniegumiem, attiecībā pret obligātā satura atbilstoši plānotajiem 

rezultātiem. 

Izglītojamo sasniegumi tiek izvērtēti pedagoģiskajās sēdēs. Izglītojamo mācību sasniegumu 

uzskaiti sistemātiski pārrauga vadītājas vietniece izglītības jomā.   
 

Stiprās puses:  

 Vecāki saņem informāciju, priekšlikumus par izglītojamā sasniegumiem.   

 Pedagoģiskajās sēdēs tiek veikta atskaite par izglītojamo attīstības dinamiku.   

 Izglītojamie labi sagatavoti mācību uzsākšanai skolā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp Izglītības iestādi un vecākiem par izglītojamo 

sasniegumiem. 

 Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi, īstenojot 

kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā.  

 Iegūt atgriezenisko saiti no sākumskolas skolotājiem par pirmsskolas izglītojamo 

sasniegumiem 1.klasē. 
 

Vērtējums kritērijā ”Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” -  labi 

 

5.3.  Izglītojamo sasniegumi  
 

Pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur 

izglītojamo darbības veids ir rotaļa. Pedagogi motivē izglītojamā veikumu, iedrošinot nākošajai 

izzinošai darbībai.  

Izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, 

informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. Izglītojamo ikdienas 

rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku informatīvajos stendos, pārrunāt ar 

pedagogiem bērna paveikto, izanalizēt sasniegumu atbilstību konkrētajam bērna vecumposmam, 

kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības līmeni.  

Izglītojamo mācību sasniegumus pedagogi kopā ar administrāciju analizē mācību gada 

noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē. Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā tiek vērtēti 

izglītojamo sasniegumi. Pedagogi cenšas atzīmēt katra izglītojamā veikumu, stimulējot un 

iedrošinot viņu nākošajai izzinošai darbībai.  

Pedagogi vecākus iepazīstina ar sasniegumiem mācību procesā, informējot vecākus 

individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par 

izglītojamā sasniegumiem: zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem 

rezultātiem, iestāde rakstiski informē vecākus. 
 

Stiprās puses:  
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 Pedagogu prasme motivēt izglītojamos  panākumiem. 

 Sistemātiska vecāku informēšana par izglītojamo sasniegumiem.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot darbu ar vecākiem, lai veicinātu vecāku izpratni par organizētajām aktivitātēm 

un izglītojamo sasniegumiem.  

 Pilnveidot darbu izglītojamo sasniegumu uzlabošanā ikdienas darbā.  
 

Vērtējums kritērijā ”Izglītojamo sasniegumi” -  labi 

 

5.4. Atbalsts izglītojamiem 
 

5.4.1. Psiholoģiskais, sociāli pedagoģiskais atbalsts  
 

Izglītības iestādē strādā atbalsta komanda – Iestādes vadītājs, vadītāja vietnieks izglītības 

jomā, pirmsskolas māsa, logopēds, psihologs un pedagogs no attiecīgās grupas. Atbalsta 

komandai ir izstrādāts nolikums.  

Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Tiek nodrošināti 

atbalsta pasākumi izglītojamiem, kuriem ir problēmas mācību satura apguvē, uzvedības 

problēmas.  

Pilnveidota atbalsta personāla sadarbība ar vecākiem. Nepieciešamības gadījumā 

vecākiem ir iespēja Izglītības iestādē tikties ar atbalsta personālu, lai izvērtētu izglītojamā 

vajadzības un problēmas, pirms tam vienojoties par konkrētu tikšanās laiku. 

Logopēds strādā divas reizes nedēļā ar 5. līdz 6. gadus veciem izglītojamiem, kuriem ir 

valodas sistēmas nepietiekama attīstība, fonētiski un fonemātiski traucējumi. Logopēds mācību 

gada sākumā (septembrī) veic padziļinātu 4 līdz 6 gadīgu izglītojamo runas un valodas pārbaudi, 

lai konstatētu vai nepieciešams korekcijas darbs izglītojamā  valodas un runas attīstībā. Ar 

pārbaudē konstatētajiem runas un valodas rezultātiem logopēds iepazīstina grupu pirmsskolas 

pedagogus. Psihologs veic izglītojamo psiholoģisko izpēti, vērojumus, ja ir novērotas 

izglītojamam uztveres problēmas, uzmanības nenoturība, uzvedības problēmas u.c.  

Tiek ņemti vērā grupu pedagogu ierosinājumi par atbalsta pasākumu piemērošanu 

izglītojamiem.  Atbalsta personāls sadarbojas gan ar grupu pedagogiem, gan vecākiem, veic 

pārrunas, piedāvā logopēda, psihologa konsultācijas, kopīgi meklē efektīvus sadarbības moduļus. 

Vecākiem tiek sniegtas rekomendācijas par rīcību atbalsta sneigšanā izglītojamiem. 

Nepieciešamības gadījumā Izglītības iestāde sadarbībojas ar pašvaldības  policiju,  

sociālo dienestu, bāriņtiesu.  

Izglītības iestādē vecākiem tiek organizētas tikšanās ar lektoriem par vecākiem 

interesējošām tēmām.  

 Iestādē ierīkots medicīnas māsas kabinets, kurā iespējams sniegt primāru medicīnisko 

palīdzību un veikt profilaktiskās apskates. Medicīnas māsa regulāri apkopo datus par izglītojamo 

apmeklējumu, veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām ēdienkartē.  Notiek sadarbība 

starp medicīnas darbinieku, vecākiem, un grupu skolotājām. Iestādes medicīnas darbinieks 

nodrošina sistemātisku izglītojamo profilaktisko un veselības aprūpi.  Gada laikā vairākas reizes 

tiek veikta pedikulozes un ādas slimību pārbaude. Izglītojamo veselības uzskaites dati ir pieejami 

pie Iestādes medicīnas darbinieka, kurš veic visus nepieciešamos pasākumus izglītojamo drošībai 

un veselības aprūpei.  Izglītības iestādē ir pieejama medicīniskā aptieciņa, pirmās neatliekamās 



18 
 

palīdzības sniegšanai. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā telefoniski tiek 

informēti vecāki. Ir izstrādāta kārtība, rīcībai, ja izglītojamais guvis traumu vai saslimis.  

Izglītības iestādes darbinieki un vecāki uzskata, ka izglītojamie iestādē un tās apkārtnē 

jūtas droši.  Vecāku atzīst, ka Iestādes darbinieki rūpējas par bērna drošību Iestādē un ārpus 

Iestādes pasākumos.  

Izglītības iestādē  izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti 

izglītojamie, pedagogi un tehniskais personāls. Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un Iestādes 

darbinieki zina kā rīkoties, visi ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu.  

Izglītības iestādē  ir  ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Iestādē  ir noteikta 

kārtība grupu ekskursiju organizēšanā.  Pedagogi ir tie, kas  palīdz risināt izglītojamo problēmas, 

ja tādas rodas ikdienā un vecāki droši var uzticēties Iestādes darbiniekiem. 

Katru mācību gadu izglītojamajiem tiek rīkotas tikšanās ar ugunsdzēsības dienesta un 

policijas pārstāvjiem, lai informētu izglītojamos drošības jautājumos. Izglītojamie tiek informēti, 

kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā, kā arī rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās 

uz ūdens, ledus, ugunsgrēkā u.c. Izglītojamajiem tiek rādītas arī mācību videofilmas par drošību 

un pirmās palīdzības sniegšanu. Pedagogi pārrunās ar izglītojamajiem stāsta par veselīgu 

dzīvesveidu, higiēnu u.c. jautājumus.   

Regulāras pārbaudes Izglītības iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais 

dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Regulāri tiek sekots līdzi Iestādes 

sanitāri  higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. Kontroles dienesti pārbaudēs ir atzinuši, ka 

Izglītības iestāde atbilst MK 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”  un 

MK 2013.gada 19.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 

prasībām.  Izglītības iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās 

higiēnas ievērošanai nepieciešamajiem materiāliem.   

Izglītības iestāde rūpējas par veselīgu brokastu, pusdienu un launaga piedāvājumu visiem 

izglītojamiem. Dobeles novada pašvaldība daudzbērnu ģimenēm par ēdināšans pakalpojumiem 

nodrošina atlaidi 100% apmērā.  
 

Stiprās puses:  

 Atbalsta komanda sniedz atbalstu Izglītojamiem un viņu vecākiem. Nepieciešamības 

gadījumā ir nodrošināta sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes speciālistiem, 

ar DJVIC psihologu, Dobeles novada sociālo dienestu, Bāriņtiesu, pašvaldības policiju.  

 Izglītības iestādē ir izstrādāti un darbojas drošibu reglamentējoši dokumenti.  

 Izglītības iestāde nodrošina veselīgu edināšanu.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot Izglītības iestādes un psihologa sadarbību. 
 

Vērtējums kritērijā ” Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts” -  labi 

 

5.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  
 

Izglītības iestādē ir veikti visi drošības pasākumi, lai nodrošinātu drošu vidi 

izglītojamiem Drošībai Izglītības iestādes teritorija ir nožogota. Uzstādīts durvju kods, lai 

mazinātu nepiederošu personu iekļūšanu iestādē. Vecāki drošības nodrošināšanai tiek lūgti 
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neizpaust ieejas kodu svešām personām. Pie ieejas durvīm ir novietoti iekšējie noteikumi, kas 

nosaka kārtību, kādā Iestādē uzturas vecāki un citas, iestādei nepiederošas personas.    

Izglītības iestādē ir atbildīgais darbinieks par darba drošības un ugunsdrošības noteikumu 

ievērošanu. Atbildīgais darbinieks ir ieguvis atbilstošu sertifikātu. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri nosaka kārtību izglītojamo 

drošības un veselības garantēšanai. Izglītojamos ar drošības instrukcijām iepazīstina grupas 

pedagogus. Mācību gada laikā veselības un drošības nedēļas ietvaros tiek apgūstas tēmas par 

drošību uz ceļa, rīcību ekstremālās situācijās, sadzīves traumām. Katru reizi pirms jaunu darbību 

uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību izglītojamie, atbilstoši 

vecumam, tiek iepazīstināti ar drošības instrukcijām. Par drošības pasākumu ievērošanu tiek 

runāts pirms došanās pārgājienos vai ekskursijās. Norādot drošības noteikumos pārrunāto tēmu, 

pedagogi veic ierakstu grupas žurnālā vai e-klasē, apliecinot, kādi drošības noteikumi un kurā 

datumā ir pārrunāti.  

Pirms došanās uz pasākumiem, ekskursijās ārpus Izglītītības iestādes teritorijas, pedagogs 

informē vadītāju un vecākus par šī pasākuma organizēšanu. Atbildīgais pedagogs iesniedz 

vadītājam rakstisku pieteikumu, kurā norāda pasākuma mērķi, ilgumu, dalībnieku sarakstu, 

pārvietošanās veidu, saziņas iespējas, pirmās palīdzības sniegšanas iespējas un atbildīgo 

pedagogu.  

Darbiniekam uzsākot darba tiesiskās attiecības tiek veikta pirmsreizējā “darba drošības 

un ugunsdrošības instrukcija”. Katru gadu sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu visiem Izglītības iestādes darbiniekiem, tiek organizētas teorētiskas un praktiskas 

apmācības, kurās darbinieki tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu un darbību kā rīkoties 

ekstremālos apstākļos, un, kā pareizi lietot ugunsdzēšamo aparātu. Iestādes darbinieki un 

izglītojamie veic evakuācijas mācības ugunsgrēka gadījumā vienu reizi gadā.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai 

ekstremālās situācijās. Vienu reizi gadā Iestādē notiek evakuācijas mācības, lai izglītojamie un 

darbinieki būtu droši un pārliecināti par rīcību ekstremālās situācijās.  

Izglītības iestāde ir aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju. Izglītības iestādē ir pieejami 

ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem katru gadu jūlijā tiek 

pārbaudīta. Izglītības iestādē visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības 

dienestiem. Regulāras pārbaudes Iestādē veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 

Izglītojamo veselības aprūpi Izglītības iestādē nodrošina pirmskolas māsa. Katram 

izglītojamajam ir medicīnas karte (veidlapa 026/4), kurā ir svarīgākā informācija par viņa 

veselības stāvokli. Izglītojamais pēc slimošanas iestādē tiek pieņemts ar ārsta zīmi. Šo 

dokumentu uzskaiti un pārraudzību veic pirmsskolas māsa. Pirmsskolas māsa ambulatoro 

pacientu reģistrācijas žurnālā reģistrē visas izglītojamo traumas, kas gūtas izglītības iestādē. Tiek 

izvērtēti negadījumu cēloņi un iespējas, kādi darba organizācijas vai vides uzlabojumi jāveic, lai 

nākotnē izvairītos no šādām situācijām. 

Personāls (izņemot jaunos darbiniekus) ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību un 

aizsardzības jomā un zina, kā rīkoties fiziskajos vai psihoemocionālajos vardarbības gadījumos. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti noteikumi par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo.  
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Izglītības iestādē ir izveidota četru nedēļu ēdienkarte, kura tiek koriģēta atbilstoši 

sezonalitātei. Ēdināšanas kvalitāti iestādē nodrošina Izglītības iestādes personāls – pirmsskolas 

māsa, šefpavāre un pavāre. Pamatojoties uz ārsta slēdzienu, izglītojamiem tiek nodrošināta 

speciālā ēdināšana.  
 

Stiprās puses:   

 Izglītības iestādē ir izstrādāti drošību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti, ar tiem 

regulāri tiek iepazīstināti gan izglītojamie, gan vecāki. Pedagogi mudina izglītojamos tos 

ievērot.   

 Izglītības iestādē tiek nodrošināta un regulāri pilnveidota droša vide.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:   

 Organizēt darbinieku apmācību pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā. 

 Pilnveidot izglītojamo izpratni par  drošības noteikumu ievērošanu dažādās dzīves 

situācijās.  

  Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā.   
 

Vērtējums kritērijā ”Izglītojamo drošības garantēšana” -  labi 

5.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
 

Izglītības iestādē ir izstrādāts Audzināšanas darba plāns 2019.-2022.gadam, kurā tiek noteikti 

sasniedzamie uzdevumi katram mācību gadam.  Audzināšanas mērķis un uzdevumi tiek iekļauti 

mācību un audzināšanas darba plānā. Realizējot mācību un audzināšanas uzdevumus, Izglītības 

iestādē tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi, aktivitātes, kas veicina izglītojamo 

vispusīgu personības attīstību, tiek izkoptas Izglītības iestādes tradīcijas un nostiprināta 

attieksme pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi, savu veselību, audzināt izglītojamos kā 

savas valsts patriotus. Mācību un audzināšanas satura realizēšanai tiek ietvertas tēmas: sevis 

izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, sabiedriskā līdzdalība, veselība un vide, drošība. 

Organizējot un piedaloties dažādos pasākumos un tiekoties ar dažādiem profesiju pārstāvjiem, 

Izglītības iestāde veicina izglītojamo personības veidošanu – lepnumu par Latvijas valsti un 

cilvēkiem, stiprina izglītojamo piederību savai ģimenei, Izglītības iestādei, pilsētai, novadam un 

valstij.   

Izglītības iestāde iesaistās dažādos pašu un ārpus iestādes organizētajos pasākumos. Dobeles 

novada centrālās bibliotēkas darbinieki organizē pasākumus izglītojamiem. Izglītojamie 

iepazīstas ar daiļliteratūru, klausās un runā dzejoļus, pasakas, iesaistās dramatizācijas 

uzvedumos. Izglītojošus pasākumus organizē Dobeles jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, 

piedāvājot izglītojamiem tēmas par zobu veselību, veselīgu uzturu, satiksmes noteikumiem u.c., 

Tērvetes dabas parka speciālisti piedāvā izzināt norises dabā – meža zvēru un putnu dzīvi. 

Izglītības iestādē izglītojamiem ir iespēja apmeklēt un klausīties viesizrādes un mākslinieku 

uzstāšanos.  

 Vecāki apgalvo, ka Izglītības iestādes organizētie pasākumi ir interesanti un kvalitatīvi. 

Ikdienā un Iestādes svētkos atbilstoši ir noformētas  telpas un pasākumu zāle. Vecāki atzīst, ka  

izglītojamajam tiek dota iespēja piedalīties dažādos Iestādes organizētajos pasākumos un citās 

aktivitātēs. Visu grupu izglītojamie labprāt iesaistās Iestādes rīkotajās aktivitātēs. Iestādes 

pasākumus apmeklē vecāki, aizbildņi un citi izglītojamo radinieki.    
 

Izglītības iestādei ir savas tradīcijas un regulārie pasākumi: 
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Pasākumi Norises laiks 

Zinību diena 

septembris 
Drošības nedēļa 

Olimpiskā sporta diena 

Latviešu gadskārtu svētki – Miķeļi  

Putras diena oktobris 

Latviešu gadskārtu svētki – Mārtiņi, 
novembris 

Valsts svētkiem veltīti pasākumi  - Latvijas dzimšanas diena  

Advents laiks 

decembris 
Ziemassvētku gaidīšanas pasākumi  

Radoša darbošanās un tikšanās ar Ziemassvētku vecīti  Dobeles novada 

„Zaļkalnos”, Pokaiņu mežā vai Tērvetes dabas parkā   

Sporta izpriecas   - Sniega diena     janvāris 

Sveču diena 

februāris Tematiskās bērnu izpriecas  - Draudzības diena 

Latviešu gadskārtu svētki  Meteņi 

Latviešu gadskārtu svētki  -  Lieldienas   marts/aprīlis 

Valsts svētkiem veltīti pasākumi  -  Baltā galdauta svētki  

maijs Ģimenes diena  

Izlaidums  

Radošās darbnīcas kopā bērniem un vecākiem  
pēc pāna 

Bērnu un vecāku kopdarbu izstādes 

Izglītojošas ekskursijas   septembris/maijs 

Izglītojoši pasākumi Dobeles centrālajā bibliotekā 

pēc plāna 
Izglītojoši pasākumi  DJIVC  

Piedalīšanās novada pasākumos  

Viesmākslinieku izrādes 
 

Stiprās puses:   

 Izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus, aktivitātes kas veicina 

izglītojamos vispusīgu personības attīstību, izglītojamā patriotismu un lojalitāti pret 

valsti, interesi par profesijas izvēli.   
 

Tālākās attīstības vajadzības:   

 Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Izglītības iestādē un ārpus tās organizētajos 

pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt vecākus  Iestādes aktivitātēs un sadarboties ar citām 

institūcijām.  
 

Vērtējums kritērijā ” Atbalsts personības veidošanā” -  labi 
 

5.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
 

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts Izglītības iestādē īstenotajā izglītības programmas 

saturā. Atbilstoši izglītojamo vecumposmam, Izglītības iestādē pedagogi plāno un organizē 

izglītojošus pasākumus karjeras izglītības veicināšanai. Mācību gada laikā organizē tematiskās 

nedēļas par dažādām profesijām, kad izglītojamie iepazītas ar dažādu profesiju pārstāvjiem – 

pavāriem, policistiem, ugunsdzēsējiem, maizes cepējiem u.c. Jaunākā vecuma izglītojamos 
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iepazīstina ar Izglītības iestādē strādājošo profesijām. Sagatavošanas grupas izglītojamiem 

pedagogi organizē mācību ekskursijas uz Dobeles novada centrālo  biblioteku, Dobeles 

ugunsdzēsības depo,  Dobeles muzeju, maizes ceptuvi, graudu kalti u.c. iestādēm. Lai 

popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti vecāki, kuri prezentē izglītojamiem savu amatu.   

Materiālo bāzi metodiskajā kabinetā katru mācību gadu mērķtiecīgi papildina ar uzskates 

materiāliem par dažādu profesiju veidiem.  
 

Stiprās puses:   

 Organizēti tematiski pasākumi, aktivitātes izglītojamiem par dažādām profesijām, 

sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem,. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:   

 Paplašināt metodiskā materiāla klāstu par profesijām. 

 Pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt sadarbību ar 

vecākiem šajā jomā. 
 

Vērtējums kritērijā ” Atbalsts karjeras izglītībā” – labi 
 

 

 

5.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Pedagogi, izvērtējot izglītojamo individuālās attīstības rādītājus, realizē diferencētu 

pieeju mācību programmas apguvē. Izglītības iestādē mērķtiecīgi organizē darbu ar 

izglītojamiem, kuriem ir grūtības apgūt pirmsskolas izglītības programmu. Pedagogi, izvērtējot  

izglītojamā zināšanu pakāpi, plāno turpmāko mācību darbu atbilstoši bērna spējām.   

Pedagogi sniedz individuālas konsultācijas vecākiem, kā veicināt bērna vispusīgu 

attīstību, palīdzēt izglītojamam mācību procesā. Saskatot grūtības, izglītojamo vecākiem 

savlaicīgi tiek rekomendētas konsultācijas pie atbalsta personāla: logopēda, psihologa. 

Vienojoties ar vecākiem tiek lemts jautājums par Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

nepieciešamību.  

 Integrēto rotaļnodarbību saturā pedagogi iekļauj diferencētus uzdevumus, lai nodrošinātu 

katra izglītojamā attīstības pakāpei atbilstošus uzdevumus. Mācību procesā pedagogi veicina 

izglītojamo savstarpējo mācīšanos, organizējot grupu un pāru darbus. Kā viens no mācību 

procesa kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem iekļauts diferencētas mācību pieejas izmantošana 

rotaļnodarbībās.   

Bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem, plānojot individuālo darbu, grupas 

pedagogi sadarbojas ar logopēdu. Psihologs sniedz ieteikumus, kā labāk un efektīvāk iesaistīt 

izglītojamo mācību satura apguvē. Nepieciešamības gadījumā psihologs vienojoties ar vecāku 

strādā ar izglītojamo atsevišķi. 

 Ikdienas pedagoģiskajā darbā visi izglītojamā apmācībā iesaistītie pedagogi kopīgi 

izvērtē izglītojamā sasniegumus un izvērtē turpmāko darbu izglītojamā attīstībai.  Visa mācību 

gada garumā pedagogi savstarpēji dalās pieredzē, vadot un apmeklējot kolēģu vadītās atklātās 

rotaļnodarbības, lai ieviestu savā darbā inovatīvas metodes. Pedagogi ar savu pieredzi dalās ar 

kolēģiem apsriedēs pie administrācijas un pedagoģiskajās sēdēs.  
 

Stiprās puses:   
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 Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās process, kā arī 

apzinās talantīgo izglītojamo vajadzības. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:   

 Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtība sun uzvedības problēmas. 

 

Vērtējums kritērijā ” Atbalsts mācību darba diferenciācijai” –  labi 
 

5.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
 

Izglītības iestāde neīsteno programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Izglītības 

iestādi apmeklē izglītojamais pēc cereblārās triekas labā pusē, kuram ir kustības traucējumi, 

minimālas pašaprūpes iemaņas, motorās attīstības aizture, ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība 

(asistents). Sakarā ar zemo saistenta attalgojumu un atmaksāto stundu likmi no pašvaldības 

finansējuma, Izglītības iestādei ir grūtības nodrošināt izglītojamo ar asistenta klātbūtni. 

Izglītojamais Izglītības iestādi apmeklē periodiski.   

Izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, nelieliem jauktiem attīstības 

traucējumiem  atbalstu sneidz logopēds, psihologs un pedagogi.  

Plānojot mācību darbu, pedagogi pievērš uzmanību karta izglītojamā individuālajām 

spējām, vajadzībām un interesēm. Mācību procesā izglītojamiem tiek piedāvāti uzdevumi ar 

dažādu grūtības pakāpi.  
 

Stiprās puses:   

 Pedagogi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, kopīgi meklējot risinājumu izglītojamā ar 

speciālajām vajadzībām atbalstam.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:   

 Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

nepieciešams atbalsts. 

 Pilnveidot sadarbību ar šo izglītojamo vecākiem pedagogiem un atblatsa personālu.  

 

Vērtējums kritērijā ” Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” – apmierinoši  

 

5.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

Izglītības iestādē tiek pilnveidotas dažādas sadarbības formas ar vecākiem, izmantojot 

dažādus informācijas līdzekļus – saziņa pa telefonu, wacp, skolvadības sistēmu “e-klase”, 

informācija vecāku stendos, individuālās sarunas, grupu vecāku sapulces, Iestādes vecāku 

kopsapulces.   

Sadarbība ar vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiksi plānota Izglītības iestādes ikmēneša 

darba plānā.  

Pedagogi regulāri veic individuālas pārrunas, sniedz konsultācijas vecākiem par izglītojamā 

attīstību un izaugsmi, par apgūstamo mācību saturu, mācību sasniegumiem. Šī informācija ir 

konfidenciāla. Nepieciešamības gadījumā vecākiem ir iespēja Izglītības iestādē tikties ar  atbalsta 

personālu (logopēdu, psihologu), lai izvērtētu bērna vajadzības un problēmas. Veiksmīgas 

sadarbības rezultātā ir atrisināti vairāki problēmjautājumi.  
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Grupu vecāku sapulces ir labi sagatavotas un tiek organizētas vecākiem pieņemamā laikā. 

Šajās sapulcēs pēc nepieciešamības piedalās vadītāja. Kopsapulces vecākiem tiek organizētas 

pēc nepieciešamības. Izglītības iestādē tiek fiksēts vecāku sapulču un individuālo sarunu 

apmeklējums. Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus Izglītības iestādes 

darba uzlabošanai. Ar priekšlikumiem, ierosinājumiem individuāli var griezties pie grupu 

skolotāja vai Iestādes vadības, vai rakstiski priekšlikumus un ierosinājumus var ievietot  

pastkastītē, kura ir uzstādīta pirmā stāva koridorā.  

 Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par notiekošo gan Iestādē, gan grupā, ar Iestādes 

darba organizāciju saistītiem jautājumiem,  par mācību audzināšanas un socializācijas darbu, par 

iestādē paredzamiem pasākumiem. Joprojām ir vecāki, kuriem mājās nav pieejams interneta 

pieslēgums, tad grupu skolotāji un Iestādes vadība telefoniski sazinās ar vecākiem par dažādiem 

aktuāliem jautājumiem, informācija tiek aktualizēta pie informācijas stendiem grupās, pirmā un 

otrā stāva koridoros.  

Izglītības iestādē vecākiem organizēti izglītojoši pasākumi un lekcijas par dažādām aktuālām 

tēmām, kā piemēram, izglītojamo attīstības jautājumi, veselīgs uzturu utml. Izglītības iestādē 

organizē dažādus svētku pasākumus un aktivitātes, kuros vecāki kopā ar bērniem var praktiski 

darboties un radoši izpausties izmantojot inovatīvus mācību līdzekļus.  Liela daļa vecāku labprāt 

apmeklē Iestādes sapulces arī  organizētās lekcijas, pasākumus.  

Izglītības iestādē darbojas Iestādes padome, kuras sastāvā ir grupu vecāku pārstāvji, 

administrācija, pedagogi, Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārstāvis.  Vecāku padomes 

vadītājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji sniedz priekšlikumus izglītības darbam, 

iespēju robežās līdzdarbojas Izglītības iestādes darba plānošanā, pasākumu organizēšanā (skat. 

Iestādes padomes pasākuma plāns). Piem., Ziemassvētku labdarbības akciju “Siltā sidrs”, kuras 

laikā vecāki sagatavoja un nogādāja dāvaniņas bērnunama bērniem. Vecāki organizē Lieldienu 

pasākumu, iestudējot un parādot ludziņu izglītojamiem, piedalās Izglītības iestādes teritorijas 

labiekārtošanā. Vecāku padome regulāri cenšas uzlabot un pilnveidot sadarbību ar vecākiem  un 

pedagogiem. Vecāki atbalsta un aktīvi iesasitās radošo darbu iztādēs, kad attiecīgi mēneša tēmai 

no dabas un sadzīves materiāliem tiek izgatavotas dažādas lietas.       
 

Izglītības iestādes ir organizētie pasākumi un aktivitātes vecākiem: 
 

Pasākumi Norises laiks 

Vecāku sapulces septembris/janvāris.aprīlis 

Izglītojošas lekcijas 
visu mācību gadu pēc plāna 

Vecāku līdzdalība Izglītības iestādes pasākumos 

Vecāku anketēšana, individuālās sarunas decembris/maijs 

Iestādes padomes darbs  visu mācību gadu pēc plāna 
 

Stiprās puses:  

 Vecāku atbalstoša līdzdalība Izglītības iestādes organizētakos pasākumos -  izglītojošos 

pasākumos, radošās pēcpusdienās, sporta un kultūras pasākumos.    

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties Iestādes padomes darbā. 

 Pilnveidot personāla komunikācijas un sadarbības prasmes ar vecākiem.  
 

Vērtējums kritērijā ”Sadarbība ar vecākiem” -  labi 
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5.5.  Izglītības iestādes vide 
 

5.5.1. Mikroklimats  
 

Izglītības iestādei kopš tās dibināšanas 01.09.2019. aprit 10 gadi. Ar gadiem Izglītības 

iestāde ir mainījusies un attīstījusies, veidojot un saglabājot ar vien jaunas tradīcijas. Izglītības 

iestādes darbība tiek organizēta tā, lai iestādes personāls apzinātos savu lomu un atbildību 

Izglītības iestādes darba organizēšanā  un tēla veidošanā. Savstarpējās attiecības Izglītības 

iestādē balstās uz  savstarpējas cieņas un sadarbības principa. Ir izveidojušās saliedētas grupu 

darbinieku komandas, kurām labprāt sniedz atbalstu pārējie iestādes pedagogi un  tehniskie 

darbinieki, kā arī iestādes vadība.  

Lai mikroklimats iestādē būtu pozitīvs, regulāri individuālās sarunās, darbinieku sanāksmēs 

un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek uzklausīti darbinieku viedokļi, Tiek organizēti darbinieku 

saliedējošie pasākumi (kopīgas ekskursijas, darbinieku jubileju atzīmēšana, pasākumi). 

Sadarbība starp personālu un vecākiem balstās uz profesionālām un ētika svērtībām. 

Izglītības iestādē nav izteiktas konfliktsituācijas personāla un vecāku  vidū. Konfliktsituācijas 

Izglītības iestādē risina godīgi un taisnīgi, un bastoties uz faktiem.  Vienošanās  par atšķirīgiem 

uzskatiem Iestādes darbības nodrošināšanā tiek risinātas savstarpēju sarunu ceļā, iesaistot 

izglītojamā vecākus, pedagogus un administrāciju. Galējas nepieciešamības gadījumā iesaista 

pašvaldības institūcijas.  

 Izglītības iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti ”Darba kārtības noteikumi” un “Ētikas 

kodekss”, kas  ir saistoši visiem Iestādes darbiniekiem. Personāls ievēro pedagoģijas, 

profesionālās ētikas un lojalitātes principus un ar savu darbību nediskriditē Izglītības iestādi. 

Problēmu gadījumos tiek izteikti aizrādījumi, veiktas pārrunas ar darbiniekiem, rasts kopējs 

risinājums.  

Konfliktsituācijas starp izglītojamiem tiek risinātas audzinošo pārrunu ceļā. Izteikta 

vardarbības gadījumi starp bērniem nav konstatēta. Izglītības iestādē ir izstrādāta noteikumi “ Par 

iestādes darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, 

t.i. konflikts starp izglītojamiem, konflikts starp izglītojamo un darbinieku, noteikumi “Bērnu 

sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”, kas nosaka pedagoga rīcību, ja saņemta 

informācija vai ir aizdomas par vardarbību pret bērnu. 

Izglītības iestādes telpas tiek noformētas ar izglītojamo un pedagogu darbiem, kas veido 

pozitīvu attieksmi pret citu veikumu un iestādi. 
 

Stiprās puses:  

 Izglītības iestādē ir labvēlīgs mikroklimats, kurš tiek pilnveidots. 

 Izglītības iestādē tiek koptas un pilnveidotas tradīcijas, kas saliedē kolektīvu un veicina 

piederības sajūtu. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Saglabāt esošās un rast jaunas idejas saliedējošu pasākumu organizēšanā kolektīvam.  

 Turpināt uzturēt labvēlīgu mikroklimatu, pilnveidot pozitīvas attiecības starp 

izglītojamiem, vecākiem un iestādes darbiniekiem.  
 

Vērtējums kritērijā ”Mikroklimats” -  labi 

 

5.5.2. Fiziskā vide 
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Pirmsskolas izglītības iestāde “Auriņš” atrodas Dobeles novadā Auros, Skolas ielā 10a.  

Teritorijas ir iežogota  ar rotaļu un saimniecības zonu. Tā ir labiekārtota un lielāko daļu klāj 

zālājs. Teritorijā ir divi gājēju vārti un vieni vārti, kas paredzēti transporta iebraukšanai. Blakus 

izglītības iestādes teritorijai ir stadions, ozolkoku parks. Pie Izglītības iestādes ir uzbūvēts 

stāvlaukums. 

Izglītības iestādes telpas ir izglītības programmas īstenošanai atbilstošas - funkcionālas, 

drošas,estētiski noformētas un atbilstošas sanitāri higiēniskām prasībām. To apliecina 

kontrolējošo institūciju pārbaužu akti no Veselības inspekcijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts darba inspekcijas.Telpu kvadratūra, 

iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam un vecumam. Telpu kopējā platība  ir 838 

m
3
, telpu platība nodarbībām -  307m

3
. Tai skaitā Izglītības iestādē ir 118 m

3
 liela zāle mūzikas 

un sporta nodarbībām, pasākumu organizēšanai, kā arī ēdināšanas zona un virtuve 89m
3
 platībā.  

Teritorijas zaļājā zonā ir ierīkots āra rotaļu laukums, kas ir kopīgs visām četrām 

pirmsskolas grupām. Rotaļu laukums ir aprīkots ar izglītojamo vecumam un vajadzībām 

atbilstošām ierīcēm. Rotaļu laukums katru gadu tiek atjaunots un finansiālo iespēju robežās 

papildināts ar jaunām ierīcēm. Iestādes teritorija pastāvīgi ir sakopta, bet rotaļu laukuma 

segumam problēmas rodas pavasaros un rudeņos, kad tas vairākus mēnešus ir neizmantojams pie 

lietaina laika apstākļiem mitrā seguma un dubļu dēļ.    

Ūdens apgāde, kanalizācija, apkure – centralizētas. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst 

Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.”. Lietus kanalizācija no jumta novadīta uz 

ārējiem lietus kanalizācijas tīkliem. 

Sanitāri higiēniskie apstākļi Izglītības iestādē tiek nodrošināti atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un 

izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. Telpās ir dabiskais un 

mākslīgais apgaismojums. Telpu vēdināšanu nodrošina logi, durvis. Iestādes telpas ir atbilstošas 

mācību un audzināšanas procesa prasībām. 

Izglītības iestādē katru gadu pēc nepieciešamības tiek veikts kosmētiskias remonts grupu 

telpās, palīgtelpās un kabinetos.  Ietādē realizētie projekti no 2007.- 2020.gadam:   

2007. – 2009.gadam – pārbūvētas un pielāgojot pirmsskolas izglītības vajadzībām pirmsskolas 

grupas un palīgtelpas.  

2008.gadā -  jumta seguma renovācija.  

2008.gadā -  Iestādes ēkas fasādes kapitālais remonts, logu nomaiņa.  

2008.gadā - iekšējās un ārējās kanalizācijas, un ūdesnvada  pārbūve. 

2008.gadā  - virtuves un ēdamzāles remonts, ventilācijas sistēmas ierīkošana.   

2009.gadā  -  Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas uzstādīšana. 

2009.gadā  - žoga izbūve apkārt Iestādes teritorijai.  

2009.gadā - bērnu rotaļu laukuma ar smilšu kastēm un atribūtiku ierīkošana. 

2010.gadā - sašķidrinātās gāzes apkeres sistēmas ierīkošana,apkures un siltā ūdens 

nodrošināšanai.  

2011. gadā  - 2.stāva pārseguma (bēniņu) siltināšana.  

2015.gadā – ārējā zibens aizsardzības sistēmas izveidošana. 

2016.gadā – jumta izbūvju siltināšana.  
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2017.gadā – aktu zāles un skatuves remonts, grīdas seguma nomaiņa. 

2017.gadā – stāvlaukuma izbūve.  

2018.gadā – iekšējo kāpņu nomaiņa. 

2018.gadā – ēkas pamatu remonts.  

2018.gadā – žoga paplašināšana un  tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana.  

2019.gadā – aktu zāles grīdas seguma līdzināšana 
 

Katru gadu un pēc nepieciešamības, notiek darba vides risku novērtēšana un novēršana. 
  

Stiprās puses:  

 Izglītības iestādes sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst noteiktajām prasībām. 

 Telpas ir funkcionālas, labiekārtotas, darbinieki rūpējas par telpu estētisko noformējumu.  

 Izglītības iestādes teritorija ir apzaļumota un sakopta. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Turpināt veikt labiekārtošanas darbus un remontdarbus Izglītības iestādes telpās. 

 Finansiālu iespēju robežās plānot un uzstādīt jaunu āra rotaļu laukuma aprīkojumu. 

Pilnveidojot aktivitāšu piedāvājumu izglītojamiem.   

 Plānot veikt rotaļu laukuma seguma nomaiņu.    

 

Vērtējums kritērijā ”Fiziskā vide” -  labi 

 

 

 

5.6.  Izglītības iestādes resursi 
 

5.6.1.  Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Izglītības iestāde darbojas pēc Dobeles novada domes apstiprinātas pamatbudžeta tāmes. 

Iestādes budžets, kas tiek apstiprināts normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā un tiek veidots 

balstoties uz izvirzītajām prioritātēm un darbinieku pieprasījumu pamatdarbību nodrošināšanai.   

Izglītības iestādes finanses ir pietiekamas ēkas uzturēšanai, darbībai, daļēji attīstībai. Izglītības 

iestādes budžets katru gadu nedaudz, bet tomēr pieaug. 

Izglītības iestādes finansēšana notiek no Dobeles novada pašvaldības budžeta 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.  

Pešvaldības budžeta līdzekļi tiek izmantoti Izglītības iestādes uzturēšanai, telpu un apkārtnes 

labiekārtošanai, izglītības programmas nodrošināšanai, materiālās bāzes uzlabošanai, darbinieku 

attalgojumam, obligātajām veselības pārbaudēm, darbinieku materiālajai stimulēšanai par 

kvalitatīvu papildu darbu, tālākizglītības kursiem profesionālajā pilnveidē.  

2019. gadā Izglītības iestādes kopējais budžets bija 188 108 EUR,  

2020.gadā Izglītības iestādes kopējais plānotais budžets 227 802 EUR.   

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas satura apguvei nepieciešamo mācību 

literatūru, mācību materiālo bāzi. Didaktiskās spēles, uzskates materiāli tiek gan pirkti, gan tos 

gatavo katrs pedagogs pats atbilstoši nodarbības tēmai.  

Lai īstenotu kvalitatīvu mācību procesu, Izglītības iestādē ir pieejams atbilstošs 

materiāltehniskais nodrošinājums - pedagogiem ir iespēja izveidot darba lapas, kopēt un laminēt 

didaktiskās spēles un mācību uzskates un izdales materiālus, jo ir pieejami laminēšanas iekārta 
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un kopētājs. Visas pirmsskolas grupas un kabineti ir nodrošināti ar datoriem un printeriem. 

Mācību procesa un ārpus nodarbību organizēšanai ir pieejami divi videoprojektori, mūzikas 

atskaņotāji, klavieres un sintizators mūzikas nodarbību organizēšanai. Izglītības iestādē ir 

pieejams bezvadu interneta pieslēgums.  

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā, to izmantojums ir efektīvs. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas, sporta inventārs tiek papildināts un atjaunots pēc 

darbinieka pieprasījuma.  
 

Stiprās puses:  

 Izglītības iestādē ir iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība darba 

procesa organizēšanai. 

 Katru gadu materiāli tehniskā bāze tiek papildināta, paredzot finanšu līdzekļus budžetā.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Papildināt mācību līdzekļu klāstu, nodrošinot kvalitatīvu jaunās kompetenču pieejas 

ieviešanu ikdienas darbā.  

 Papildināt un atjaunot  materiāltehniskā aprīkojuma bāzi.  

 Uzlabot interneta pieslēguma kvalitatīvāku pieslēgumu un pieejamību visās Izglītības 

iestādes telpās. 

 

Vērtējums kritērijā ” Iekārtas un materiāltehniskie resursi” -  labi 

 

 

5.6.2. Personālresursi  
 

Izglītības iestādē strādā 19 darbinieki, no tiem 7 pedagoģiskie darbinieki, t.sk. Iestādes 

vadītāja un 9 tehniskie darbinieki, iestādes tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai.  

Izglītības iestādē strādā gan pieredzējuši pedagogi, gan pedagogi ar nelielu darba stāžu. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Augstākā 

pedagoģiskā izglītība ir septiņiem pedagogiem, divi pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību.    

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 (VIIS). Pedagogi ir pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas 

metodikā, audzināšanas jautājumos, bērnu tiesību aizsardzībā, u.c. kursos un semināros. Katra 

mācību gada sākumā tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. Pedagogu ir labi 

informēti par tālākizglītības iespējām un resursiem. 

Iestādes vadība atbalsta un motivē pedagogus dalībai ar pedagoģisko darbību saistītās 

aktivitātēs. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu un pieredzi saistītās aktivitātēs 

iestādē vai ārpus tās un savu labo praksi un zināšanas nodod viens otram, informējot par redzēto 

un dzirdēto sanāksmēs, individuālajās sarunās. 

Skolotāju palīgi regulāri atjauno zināšanas “Minimālās higiēnas prasību pārtikas uzņēmimā” 

kuros, ir apguvuši programmu skolotāju palīgiem “Komunikācijas prasmju attīstīšana un 

skolotāja palīgu loma bērnu mācīšanās prasmju attīstīšanā”.    

Regulāri tiek pieprasīta un atjaunota informācija no Sodu reģistra, kurā nav ziņu par 

izglītības iestādes personāla sodāmību. 
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Stiprās puses:  

 Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas 

realizēšanai un iestādes saimnieciskās darbība nodrošināšanai.   

 Pedagoģiskais personāls regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas 

popularizējot un ieviešot ikdienas dzīvē. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Turpināt pilnveidot pedagogu un skolotāju palīgu kompetences.  
 

Vērtējums kritērijā ” Personālresursi” -  labi 
 

5.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums 
 

5.7.1.  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

Izglītības iestādes vadība plāno Iestādes darbu,  kontrolē,  veic pašvērtēšanu un turpmākā 

procesa plānošanu visās tās darbības jomās, nosakot atbildīgās personas un izpildes laiku.  

Izglītības iestādes pašnovērtēšana ir balstīta uz plānoto un izpildīto mērķu un darba 

uzdevumu analīzes, aptverot visas Iestādes darbības jomas. Iestādes vadība plāno Izglītības 

iestādes darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Pašnovērtēšanas procesu vada vadītāja un vadītājas 

vietniece izglītības jomā. Izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesā ir iesaistīts pedagoģiskais 

personāls, tehniskais personāls un izglītojamo vecāki. Pašnovērtējums balstās uz ikdienas 

vērojumiem, pedagogu darba pašnovērtējuma, izglītības iestādes iekšējās kontroles materiāliem, 

anketēšanas rezultātiem, kontrolējošo institūciju aktu un citu dokumentācijas izpētes,  t.i.  balstās 

uz konkrētiem rezultātiem un apliecinājumiem. Pašnovērtējumā tiek apzinātas Izglītības iestādes 

stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, kas tiek izmantotas plānojot izglītības iestādes 

tālāko darbību.  
 

Izglītības iestādes Attīstības plāns tiek plānots uz trim gadiem, nosakot Iestādes attīstības 

prioritātes trim gadiem. Attīstības plāns ir izstrādāts 2019. – 2021.gadam, sākotnēji veicot 

iepriekšējā periodā sasniegtā izvērtēšanu. Izglītības iestādes attīstības plāns tiek veidots loģiskā 

struktūrā, pārskatāmi un skaidri, balstoties uz sasniegto rezultātu analīzi, lietojot arī SVID 

analīzi, ņemot vērā ārējo faktoru ietekmi. Izglītības iestāde plāno un realizē savu ikdienas darbu, 

balstoties uz Iestādes Attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm.  
 

Stiprās puses:  

 Izglītības iestādē notiek sistēmisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas 

process, iesaistot iestādes personālu, izglītojamo vecākus.  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Attīstības plāna un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē – pašvērtēšanas procesā, lēmumu 

pieņemšanā un līdzatbildībā motivēt aktīvāk iesaistīties visus personālresursus, īpaši 

izglītojamo vecākus. 

 Regulāri organizēt atgriezenisko saiti un izvērtēt izvirzīto prioritāšu liederīgumu, veikt 

korekcijas plānotajās darbībās. 
 

Vērtējums kritērijā ” Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” -  labi 
 

5.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
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Izglītības iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra (skat.Izglītības iestādes 

vadības organizatoriskā struktūra).  

Izglītības iestādes vadības organizatoriskā struktūra 

 

 

 

 

 

 

, 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katram Izglītības iestādes darbiniekam ir pieejama informācija par iestādes vadības darba 

struktūru. Visam Izglītības iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amata apraksti, kuros 

norādīta pakļautība, noteikti viņu darba pienākumi un tiesības un atbildības jomas. 

Nepieciešamības gadījumā amatu apraksti tiek aktualizēti.   Vadītājas kompetences ir norādītas 

vadītājas amata aprakstā un darba līgumā. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti, kas atbilst normatīvo 

aktu prasībām un dokumentu izstrādes prasībām, un sakārtoti atbilstoši Iestādes lietu 

nomenklatūrai. Iestādes personāls tiek informēts par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, to 

izmaiņām. Informācija ir pieejama dažādās sadarbības formās - individuālās sarunas, vadības 

sanāksmes, informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, e-pasts, informāciju stendi, 

kā dokuments (piem.,darba plāns) kas pieejams katram pedagogam.   

Vadītāja plāno, organizē un uzrauga iestādes darbu, nodrošina labvēlīgu vidi Izglītības 

iestādē, veicina personāla izpratni par izglītības iestādes vīzijas un mērķu un uzdevumu 

sasniegšanu. Vadība pilda uzticētos darba pienākumus, veiksmīgi sadarbojas savā starpā ar 

izglītības iestādes personālu. Vadītāja savas kompetences ietvaros regulāri deleģē un pārrauga 

pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu.  

Iestādes personālam, vecākiem ir iespēja brīvi komunicēt ar vadību. Iestādes vadība savā 

darbībā ievēro un veicina vecāku un personāla savstarpēji pozitīvas attiecības, ievērojot 

demokrātijas vērtības. Izglītības iestādes darbinieki atzīst, ka vadītāja konsultējas ar personālu 

svarīgu jautājumu izlemšanā, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu Vadītāja 

regulāri pārskata un izvērtē Iestādes darbinieku ierosinājumus darba uzlabošanai.  
 

vadītāja 
(1 likme) 

 

vadītāja vietnieks  
izglītības jomā  
(0,25 likmes) 

pirmsskolas iestādes 
māsa  

(0,5 likmes) 

saimniecības vadītājs  
(1 likme) 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji (5,64 likmes) 

logopēds  
(blakusdarbs) 

psihologs 
(blakusdarbs) 

skolotāju palīgi  
(4 likmes) 

apkopēja 
(0,5 likmes) 

sētniece 
(0,5 likmes) 

remontstrādnieks 
(0,5 likmes) 

pavārs 
(1 likme) 

šefpavāre 
(1 likme) 
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Stiprās puses:  

 Izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti.   

 Izglītības iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, katram darbiniekam ir 

zināmi un saprotami amata pienākumi.  

 Vadītāja pieņem lēmumus demokrātiski, uzklausot visas iesaistītās puses. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot katra darbinieka līdzatbildību iestādes darba plānošanā un pieņemtā lēmuma 

realizācijā.   
 

Vērtējums kritērijā ” Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” -  labi 

 
5.7.3.  Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

 

Izglītības iestāde savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar dažādām 

institūcijām. Izglītības iestādei ir sadarbība ar  

 Dobeles novada domi. Izglītības iestāde darbojas saskaņā ar Domes izdotajiem lēmumiem, 

un rīkojumiem. Domes piešķirto finansējumu sadala atbilstoši izglītības iestādes izvirzītajām 

prioritātēm. 

 Dobeles novada Izglītības pārvaldi izglītības procesa īstenošanas jautājumos, kura koordinē 

pedagogu un vadības seminārus, kursus un citus pasākumus. Izglītības pārvalde saskaņo 

pedagogu tarifikācijas, centralizēti organizē arī daļu izglītības iestādes uzturēšanas 

jautājumu,t.i. slēdz līgumus ar uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus visām izglītības 

iestādēm, organizē iepirkumu procedūras, sniedz jurista un grāmatvedības konsultācijas 

u.tml. 

 Dobeles novada sociālo dienestu, Dobeles novada bāriņtiesu, Dobeles novada pašvaldības 

policiju, jautājumos, kas skar izglītojamo drošību ģimenē, ja ir aizdomas par vardarbību no 

vecāku puses. 

  Dobeles novada centrālo bibliotēku, Dobeles Jaunatnes uniciatīvu un veselības centru, kuri 

piedāvātā  daudzveidīgus tematiski izglītojošos pasākumus izglītojamiem, gan klātienē, gan 

atbraucot uz vietas Izglītības iestādē.  

 citām novada, republikas pirmsskolas izglītības iestādēm, kur tiek gūta pieredzes apmaiņa.  

 Auru pagasta pārvaldi, kultūras koordinatori, kopīgi plānojot un organizējot pasākumus 

Izglītības iestādē Auru pagasta iedzīvotājiem, pensionāriem.  

 pilnveidota sadarbība ar Iestādes padomi. Mācību gada laikā Iestādes padomes pārstāvji 

tiekas ar iestādes pedagogiem un vadību, tiek risināti jautājumi par mācību un audzināšanas 

procesu un aktualitātēm pirmsskolas iestādē.  
 

Stiprās puses:  

 Veiksmīga sadarbība ar Dobeles novada pašvaldību un Izglītības pārvaldi un ar citām 

iestādēm, izglītības iestādes attīstības prioritāšu īstenošanā  
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot sadarbību ar Dobeles novada institūcijām un citām izglītības iestādēm.  
 

Vērtējums kritērijā ” Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” -  labi 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

(BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 
 

Izglītības iestādes izvirzītie turpmākās attīstības uzdevumi tiek balstīti uz pašnovērtējumā 

gūtiem secinājumiem un tiek izmantoti turpmākā Izglītības iestādes darba plānošanā. 

Jomas un turpmākā attīstība:  

1. joma: Mācību saturs   

 Sniegt atbalstu pedagogiem jaunā satura uz kompetencēm balstītā izglītības pieejā 

ieviešanā mācību procesā. Nodrošināt mācīšanos iedziļinoties, akcentējot izglītojamā 

iniciatīvu, izvēli, jaunradi. 

 

2.  joma: Mācīšana un mācīšanās  

 Plānot rotaļnodarbības gan iekštelpās, gan brīvā dabā visas dienas garumā, aktualizējot 

saikni ar reālo dzīvi, aktualitātēm un pielietojot daudzveidības mācību formas.  

 Pilnveidot pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu “Labās prakses piemērs” 

organizētajot savstarpējas nodarību vērošanu, ideju apmaiņu. 

 Pilnveidot mācību procesa organizācijas formas.  

 Veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, radot interesi iesaistīties mācību procesā.  

 Pilnveidot vecāku un Izglītības iestādes sadarbību izglītojamo mācīšanās procesa 

uzlabošanā un motivācijas veidošanā.  

 Sekot līdzi novitātēm pedagoģijā, kā arī pilnveidot mācību procesu, ieviešot savā darbā 

labās prakses piemērus.   

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp Izglītības iestādi un vecākiem par izglītojamo 

sasniegumiem. 

 Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi, īstenojot 

kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā.  

 Iegūt atgriezenisko saiti no sākumskolas skolotājiem par pirmsskolas izglītojamo 

sasniegumiem 1.klasē. 
 

3. joma: Izglītojamo sasniegumi  

 Pilnveidot darbu ar vecākiem, lai veicinātu vecāku izpratni par organizētajām aktivitātēm 

un izglītojamo sasniegumiem.  

 Pilnveidot darbu izglītojamo sasniegumu uzlabošanā ikdienas darbā.  
 

4. joma: Atbalsts izglītojamiem   

 Pilnveidot Izglītības iestādes un psihologa sadarbību. 

 Organizēt darbinieku apmācību pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā. 

 Pilnveidot izglītojamo izpratni par  drošības noteikumu ievērošanu dažādās dzīves 

situācijās.  

 Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Izglītības iestādē un ārpus tās organizētajos 

pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt vecākus  Iestādes aktivitātēs un sadarboties ar citām 

institūcijām.  

 Paplašināt metodiskā materiāla klāstu par profesijām. 

 Pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt sadarbību ar 

vecākiem šajā jomā. 
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 Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības un uzvedības problēmas. 

 Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

nepieciešams atbalsts. 

 Pilnveidot sadarbību ar šo izglītojamo vecākiem pedagogiem un atblasta personālu.  

 Rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties Iestādes padomes darbā. 

 Pilnveidot personāla komunikācijas un sadarbības prasmes ar vecākiem.  
 

5. joma: Iestādes vide 

 Saglabāt esošās un rast jaunas idejas saliedējošu pasākumu organizēšanā kolektīvam.  

 Turpināt uzturēt labvēlīgu mikroklimatu, pilnveidot pozitīvas attiecības starp 

izglītojamiem, vecākiem un iestādes darbiniekiem.  

 Turpināt veikt labiekārtošanas darbus un remontdarbus Izglītības iestādes telpās. 

 Finansiālu iespēju robežās plānot un uzstādīt jaunu āra rotaļu laukuma aprīkojumu. 

Pilnveidojot aktivitāšu piedāvājumu izglītojamiem.   

 Plānot veikt rotaļu laukuma seguma nomaiņu.    
 

6. joma: Iestādes resursi 

 Papildināt mācību līdzekļu klāstu, nodrošinot kvalitatīvu jaunās kompetenču pieejas 

ieviešanu ikdienas darbā.  

 Papildināt un atjaunot  materiāltehniskā aprīkojuma bāzi.  

 Uzlabot interneta pieslēguma kvalitatīvāku pieslēgumu un pieejamību visās Izglītības 

iestādes telpās. 

 Turpināt pilnveidot pedagogu un skolotāju palīgu kompetences.  
 

 

 

 

 

 

 

7. joma:  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 Attīstības plāna un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē – pašvērtēšanas procesā, lēmumu 

pieņemšanā un līdzatbildībā motivēt aktīvāk iesaistīties visus personālresursus, īpaši 

izglītojamo vecākus. 

 Regulāri organizēt atgriezenisko saiti un izvērtēt izvirzīto prioritāšu liederīgumu, veikt 

korekcijas plānotajās darbībās. 

 Pilnveidot katra darbinieka līdzatbildību iestādes darba plānošanā un pieņemtā lēmuma 

realizācijā.   

 Pilnveidot sadarbību ar Dobeles novada institūcijām un citām izglītības iestādēm.  

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja                                                                      Agita Pēka    

  

10.09.2020.  
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