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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

    Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa’’ (turpmāk –Iestāde) ir Dobeles 

novada domes dibināta speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (līdz 31.08.2020.). No 01.09.2020. 

mainīts nosaukums - Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa’’. Iestāde ir Dobeles novada 

Izglītības pārvaldes pakļautībā. 

Iestādes juridiskā adrese- Upes iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

 Iestāde atrodas Dobeles pilsētas centrā, savu darbību uzsāka 1961. gada jūlijā kā Dobeles 

pilsētas 1. bērnudārzs- mazbērnu novietne mazākumtautību bērniem.  

 1980. gadā savu darbību uzsāka kā Dobeles pilsētas logopēdiskais bērnudārzs, kurā darbojās 

1 mazbērnu grupa un 3 logopēdiskās grupas bērniem no 3- 7 gadiem. 

 Par Dobeles logopēdisko bērnudārzu ,,Valodiņa’’ iestāde kļuva 1998. gadā.  Iestāde uzņēma  

60 bērnus ar runas un valodas traucējumiem. Darbojās 4 logopēdiskās grupas, 

no tām viena mazākumtautības grupa. 

 2019./2020.mācību gadā Iestāde apmeklēja 60 izglītojamie.  No 01.09.2020. iestādi apmeklē 

65 izglītojamie.  Darbojas četras grupas. Mācības notiek latviešu valodā.  

Vairāku gadu garumā pieprasījums pēc Iestādes pakalpojumiem ir lielāks par iespējām. 

     

Pedagogu sastāvs un kvalifikācija 

 

Iestādē strādā 30 darbinieki: Iestādes vadītāja, vadītājas vietniece, 12 pedagogi un 16 

tehniskie darbinieki. Iestāde ir nodrošināta ar atbilstošu pedagoģisko personālu un tehniskajiem 

darbiniekiem. 

1. tabula 

Mācību gads Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība 

Maģistri Speciālā 

skolotāja 

kvalifikācija 

Pedagogu 

profesionālās 

darbības 

kvalitātes 

2.pakāpe 

Pedagogu 

profesionālās 

darbības 

kvalitātes 

3.pakāpe 

 

2019./2020. 

 

8 

 

5 

 

14 

 

6 

 

1 

 

Izglītojamo skaits un vecums pa grupām 2019. /2020. mācību gadā 

 

2. tabula 

Grupa Izglītojamo skaits  Vecums 

1. grupa 15 3-4 gadi 

2. grupa 15 5-7 gadi 

3. grupa 15 5-7 gadi 

4. grupa 15 5-7 gadi 

 

Īstenojamās izglītības programmas  

 Iestāde īsteno 4 speciālās pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši izglītojamo 

speciālajām vajadzībām, vecāku pieprasījumam un pedagoģiski medicīnisko komisijas atzinumiem.
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3. tabula 

Programmas 

kods 

Programmas nosaukums Izglītojamo skaits 

programmā 

01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

53 

01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstībastraucējumiem 

4 

01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar viegliem garīgās attīstības 

traucējumiem 

1 

01015911 Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem vai vairākiem 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

2 

 

Iestādes finansiālais nodrošinājums 

 

Iestādes budžetu plāno, uzklausot darbinieku un vecāku priekšlikumus, izvērtējot Iestādes 

vajadzības un ņemot vērā pašvaldības iespējas. Iestādes budžets ir atbilstošs iestādes darbības 

kvalitatīvai nodrošināšanai. 

 

2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Iestādes misija 

,,Bērni ir kā puķes dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas 

attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem’’. 

 

Iestādes vīzija 

,,Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Valodiņa’’ ir kā kvalitatīvi kopts rožu dārzs, kur dota 

iespēja augt, pilnveidoties un attīstīties jebkuram bērnam, atbilstoši viņa interesēm un individuālajām 

vajadzībām. Iestādes skolotāji atzīst, ka vispusīgas zināšanas var iegūt tikai tad, ja ejot caur dzīvi, 

patstāvīgi tiek turētas vaļā acis un ausis.’’ 

Iestādes darbības mērķi: 

1. Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu. 

2. Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības 

un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības 

apguvei. 

 

Iestādes darbības pamatviziens: izglītojoša un audzinoša darbība. 
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Iestādes galvenie uzdevumi: 

1. Īstenot izglītības programmas, veicot pedagoģiski medicīnisko korekciju izglītojamo runas, 

valodas un jauktu attīstības traucējumu novēršanā. Organizēt mācību un audzināšanas darbu, 

izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības 

daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves 

uzsākšanai. 

2. Sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi. 

3. Sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, 

veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību. 

4. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izziņas 

darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi. 

5. Sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību. 

6. Sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret 

sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, 

etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt 

krietnus, godprātīgus un atbildīgus cilvēkus- Latvijas patriotus; 

7. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības 

apguves uzsākšanai. 

8. Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību 

līdzekļus. 

9. Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus. 

 

Pašnovērtējuma datu iegūšanai ir izmantoti šādi dokumenti un materiāli: 

 

• Izglītības iestādes dokumenti (nolikums, rīkojumi, iekšējie noteikumi, instrukcijas). 

• Līgumi, amatu apraksti. 

• Tarifikācija. 

• Iestādes perspektīvais attīstības plāns 01.09.2017.-31.08.2020., tā izvērtējums. 

• Ieraksti skolvadības sistēmā e-klase (skolotāju darba plāns, bērnu attīstības 

vērtēšana, kavējumu uzskaite, individuālā darba dienasgrāmatas un citi). 

• Iestādes gada darba plāns, tā izvērtējums. 

• Grupu žurnāli.  

• Rotaļnodarbību plāns, dienas režīms. 

• Grupu skolotāju darba mapes. 

• Pedagogu ikmēneša sanāksmju protokoli/ lēmumi. 

• Vecāku sapulču protokoli. 

• Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi, ieteikumi 

• Individuālo sarunu ar vecākiem uzskaites dokumenti. 

• Iestādes padomes un pedagoģiskās padomes sēžu lēmumi. 

• Anketēšanas rezultāti (pedagogu, tehniskā personāla, vecāku). 

• Darbinieku pašvērtējums. 

• Pedagoģiskā procesa vērošanas dokumenti. 



 
Dobeles pirmsskolas izglītības ietādes 

,,Valodiņa’’PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

6 
 

• Datu bāze VIIS sistēmā. 

• Budžeta plānošanas un izpildes dokumenti. 

• Kontroles un uzraudzības dienestu dokumentu analīze. 

• Saimnieciskās darbības dokumenti. 

• Iestādes darbu reglamentējošie dokumenti. 

Iestādes tradīcijas, ikgadējie pasākumi audzināšanas darba prioritāšu, mērķu un uzdevumu 

īstenošanai: 

                                                                                                                                      4.tabula 

Mēnesis Aktivitāte 

Septembris Zinību diena 

Olimpiskā diena 

Ziedu paklāja veidošana 

Ražas svētki, miķeldiena 

Oktobris Pretī zelta rudenim 

Vislatvijas Putras diena 

Novembris Latvijas godināšana 

Mārtiņdiena, gadatirgus 

Ģimenes skoliņa, izglītojošie pasākumi vecākiem 

Decembris Rūķi rūķojas decembrī 

Ziemassvētki 

Janvāris Jaunais gads 

Ziemas sporta aktivitātes lieliem un maziem 

Februāris Meteņdiena 

Marts Talantu konkurs  ,,Ko tu proti Valodiņa?’’ 

Aprīlis Runas konkurss ,, Valodēns’’ 

Lieldienas 

Maijs Ģimenes svētki 

Izlaidums 

 

   

2019./2020. mācību gadā prioritātes tika izvirzītas 3 darbības pamatjomās: 

 

Pamatjoma- Mācību saturs   

                                                                                                                                       5.tabula 

Prioritāte Kompetenču pieejas ieviešana mācību satura īstenošanā. 

 

Uzdevumi Sekmēt izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā un 

pakāpeniski, kvalitatīvi ieviest darbā ar izglītojamajiem. 

Galvenās plānotās aktivitātes  Paveiktais 

1. Izzināt pedagogu profesionālās 

pilnveides vajadzības, veicināt 

profesionālo izaugsmi jaunā mācību 

satura ieviešanai. 

 

Mācību gada laikā skolotāji profesionālās kompetences 

paaugstināja dažādos kursos un semināros, atbilstoši 

profesionālās pilnveides vajadzībām un interesēm. Vairāki 

pedagogi apguva profesionālās pilnveides programmu 

,,Kompetenču pieeja mācību saturā’’, ,,Audzināšanas 
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darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstītā izglītības 

procesā’’, ,,Aktīvs mācību process visas dienas garumā’’.  

Visi skolotāji apguva kursus “Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā’’.  

Pēc profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanas 

ikviens pedagogs dalījās pieredzē ar citiem iestādes 

pedagogiem, stāstot un praktiski demonstrējot iegūtās 

zināšanas, kā arī labāko ieviešot savā darbā ar bērniem. 

2.  Izzināt jauno normatīvo dokumentu 

saturu (pirmsskolas vadlīnijas, 

izglītības programma, mācību satura 

programma*) un mērķtiecīgi tos 

izmantot savā darbā. 

(*MK noteikumi Nr. 716, 

21.11.2018. ,,Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 

pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem”. 

 

Ne retāk kā reizi mēnesī notika skolotāju sanāksmes, 

savstarpējā mācīšanās, jauno normatīvo aktu izzināšana, 

sarunas par jaunā mācību satura ieviešanu un dalīšanās 

pieredzē.  

Skolotāji iepazinās ar www.skola2030.lv pieejamajiem 

materiāliem, kopīgi tos analizēja, mācījās ieviest darbā 

labākās idejas.  

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, piesardzības nolūkos 

skolotāju mācīšanās aktivitātes no 16.03.2020. līdz 

01.08.2020 notika attālināti, caur e-klasi, Warthapp.  

Skolotāji pakāpeniski ieviesa darbā jaunas darba formas un 

pieejas, mācījās strādāt atbilstoši jaunajai kompetenču 

pieejai. 

Analizējot nodarbību kvalitāti secinām, ka nodarbību 

struktūra, skolotāju izmantotās darba organizācijas formas 

ir kvalitatīvas un izglītojamo attīstību sekmējošas. Pēc 

katras vērotās nodarbības notika sarunas ar skolotāju. 

 

3. Pilnveidot pedagogu mācību darba 

plānošanas un izvērtēšanas prasmes 

(e-klase, kopīga plānošana). 

 

Iestādes darba plānošanu skolotāji veic skolvadības 

sistēmā E- klase. Iestādes skolotāji plāno darbu mēnesim, 

nedēļai un katrai dienai. Skolotāju darba plānošana ir 

pieejama izglītojamo vecākiem. Plānošanas pārraudzību 

veic vadītājas vietniece, vajadzības gadījumā sniedz 

individuālas konsultācijas vai grupu konsultācijas 

skolotāju sapulcēs.  

Joprojām tiek izmēģināti un meklēti dažādi varianti, labākā 

pieredze, lai pilnveidotu skolotāju darba plānošanau e-

klasē. 

 

4. Organizēt grupu sanāksmes, darba 

vērošanu, interaktīvas aktivitātes 

pedagogu savstarpējās mācīšanās 

efektivitātes paaugstināšanai (darba 

plānošana, īstenošana, izvērtēšana, 

refleksija). 

 

No 2020. gada janvāra līdz martam skolotāji organizēja 

pieredzes apmaiņas pasākumus grupu ietvaros, savstarpēji 

vērojot, kopīgi mācoties un daloties pieredzē, izvērtējot 

panākumus un turpmākās vajadzības ieviešot kompetenču 

pieeju mācību saturā. Katrs skolotājs vēroja ne mazāk kā 

divas aktivitātes pie citiem Iestādes skolotājiem, sniedzot 

atgriezenisko saiti par redzēto. 

http://www.skola2030.lv/
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5. Paaugstināt atbalsta pasākumu 

efektivitāti bērniem ar 

speciālām/īpašām vajadzībām 

(individuāla pieeja, sadarbība ar 

speciālistiem, vecākiem). 

 

Mācību gada laikā notika trīs atbalsta komandas sēdēs, 

kurās tika analizēts mācību darbs grupā, izglītojamo 

attīstība un meklēti labākie risinājumi atbalsta pasākumu 

nodrošināšanā. 

Pilnveidota sadarbība ar vecākiem izglītojamo 

individuālo vajadzību nodrošināšanā- ģimeņu skoliņas 

nodarbības, individuālās sarunas, e-klase. 

Notika vairākas neplānotas tikšanās, veiksmīgi risinātas 

ārkārtas situācijas. 

6. Iesaistīt izglītojamo vecākus 

mācīšanās procesā, nodrošinot 

regulāru atgriezenisko saiti par 

izglītojamo mācīšanās sniegumu un 

sasniegumiem. 

 

Mācīšanas procesā aktīvi iesaistījās izglītojamo vecāki. 

Kopā ar grupas skolotājiem organizēja dažādus 

eksperimentus. Vecāki piedalījās nodarbībās, gatavojot 

salātus, sviestmaizes, cepot cepumus un piparkūkas, 

gatavojoties dažādiem gadskārtu svētkiem. Īpaši aktīvi 

iesaistījās Iestādes padomes pārstāvji, izsakot 

priekšlikumus, palīdzot organizēt pasākumus 

izglītojamajiem (sporta diena, projesiju iepazīšana, talka 

iestādes sakopšanai). 

Vecāki piedalījās ģimeņu skoliņā, mācoties izprast sava 

bērna attīstības vajadzības. 

 

 

 

Pamatjoma - Mācīšana un mācīšanās 

                                                                                                                                               6.tabula 

Prioritāte  Izglītojamo zinātkāres un pašvadītas mācīšanās prasmju 

attīstības sekmēšana. 

Uzdevumi 
Plānot un organizēt mācību procesu, kas sekmē 

izglītojamā zinātkāres un pašvadītas mācīšanās prasmju 

attīstību. 

Galvenās plānotās aktivitātes  Paveiktais 

1.Veidot mainīgu, daudzveidīgu un 

pētniecisku mācību vidi, kas rosina 

izglītojamo zinātkāri. 

Izglītojamie ikdienā piedalījās grupas mācību vides 

izveidē, atbilstoši tēmai un interesēm. Izglītojamie 

izrādīja interesi un aktīvi darbojās kopīgi radītā grupas 

vidē. 

Izglītojamie regulāri mācījās sakārtot savu darba vietu 

pirms un pēc darba/ nodarbības, klāt galdu, ielikt sev 

šķīvī ēdienu. Izglītojamie apguva galda kultūru, 

pašapkalpošanās prasmes. 

2.Nodrošināt izglītojamajiem jēgpilnas un 

daudzveidīgas darbošanās iespējas 

veselībai un dzīvībai drošos apstākļos. 

Izglītojamie regulāri tika iepazīstināti ar drošības 

noteikumiem, mācījās tos izprast un rīkoties atbilstoši 

drošības noteikumiem.  
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Izglītojamie piedalījās grupas noteikumu izstrādē un 

ikdienā centās tos ievērot. 

3.Nodrošināt izglītojamajiem iespēju 

mācīties iedziļinoties. Mācību procesā 

izvirzīt skaidrus mācīšanās mērķus un 

sasniedzamos rezultātus. Piedāvāt 

daudzveidīgus uzdevumus un laiku 

darbību  modelēšanai. 

Izglītojamie piedalījās nedēļas un dienas aktivitāšu 

plānošanā, kopīgi ar skolotāju izvirzīja nodarbības mērķi 

un sasniedzamos rezultātus. Skolotāji rotaļdarbībās lietoja 

metodes, kuras palīdzēja izglītojamajiem saprast - ko viņi 

darīs, kā darīs, kāpēc darīs. Izglītojamie mācījās vērtēt 

savu un cita bērnu darba procesu un rezultātu.  

4.Nodrošināt izglītojamajam atbalstošu 

un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju 

skaidrot savu darbību gaitu un domāt par 

savu mācīšanos un sasniegto rezultātu. 

Skolotāji ikdienā organizēja aktivitātes ar mērķi, lai 

izglītojamie mācītos izteikt savas domas un jūtas, 

sadarbotos. 

Izglītojamie mācījās uzklausīt citus un izteikt savu 

viedokli, pārvaldīt savu uzvedību. 

Skolotāji organizēja sarunas ar izglītojamajiem, rosinot 

viņus stāstīt par paveikto, priecāties par padarīto, 

apzināties sava veikuma nozīmīgumu. 

 

Pamatjoma-Iestādes darba organizācija un kvalitātes nodrošināšana 

                                                                                                                                                7.tabula 

Prioritāte Izglītības iestādes darba kvalitātes izvērtēšana.  

Uzdevumi 

Veikt izglītības iestādes attīstības plāna (01.09.2017.-31.05.2020.) 

izvērtēšanu un izstrādāt attīstības plānu nākamajam periodam-

01.09.2020.-31.08.2023. 

Paveiktais 

Pedagoģiskā procesa norises vērtēšana un analīze. 

Iestādes iekšējo noteikumu pārskatīšana un papildināšana. 

Iestādes padomes iesaistīšana iestādes darbības izvērtēšanā. 

2019.gada novembris- vecāku anketēšana. 

2020.gada aprīlis – pedagogu anketēšana GOOGLE doc.  

2020.gada maijs- tehnisko darbinieku anketēšana. 

2020.gada maijs – anketēšanā iegūto rezultātu apkopošana. 

2020.gada jūnijs- prioritāšu noteikšana nākamajiem trīs gadiem, attīstības 

plāna 01.09.2020.-31.05.2023. apspriešana pedagogu sapulcē. 

 

 

Attīstības plāna izvērtēšanā iegūtā informācija izmantota Iestādes attīstības plāna izstrādei 

nākamajam periodam- 01.09.2017.-31.05.2020. 
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

(Nav attiecināms) 

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISOS 

JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

4.1. Mācību saturs- iestādes īstenotās izglītības programmas 

Īstenojot pirmsskolas mācību satura programmas, skolotāji ievēro katra izglītojamā 

individuālās attīstības vajadzības. Katram izglītojamajam, kurš uzņemts izglītības programmā ar 

kodu 01015811 un 01015911 ir piesaistīts asistents, kas ikdienā sniedz atbalstu izglītošanās procesā 

un sociālo jomu apgūšanā. 

Mācību procesa veiksmīgai norisei katra mācību gada sākumā veido rotaļnodarbību sarakstu 

un dienas režīmu, ko apstiprina Iestādes vadītāja. Tos sastāda vadītājas vietniece sadarbībā ar 

skolotājiem.  Rotaļnodarbību saraksts pieejams katrā grupā un katras grupas vecāku informācijas 

stendā. 

Mācību saturu īsteno, ievērojot izstrādāto attīstības plānu trijiem gadiem. Tā mērķis -sekmēt 

Iestādes darba kvalitātes pilnveidi, veicinot skolotāju prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un 

audzināšanas procesu, tādējādi uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un individuālos 

sasniegumus.  

Skolotāji regulāri piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos grupu ietvaros, savstarpēji vērojot, 

kopīgi mācoties un daloties pieredzē, izvērtējot panākumus un turpmākās attīstības vajadzības, 

ieviešot jaunās kompetences mācību saturā. Katra skolotāja vēroja ne mazāk kā divas aktivitātes pie 

citiem Iestādes skolotājiem, sniedzot atgriezenisko saiti par redzēto. 

 Skolotāji apgūst un ievieš darbā jaunas darba formas matemātikas apguvē (orientēšanās telpā 

un plaknē, skaits un skaitītmācīšana), izmantojot robotikas elementus un turpina tās pielietot mācību 

darbā. Mājturības un tehnoloģijas apguvē izglītojamie mācās izmantot jaunas, radošas darba tehnikas, 

ko skolotāji apguva seminārā ,,Es esmu mākslinieks’’, kuru vadīja Iestādes skolotāja. Bērniem ļoti 

patīk papīrliešana, dekupāža, gleznošana ūdenī, nospiedumu tehnika un gleznošana ar ledu. Skolotāji 

integrētas rotaļnodarbības organizē visas dienas garumā, akcentu liekot uz patstāvīgu darbošanos un 

attīstošu atgrezeniesko saiti.  

Iestādes darba plānošanu skolotāji veic skolvadības sistēmā E- klase. Iestādes skolotāji plāno 

darbu mēnesim, nedēļai un katrai dienai. Skolotāju darba plānošana ir pieejama izglītojamo 

vecākiem. Plānošanas pārraudzību veic vadītājas vietniece, un vajadzības gadījumā sniedz 

individuālas konsultācijas vai grupu konsultācijas skolotāju sapulcēs.  

 Iestādes logopēdi papildināja mācību satura programmu logopēdijā ,,Programma logopēdijā 

darbam ar bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību’’. Programmā ir atspoguļoti darba 

virzieni un vielas sadale pa attīstības pakāpēm visam mācību gadam pa mēnešiem. Programmu 

izmanto tikai Iestādes logopēdi.  

 Mūzikas skolotāja sadarbībā ar grupas skolotāju īsteno interešu izglītības programmu        

,Notiņas un Otiņas’’, piedāvājot radošas un netradicionālas aktivitātes mūzikas un mākslas jomā. 

Sākotnēji programma tika piedāvāta tikai 5-7 gadus veciem bērniem. Ievērojot vecāku atsauksmes, 

jau trešo gadu pulciņu apmeklē arī 4gadīgi bērni.  
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Mācību saturu īsteno pēc četrām speciālās pirmsskolas izglītības programmām: 

Vadoties pēc nepieciešamības Dobeles novadā, 2019./2020. mācību gada beigās Iestādē 

licenzēja vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11). Bērnus šajā programmā 

plānots uzņemt 2020.gada novembrī. 

                                                                                                                                   8.tabula 

Nr.p.k. Izglītības programmas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Izglītojamo 

skaits 

2019/2020. 

Licences Nr. Izdošanas 

datums 

1. Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 53 V-5543 27.09.2012. 

2. Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611 4 V-8183 13.08.2015. 

3. Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811 1 V- 9641 14.02.2018. 

4. Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

01015911 2 V- 9642 

 

14.02.2018. 

            

Visiem izglītojamajiem, kuri mācās programmās ar kodu 01015611,  01015811 vai 01015911 ir 

izstrādāts individuālais izglītības programmas apguves plāns. Par plāna izstrādi atbildīgi ir grupu 

skolotāji. Plāna izstrāde, pārskatīšana un efektivitātes izvērtēšana notiek sadarbībā ar atbalsta 

komandu, iestādes medicīnas māsu un izglītojamo vecākiem.  

Stiprās puses:  

❖ Mācību un audzināšanas procesa īstenošana atbilstoši licencētajām programmām. 

❖ Pārzināta un regulāra darba plānošana skolvadības sistēmas e-klasē. 

❖ Interešu izglītības programmas ,,Notiņas un Otiņas’’ īstenošana. 

❖ Organizēta skolotāju savstarpējā mācīšanās, pieredzes apmaiņa, labākās pieredzes 

pārņemšana. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Turpināt 2020./2021. mācību gadā kompetenču pieejā balstītu mācību satura ieviešanu. 

❖ Turpināt savstarpēju skolotāju pieredzes apmaiņas organizēšanu un kopīgu mācīšanos, 

ieviešot jaunas darba formas. 

Vērtējums: labi  

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

   Mācību darbu plāno ievērojot Iestādes darba galvenos mērķus un izvirzītos uzdevumus mācību 

gadam. Darba plānā galvenos uzdevumus/aktivitātes izvirza izglītojamiem un skolotājiem. 
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Mācību un audzināšanas darbu grupās organizē kā rotaļnodarbību visas dienas garumā, ievērojot 

vienmērīgu slodzi. 

 Ievērojot speciālo pirmsskolas izglītības programmu daudzveidību, Iestādē svarīgu lomu ieņem 

regulārs darbs ar izglītojamajiem individuāli un apakšgrupās. Pedagogi cenšas maksimāli ievērot 

katra izglītojamā spējas, ņemot vērā izglītojamo attīstības izpētes rezultātus un attīstības dinamikas 

analīzi. 

Skolotāji ikdienā veido mainīgu, daudzveidīgu un pētniecisku mācību vidi, kas rosina 

izglītojamo zinātkāri. Veselībai un dzīvībai drošos apstākļos cenšas nodrošināt izglītojamajiem 

jēgpilnas un daudzveidīgas darbošanās iespējas.  

Skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, mācās veikt grupas mācību darba plānošanu skolvadības 

sistēmā e-klase, plānojot darbu mēnesim, nedēļai, dienai.   

Vadot mācību procesu grupā, skolotāji ikdienā cenšas nodrošināt izglītojamajiem atbalstošu 

un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju skaidrot savu darbību gaitu un domāt par savu mācīšanos 

un sasniegto rezultātu. 

Grupās ir daudzveidīga materiālā bāze: attīstošas didaktiskās spēles un grāmatas, rotaļlietas, 

dabas materiāli, daudzveidīgi darba piederumi (lielās sienas tāfeles, magnētiskā siena Iestādes 

koridorā, zīmējamās plāksnes, gaismas galdi, datori, televizori un audio iekārtas).  

Skolotāji mācīšanas metodes izvēlas ievērojot katras grupas vecumu un izglītojamo attīstības 

īpatnības un sasniegumus. Mācīšanas procesā skolotāji izmanto eksperimentēšanas, pētīšanas un 

izzināšana metodes. Izglītojamo darbību skolotāji bieži organizē dabā, Iestādes teritorijā un ārpus tās. 

 Pavasarī- sēj, stāda, piķē augus, vēro, fotografē, izaudzētās puķes stāda bērnudārza teritorijā 

un dāvina vecākiem. Vasarā ravē un laista. Dodas pastaigās vērot pļavu ziedus, kukaiņus, ekskursijās 

uz Tērvetes dabas parku strādāt radošajās darbnīcās, uz Pokaiņu mežu klausīties putnu balsis, vērot 

augus un kokus mežā. Rudenī bērni vēro koku lapas, pin lapu virtenes, zīmē ar koku lapām, mācās 

tās skaitīt, salīdzināt, veidot radošas kompozīcijas rudens izstādē. Rudenī izzina augļu un dārzeņu 

daudzveidību. Kopā ar vecākiem un izglītojamajiem, darina daudzveidīgas kompozīcijas un izstāda 

Iestādes teritorijā un iekštelpās izstādes.  Ziemā veic eksperimentus ar sniegu un ledu- zīmē sniegā, 

veido sniega skulptūras, kausē ledu un krāso to. 

Izmantojot mācīšanas metodes dabā, izglītojamiem attīstītās iztēle, fantāzija, radošā 

domāšana un veidojas pozitīva un saudzīga attieksme pret dabu un dabas skaistumu.  

Dažādas spēles, latviešu tautas tradīciju izzināšanu un svētkus, galvenokārt, organizē laukā 

bērnudārza teritorijā un ārpus tās.  

Vecākus regulāri individuālajās sarunās un grupu sapulcēs informē par mācību un 

audzināšanas darbu Iestādē, kā arī nepieciešamo informāciju viņi iegūst katru dienu apmeklējot 

skolvadības sistēmas e-klasi. 

Mācīšanas procesā aktīvi iesaistās izglītojamo vecāki. Kopā ar grupas skolotājiem organizē 

dažādus eksperimentus dabaszinību mācību satura apguvei, vada nodarbības par kosmosu, par debesu 

telpas izzināšanu, iepazīstina izglītojamos ar dažādām profesijām, interesanti stāstot par savu darbu, 

darba pienākumiem. Vecāki piedalās nodarbībās, gatavojot salātus, sviestmaizes, cep kopā ar 

bērniem cepumus un piparkūkas, gatavojoties dažādiem gadskārtu svētkiem. Īpaši aktīvi ir Iestādes 

padomes pārstāvji, izsakot priekšlikumus, palīdzot organizēt pasākumus bērniem (sporta diena, 

projesiju iepazīšana, talka iestādes sakopšanai). 
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Katra mācību gada beigās skolotāji iesniedz sava darba pašvērtējumu. Iestādes darba plāna 

izpildes virzību vērtē visās pedagoģiskās padomes sēdēs. Gatavojoties pedagoģiskās padomes sēdēm, 

katras grupas kolektīvs veic grupas darba analīzi. 

Vērotās rotaļnodarbības apliecina, ka izvirzītais mērķis un uzdevumi ir skaidri formulēti, 

izglītojamajiem saprotami. Rotaļnodarbību satura pilnveidošanai skolotāji izmanto daudzveidīgas 

tehnoloģijas (gaismas galdi, TV, datori u.c.), kas rada motivējošu vidi. 

2019./2020. mācību gadā skolotāji profesionālās kompetences paaugstināšanā ir apguvuši 

dažādus kursus un seminārus, atbilstoši profesionālās pilnveides vajadzībām un interesēm. Vairāki 

skolotāji apguva profesionālās pilnveides kursus ,,Kompetenču pieeja mācību saturā’’, 

,,Audzināšanas darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā’’, ,,Aktīvs mācību 

process visas dienas garumā’’. Visi skolotāji apguva kursus “Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā’’.  

Analizējot nodarbību kvalitāti secinām, ka nodarbību struktūra, skolotāju izmantotās darba 

organizācijas metodes ir kvalitatīvas un bērnu attīstību sekmējošas. Pēc katras vērotās nodarbības 

notiek sarunas ar skolotāju. 

 

Stiprās puses: 

❖ Mācīšanas procesa īstenošanai attīstoši mācību materiāli, motivējoša vide un 

daudzveidīgas informācijas tehnoloģijas. 

❖ Saiknes ar reālo dzīvi nodrošināšana mācīšanas procesā. 

❖ Projektos iegūtās pieredzes un inovāciju ieviešana macīšanas procesā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Turpināt skolotāju sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem, rodot efektīvākas darba 

formas un metodes. 

❖ Organizēt atvērto durvju dienu vecākiem, iesaistot viņus ikdienas dzīves vērošanā un 

mācīšanas procesa organizēšanā. 

Vērtējums: labi      

 

    4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

 Mācīšanās procesu nodrošina atīstoša grupu vide un daudzveidīgas mācīšanās aktivitātes 

laukā- Iestādes teritorijā un ārpus tās- sporta aktivitātes un rotaļas, pataigas, organizētas mācīšanās 

ekskursijas, tematiskie rīti un pēcpusdienas u. c.. 

 Skolotāji sekmīgi plāno un vada mācīšanās procesu, lai izglītojamie mērķtiecīgi un aktīvi 

darbotos gan grupās, gan laukā.  Skolotāji izvirza uzdevumus, kas attīsta izglītojamo radošo 

domāšanu, novērošanu, modelēšanu un pētniecības prasmes atbilstoši viņu spējām. 

  

          Analizējot 2019. /2020. mācību gada darba plāna pamatjomas ,, Mācīšana un mācīšanās’’ 

plānotās aktivitātes izglītojamajiem, var secināt, ka izglītojamie kopā ar skolotāju piedalās mācību 

vides izveidē, ievērojot atbilstošus drošības noteikumus. Izglītojamie zina un ievēro grupas 

noteikumus, kas ir izvietoti grupas telpā redzamā vietā. Izglītojamie piedalās nedēļas un dienas 

aktivitāšu plānošanā. Kopā ar skolotāju pārrunā, ko darīs, kā darīs, kāpēc to darīs. Izglītojamie 

ikdienā mācās vērtēt savu un citu bērnu darba procesu un rezultātus. Izglītojamie prot izteikt savas 

domas un jūtas, prot uzklausīt citus bērnus un skolotāju. Izglītojamie stāsta un priecājas par padarīto. 
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Daudzi izglītojamie prot patstāvīgi sakārtot pirms un pēc darba savu darbavietu, kā arī palīdz tiem 

izglītojamajiem, kuriem tas sagādā grūtības. Dažiem izglītojamiem grūtības sagādā pārvaldīt savu 

uzvedību.  

           Mācīšanās procesā skolotāji rada dažādas problēmsituācijas, kuras izglītojamie mēģina risināt, 

domājot, darbojoties, eksperimentējot un kļūdoties. Mācīšanās pamatā ir izglītojamo darbošanās, bet 

skolotājs ir atbalsts, kurš nedod tiešu atbildi, bet ļauj izglītojamajiem pašam nonākt pie rezultāta. 

Svarīgu lomu mācīšanās procesā ieņem atgriezeniskā saite, kas motivē izglītojamos daudzveidīgai 

darbībai un kvalitatīvam rezultātam, kas attīsta prasmes novērtēt savu un citu darbu. 

 2019./2020.mācību gadā vadītājas vietniece organizēja skolotājiem ikmēneša 

sanāksmes/praktikumus par mācību darba plānošanu atbilstoši mūsdienīgas lietpratības izglītībai. No 

2020.gada marta līdz 2020.gada augustam mācīšanās notika attālināti. 

 Skolotāji mērķtiecīgi sadarbojoties, plāno integrētas mācības izglītojamajiem par noteiktu 

tematu, kas nav īsāks par vienu mēnesi. Izvirza galveno ziņu. Ievērojot galveno ziņu un tematu, 

izvirza atbilstošus sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās un plāno to saskaņotu apguvi 

izglītojamo praktiskā darbībā. Tēmas apguves laiks ir atkarīgs no sasniedzamā rezultāta un 

izglītojamo aktivitātēm. Tēmas apguves laiks tiek pagarināts, ja rezultāts nav sasniegts.    

 Lielākai daļai izglītojamo ir interese par mācīšanās procesu, viņi prot strādāt grupā, 

apakšgrupā un individuāli. Daži izglītojamie neizrāda interesi par mācīšanās prosesu, viņiem ir 

nenoturīga uzmanība un vājas koncentrēšanās spējas. Tas novērojams izglītojamiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem. Izglītojamo ieinteresēšanai darboties tiek meklētas piemērotākās metodes un 

sadarbības formas. 

 Septembrī visās grupās veic izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudi. Skolotāju 

sapulcē analizē pārbaudes rezultātus un izvirza uzdevumus turpmākajam mācību un audzināšanas 

darbam. Individuālajās sarunās vecākus informē par izglītojamo pārbaudes rezultātiem un vienojas 

par kopīgām sadarbības formām izglītojamo mācīšanās procesā. Grupu sapulcēs vecākus iepazīstina 

ar pirmsskolas izglītības mācību satura programmā izvirzītajiem uzdevumiem, dienas ritmu Iestādē 

un rotaļnodarbībām. 

 Katrā grupā ir izstrādāti vienoti drošības noteikumi, kas jāievēro mācīšanās procesā un brīvajā 

laikā. Izglītojamos iepazīstina ar noteikumiem un pēc nepieciešamības atgādina vai pārrunā par tiem. 

Noteikumi palīdz izglītojamajiem klausīties, būt vērīgiem un ievērot noteiktas prasības, kas ir svarīgs 

priekšnoteikums mācīšanās procesā. 

 

Stiprās puses: 

❖ Labvēlīga emocionālā vide izglītojamo mācīšanās motivācijas veidošanā. 

❖ Izglītojamo mācīšanās visas dienas garumā, nodrošinot vienmērīgu slodzi. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖  Ievērot novitātes pedagoģijā un pilnveidot mācīšanās procesu ieviešot labās prakses 

piemērus. 

 

Vērtējums: labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Iestādē skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas, 

balstoties uz iestādē izstrādāto izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Vērtēšana ir 

neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas izglītojamajam un pedagogam nodrošina efektīvu 

atgriezenisko saiti, uzlabojot mācīšanos un mācīšanu. Septembrī skolotāji organizē izglītojamo 

diagnosticējošo vērtēšanu, nosaka izglītojamo iepriekšējo pieredzi, zināšanu un prasmju atbilstību 

vadlīnijās noteiktajiem plānotajiem rezultātiem. Temata beigās un mācību gada beigās- maijā 

skolotāji veic summatīvu vērtēšanu, fiksē un izvērtē pedagoģiskajā procesā sasniegtos rezultātus un 

izglītojamo attīstības dinamiku. Vērtēšanas rezultātus analizē pedagoģiskajā padomes sēdē un izdara 

apkopojošus secinājumus par mācīšanās procesa apguvi visa mācību gada garumā.  

           Izglītojamo formatīvā vērtēšana notiek visa mācību gada laikā mācīšanas, mācīšanās un 

audzināšanas procesā. Skolotāji, ikdienā pēc nepieciešamības un divas reizes gadā speciāli 

organizētajās individuālajās sarunās, sniedz atgriezenisko saiti izglītojamo vecākiem par 

sasniegumiem, dinamiku un tālākajām attīstības vajadzībām.  

         Mācību gada laikā, pēc nepieciešamības, notiek grupu skolotāju un atbalsta personāla 

sanāksmes, kurās analizē izglītojamo attīstības sasniegumus un nepieciešamās attīstības vajadzības. 

          Skolotāji ikdienā vērtē izglītojamo darba procesu, rezultātus un sasniegumus, sniedzot 

izglītojamajiem pozitīvu un attīstību sekmējošu atgriezenisko saiti. Sapulcēs un pedagoģiskajās sēdēs 

pārrunā ar vērtēšanas norisi aktuālus jautājumus. 

          Ikdienā izglītojamo vērtēšana notiek mutiski, uzsverot pozitīvo. Skolotāji rotaļnodarbībās 

izmanto uzslavas kā mācīšanās motivācijas elementu. Uzlīmes, zīmodziņus un attēlu kartiņas 

vērtēšanā bieži izmanto logopēdi, mūzikas un sporta skolotājas.  

        Vērtēšanā iesaistās arī izglītojamie, stāstot par to, kas izdevās, kas radīja grūtības, kas patika 

vislabāk. Skolotāji ikdienā mudina izglītojamos vērtēt savu un citu bērnu darbību. Daudziem 

izglītojamiem tas sagādā grūtības.  

         Mācīšanās procesā var novērot, ka izglītojamo sasniegumus ietekmē citu izglītojamo uzvedība, 

tāpēc atsevišķās grupās ir izveidota ,,vērtēšanas siena’’, kur izglītojamie ar dažādiem simboliem 

(zīmodziņi, uzlīmes, smaidiņi u.c.) atzīmē savas emocijas,  uzvedību,  veiksmes vai neveiksmes 

dažādās aktivitātēs.  

          Izglītojamo uzvedības problēmu izvērtēšanā iesaistās psihologs, kas vēro pedagoģisko procesu 

un sniedz skolotājiem informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem uzvedības problēmu 

risināšanā.  

         Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa 

plānošanā un attīstībā. 

 

 

         Stiprās puses: 

❖ Izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana, ievērojot bērnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

❖ Individuāla un regulāra informācijas sniegšana vecākiem par izglītojamo sasniegumiem. 

       Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidi. 
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❖ Pilnveidot izglītojamo attīstības dinamikas analīzi un iegūto rezultātu pielietošanu izglītojamo 

attīstības sekmēšanā. 

 

  Vērtējums: labi 

  

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

             Galvenais izglītojamo darbības veids ir rotaļa un viņu sasniegumus vērtē rotaļdarbībās visas 

dienas garumā. Skolotāji izmanto atgriezenisko saiti, mudinot izglītojamos izteikties par veiksmēm 

un neveiksmēm, tā veicinot katra izglītojamā atbildību par mācīšanos. Vecāko grupu izglītojamie 

mācās novērtēt savu un citu izglītojamo darbus, saskatot labo savos un citu darbos. 

           Izglītojamajiem ir svarīgi saņemt novērtējumu par sasniegumiem, jo tā attīstās viņu 

paškontrole, motivācija un pašvērtējums. 

            Skolotāji regulāri informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem, lai varētu kopīgi 

sadarboties un atbalstīt katru izglītojamo augstāku rezultātu sasniegšanai. 

            Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem - zināšanām, 

prasmēm un iemaņām, atbilstoši plānotajiem rezultātiem, vecākus informē rakstiski. 

            Izglītojamo sasniegumus novērtē iestādes iekšējos rīkotajos pasākumos - skaitot dzejoļus, 

dziedot dziesmas, spēlējot teātri, vizuālo darbu izstādēs. Izglītojamie kopā ar vecākiem 2019. gada 

septembra beigās veidoja izstādi ,,Rudens nāca sētiņā’’, kur visi ieguva atzinības rakstus par 

piedalīšanos un radošumu. Atzinības rakstus saņēma visi bērni par piedalīšanos Miķeļdienas rotaļu 

rītā, kas notika Dobeles pilsdrupās.  2019.gada 17. novembrī izglītojamie dziedāja, runāja dzejoļus, 

gāja rotaļās pasākumā ,,Latvija manā sirsniņā’’ . 

            Izglītojamie piedalās dažādos pasākumos un konkursos ārpus Iestādes. Iestāde lepojas ar 

visiem izglītojamajiem.   

           Īpašu atzinību no organizatoriem 2019./2020.mācību gadā saņēma izglītojamie par 

piedalīšanos Dobeles novada Izglītības pārvaldes organizētā pasākumā Prāta sporta spēles -2019. 

Izglītojamie piedalījās konstruēšanas spēlē ,,Rādi, ko tu vari” un dambretes turnīrā sešgadniekiem. 

Iestāde lepojas ar izglītojamajiem, kuri runā dzejoļus un dzied dziesmas pie Dobeles Atbrīvošanas 

pieminekļa.  

          Visi izglītojamie savu talantu un sasniegumus parāda Iestādes organizētā runas konkursā           

,,Valodēns’’. Logopēdi un skolotāji visiem pasniedz diplomus, krāsojamās grāmatiņas un lielo 

klinģeri (katrai grupai). 

          Liela daļa izglītojamo, kuri aiziet uz Dobeles sākumsskolas un Dobeles 1. vidusskolas 1. klasi, 

g;ust labas sekmes mācību jomā. Par to liecina saņemtie pateicības raksti no skolām ,,Par teicamu 

izglītojamo sagatavošanu mācību uzsākšanai 1. klasē’’. 

 

Stiprās puses:  

❖ Regulārs izglītojamo ikdienas sasniegumu novērtējums. 

❖ Izglītojamo aktīva dalība Iestādē organizētajos pasākumos. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Veicināt vecāku līdzdalību sava bērna mācību sasniegumu pozitīvā novērtēšanā. 

❖ Pilnveidot skolotāju kompetences izglītojamo sasniegumu vērtēšanā. 

❖ Aktīvāk iesaistīties ārpus iestādes organizētajos pasākumos. 
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❖ Pilnveidot sadarbību ar skolām, iegūt plašāku atgriezenisko saiti no sākumskolas 

skolotājiem par bijušo izglītojamo sasniegumiem 1.klasē. 

Vērtējums: labi 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

 

4.4.1.  Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

             Iestādē darbojas atbalsta komanda, kuras sastāvā ir - skolotājs logopēds, Iestādes māsa, 

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra psiholoģe, skolotāji, kā arī vadība, kuri sniedz 

atbalstu izglītojamajiem.      

           Atbalsta personāla darbību koordinē un kontrolē Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece. 

Atbalsta komandas speciālisti ir pieejami gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem. 

         Katrā grupā strādā logopēds, ir logopēdiskais kabinets, kas aprīkots ar nepieciešamo inventāru 

un daudzveidīgu materiālo bāzi runas un valodas traucējumu novēršanai. 

         Iestādē nav psihologs, bet ir piesaistīts psihologs no Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības 

centra. Psihologs piedalās vecāku kopsapulcēs, kur sniedz vecākiem informāciju par dažādām 

psiholoģijas tēmām - bērnu attīstības īpatnībām, uzvedības traucējumiem, to cēloņiem un novēršanas 

iespējām u.c. 

        Psihologs sadarbojas ar skolotājām, palīdz izzināt izglītojamo neadekvātas uzvedības iemeslus, 

lai saprastu un izskaidrotu viņu rīcību, skaidrāk saskatītu saskarsmes grūtību cēloņus, to risināšanas 

virzienus. Psihologs skolotājiem un vecākiem palīdz risināt dažādas problēmsituācijas. 

 25 izglītojamie 2019./2020. mācību gadā apmeklēja Montessori nodarbības, kuras notika 

Iestādes telpās. 

         Montessori skolotāja strādā ar izglītojamajiem divas reizes nedēļā. Būtu nepieciešams 

Montessori skolotājai strādāt ar izglītojamajiem katru dienu.  

Montessori skolotāja ar izglītojamiem strādā logopēdiskajā kabinetā, bet būtu nepieciešams 

atsevišķs un lielāks Montessori kabinets. 

         Visi Iestādes skolotāji ir apguvuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu 

,,Alternatīvas izglītības risinājumi vadoties pēc bērna iekšējā attīstības plāna’’(pēc Montessori) un 

ieguvuši 12 stundu kursu apliecību.  

          Par veselības aprūpi Iestādē atbild Iestādes māsa. Iestādes māsai ir iekārtots medicīniskais 

kabinets izglītojamo un personāla pirmās nepieciešamās palīdzības sniegšanai. Māsa atbild par 

izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšanu. Māsas pienākumos ietilpst traumatisma 

cēloņu novēršanas kontrole, higiēnas prasību ievērošanas kontrole, veselīga uztura principu 

īstenošana un kontrole.  

         Iestādes māsa nodrošina speciālo ēdināšanu 5 izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams pēc 

ārsta slēdziena. Iestādes māsa veic izglītojamo antropometriskos mērījumus un regulāru pedikulozes 

pārbaudi. Māsa telefoniski informē vecākus par izglītojamā saslimšanu vai traumu. Iestādes māsa 

regulāri sadarbojas ar skolotājām un skolotāju palīgiem par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar 

izglītojamo veselību.  

            Iestāde piedalās programmā  ,,Skolas piens’’ un ,,Skolas auglis’’. Tā ietvaros Iestādes māsa 

divas reize mācību gadā katrā grupā vada izglītojošu nodarbību par veselīgu uzturu. 
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        Iestādē vienu reizi nedēļā strādā ārsts. Ārsts sadarbojas ar logopēdiem, grupu skolotājām, 

skolotāju palīgiem, nakts auklēm un izglītojamo vecākiem. Tā kā Iestādē darbojas diennakts grupas, 

tad visbiežāk ārsta palīdzība ir nepieciešama tiem izglītojamajiem, kuri visu nedēļu uzturas Iestādē. 

Ārsts novērtē izglītojamo veselības stāvokli un sazinās ar viņu vecākiem, lai varētu turpināt 

izglītojamo veselības problēmu novēršanu. 

 Iestādei ir laba sadarbība ar Dobeles novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu un Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra speciālistiem (psihologs, logopēds). 

 Fiksētajās situācijās par bērna izmaiņām uzvedībā- agresivitāte, noslēgtība, raudulīgums un 

histērijas, kā arī redzamas traumu sekas rezultātā (kas tiek fiksētas Iestādes māsas žurnālā), notiek 

sarunas ar vecākiem un tālākās rīcības izvērtēšana. Ja vecāki nesadarbojas, Iestāde iesaista atbildīgās 

institūcijas- Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, organizē starpinstitūciju sadarbību. 

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

izglītojamiem. Dobeles novada pašvaldība daudzbērnu ģimenēm par ēdināšanas pakalpojumiem 

nodrošina atlaidi 100% apmērā. 

 

Stiprās puses:  

❖ Savlaicīgs problēmsituāciju risinājums. 

❖ Sadarbība ar speciālistiem izglītojamo veselības aprūpē un veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā. 

❖ Sekmīga sadarbība ar Dobeles sociālo dienestu un Dobeles Bāriņtiesu. 

❖ Nodrošināta veselīga ēdināšana visiem izglītojamajiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Veicināt sadarbību, nodrošinot psihologa konsultācijas 1-2 reizes mēnesī. 

Vērtējums: labi 

4.4.2 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 Iestādes ārdurvis ir nodrošinātas ar kodu atslēgu. Iestādes teritorija ir nožogota un vārti ir 

aizslēdzami.  

            Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas iekļauj jautājumus par izglītojamo 

veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību, par izglītojamo tiesībām, pienākumiem un 

atbildību, par vecāku pienākumiem, par iestādes procesa organizāciju un atbildību par noteikumu 

neievērošanu. Ar iekšējās kārtības noteikumiem vecākus iepazīstina katra mācību gada sākumā 

vecāku kopsapulcē, grupu sapulcēs. Izglītojamo vecāki to apliecina ar parakstu reģistrācijas lapā. 

          Izglītojamo drošības nodrošināšanai ir izstrādātas iekšējās kārtības instrukcijas:  

❖ Elektrodrošības noteikumi izglītojamajiem. 

❖ Ugunsdrošības noteikumi izglītojamajiem. 

❖ Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās. 

❖ Par drošību iestādes organizētajos pasākumos. 

❖ Par pirmās palīdzības sniegšanu. 

❖ Par drošību sporta nodarbībās un sacensībās. 

❖ Par drošību rokdarbu nodarbībās pirmsskolā. 

❖ Kārtība, kādā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas iestādē.  
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  Skolotājas izglītojamos regulāri iepazīstināja ar drošības noteikumiem. Par pārrunām, kas 

veiktas ar izglītojamajiem, skolotāji veic ierakstus speciālās instruktāžu dienasgrāmatās. 

            Iestādē ir iekārtots un darbojas ekskursiju un pastaigu reģistrāciju žurnāls. Tajā tiek veikti 

ieraksti pirms iziešanas no Iestādes teritorijas. Pirms došanās garākās pastaigās vai ekskursijās ārpus 

Iestādes teritorijas, atbildīgais skolotājs iesniedz Iestādes vadītājai rakstisku pieteikumu, kur norāda 

pasākuma mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, pirmās palīdzības sniegšanas iespējas, 

saziņas iespējas un dalībnieku sarakstu. Pirms došanās uz pasākumiem, ekskursijām, pārgājieniem, 

pastaigām ārpus iestādes teritorijas, atbildīgais skolotājs iepazīstina izglītojamos ar drošības 

noteikumiem šādos pasākumos. Par pārrunāšanas faktu atbildīgais veic ierakstu instrukciju drošības 

instruktāžas žurnālā un pastaigu reģistrācijas žurnālā. 

         Iestādē 1. un 2. stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni ar instruktāžam un norādēm par izejām un 

evakuācijas ceļiem ugunsgrēka gadījumā. Katra mācību gada sākumā notiek praktiskas un teorētiskas 

evakuācijas mācības personālam un izglītojamajiem.  

Saskaņā ar darba aizsardzības vispārējiem principiem, Iestādes vadītāja ir norīkojusi darba 

aizsardzības speciālistu.  

       Personālu, katru mācību gadu vai pēc nepieciešamības, darba drošības speciālists iepazīstina ar 

darba drošības noteikumiem. Katrs darbinieks to apliecina ar parakstu darba drošības reģistrācijas 

žurnālā. Seši Iestādes darbinieki ir apmeklējuši pirmās palīdzības sniegšanas kursus. Sakarā ar Covid-

19 izplatību Latvijā, plānotie pirmās palīdzības sniegšanas kursi pārējiem darbiniekiem 2019. / 2020. 

mācību gadā nenotika. 

 Katrā grupā ir pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu skapis, kas 

novietots drošā, izglītojamajiem nepieejamā vietā.  

 Iestādē darbojas diennakts grupa, ko 2019./2020.mācību gadā apmeklēja 12 izglītojamie. 

Apsardzes firma SIA ,,Megasargs’’ garantē drošību Iestādē diennakts tumšajā laikā, kā arī atbild par 

signalizācijas sistēmu visas dienas garumā.  

 

Stiprās puses: 

❖ Sakārtotas, estētiskas un drošas vides nodrošinājums izglītojamajiem. 

❖ Savlaicīga darba vides risku apsekošana un novēršana. 

❖ Izglītojamo drošībai Iestādē ir noteikta kārtība, kuru regulāri aktualizē. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Pilnveidot darba aizsardzības speciālista un darbinieku profesionālās zināšanas drošības un 

darba aizsardzības jomā. 

❖ Veicināt kvalitatīvāku sadarbību ar apsardzes firmu SIA ,,Megasargs’’. 

❖ Organizēt darbinieku apmācību pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā pārējiem 

darbiniekiem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

4.4.3 Atbalsts personības veidošanā 

 

           Caur rotaļnodarbībām, tematiskiem pasākumiem un aktivitātēm Iestādē notiek jēgpilns 

audzināšanas darbs. Ir izstrādāts audzināšanas darba plāns trīs gadiem , kas nosaka audzināšanas 
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darba mērķus, uzdevumus un saturu. Audzināšanas uzdevumus īsteno rotaļnodarbībās, Iestādes 

rīkotajos pasākumos - viesizrādēs, dramatizācijas rotaļās, izzinošās sarunās ar ciemiņiem. 

  Visam mācību gadam ir izveidots atbilstošs pasākumu plāns. Nepieciešamības gadījumā tajā 

veic korekcijas. Skolotāji sadarbībā ar vecākiem, tēmas dziļākai izzināšanai, plāno ekskursijas un 

dažādas aktivitātes. 

           Iestāde aicina ciemos viesmāksliniekus. 2019./2020.mācību gadā  ar attīstošām un audzinošām 

izrādēm un koncertiem viesojās: 

• 18.09.  Viesizrāde - Latvijas Leļļu teātra klubs „Pūces piens”. 

• 31.10 Viesmākslinieki – Iluzionistu apvienība „Abraka dabra” – „Burvju vārdiņi”. 

• 21.11 Viesmākslinieks – latviešu komponists Didzis Rijnieks „Zīmju stāsti”. 

• 5.12. Vieskoncerts – Rūķenīte Notiņa ar koncertprogrammu „Ziemas rotaļas” (Ingūnas 

Lipskas dziesmu un rotaļu koncertprogramma). 

• 13.02. Koncerts ar Ēriku Balodi un Riko lellēm ,,Pasaka par sniedziņu’’. 

            Radošās domāšanas attīstību un izpausmi mākslā un mūzikā veicina interešu izglītības 

programmas ,,Notiņas un Otiņas’’ pulciņš. 

          Dobeles bērnu bibliotēkas darbinieki organizē pasākumus izglītojamiem. 5-6gadīgie  

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

dramatizācijas uzvedumos. 

 

Stiprās puses: 

❖ Izglītojamie iepazīst latviešu tautas tradīcijas. 

❖ Izglītojamie regulāri piedalās izglītojošos un radošos pasākumos. 

❖ Iestāde veicina izglītojamo pilsonisko audzināšanu. 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

❖ Turpināt izglītojamo vispusīgu attīstību. 

    Vērtējums: labi 

 

4.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā  

           Skolotāji ir ieinteresēti jau pirmsskolas izglītības posmā izglītojamajiem veidot pamatievirzi 

karjeras izglītībā. Saskaņā ar audzināšanas plānu, skolotāji organizē daudzveidīgas, interesantas 

rotaļnodarbības, mācību ekskursijas un pārgājienus. 

 Ekskursijā uz veikalu, skolotāji iepazīstina izglītojamos ar pārdevēja profesiju, bet 

ciemojoties pie ugunsdzēsējiem, izglītojamie iepazīst glābēju profesiju u.c.. 

 2019. /2020. mācību gadā izglītojamo vecāki iepazīstināja izglītojamos ar savām profesijām. 

 Katrā grupā ir pieejams daudzveidīgs materiālu klāsts - sižeta attēli, plakāti video filmiņas, 

spēles, roku lelles par dažādām profesijām. 2019./2020. mācību gadā izglītojamie apmeklēja Dobeles 

pilsētas Centrālo bibliotēku, Dobeles Novadpētniecības muzeju, Dobeles Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta daļu. 

           Iestādē viesojās dažādu jomu speciālisti, kuri iepazīstina izglītojamos ar savu nodarbošanos- 

zobu higiēniste, Dobeles novada Pašvaldības policija, Valsts policija.  

 Runas konkursa ,,Valodēns’’ ietvaros, Iestādē viesojās Dobeles dzejniece Aija Celma, kura 

piedalījās žūrijā, runāja savus bērnu dzejoļus un kopā ar izglītojamiem piedalījās rotaļās. 
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Stiprās puses 

❖ Skolotāju darbs izglītojamo iepazīstināšanā ar profesiju daudzveidību. 

Turpmākās attīstības vajadzības  

❖ Turpināt sadarbību ar izglītojamo ģimenēm dažādu profesiju izzināšanā. 

❖ Turpināt sadarbību ar ievērojamiem cilvēkiem. 

 

Vērtējums: labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 Ievērojot grupās realizējamās speciālās pirmsskolas izglītības programmas, skolotāji mācību 

un audzināšanas darbu organizē integrēti. Integrētā rotaļdarbībā izglītojamie apgūst zināšanas, 

prasmes un iemaņas atbilstoši savam spējām un attīstības līmenim. 

  Vadot mācību procesu, skolotāji ievēro katra izglītojamā spējas, intereses un talantus, un 

atbilstoši tam piemēro dažādas darba organizācijas formas-grupas darbs, apakšgrupas darbs, 

individuālais darbs, pāru darbs.  

 Iestādē trijiem izglītojamajiem ir individuālais asistents, kas palīdz viņiem apgūt 

nepieciešamās iemaņas un prasmes. 

 Skolotāji individuālu pieeju izglītojamajiem nodrošina visas dienas garumā. Grupās ir 

izglītojamie, kuri ģimenē runā gan krievu, gan latviešu valodā, tad skolotājas paskaidro arī krievu 

valodā. Mācību procesā iesaistās skolotāju palīgi. 

 Iestādes atbalsta personāls nodrošina palīdzību izglītojamajiem, kā arī sadarbojas ar 

pedagogiem un vecākiem mācību darba veiksmīgai norisei.  

 Skolotāji pēc nepieciešamības sniedz individuālas konsultācijas vecākiem, kā veicināt bērna 

vispusīgu attīstību. 

 Skolotāji ievēro izglītojamos ar talantiem (labi dziedoši, dejojoši, radoši u.c.) un vērš vecāku 

uzmanību uz izglītojamā talanta iezīmēm, rekomendē apmeklēt papildus pulciņus (mākslas pulciņu, 

dejošanas, dziedāšanas pulciņu un citus).  

 Sniedzot atbalstu mācību darba diferenciācijai, skolotāji izglītojamajiem nodrošina labvēlīgu 

mikroklimatu, iespēju darboties ar pazīstamiem sadzīves priekšmetiem, piedāvā attīstību veicinošas 

darbības, mērķtiecīgu dienas ritmu, virzību uz sasniedzamo rezultātu, ievērojot katra izglītojamā 

individualitāti un saskaņotu intelektuālās un fiziskās darbības slodzi. 

 

Stiprās puses:  

❖ Asistentu nodrošinājums izglītojamo atbalstam mācību darba apguvē. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Pilnveidot individuālas pieejas nodrošinājumu talantīgajiem izglītojamajiem. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

 Pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem 2019./2020.mācību gadā visiem 

izglītojamajiem ir noteiktas speciālās vajadzības: 

• runas un valodas traucējumi- 53 izglītojamajiem; 
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• jaukti attīstības traucējumi- 4 izglītojamajiem; 

• viegli garīgās attīstības traucējumi- 1 izglītojamajam 

• smagi garīgās attīstības traucējumi- 2 izglītojamajam. 

 Ikdienā atbalstu izglītojamajiem sniedz skolotājas un logopēdi. Montesori skolotāja divas 

reizes nedēļā un psihologs retāk kā vienu reizi mēnesī. Divas reizes nedēļā ar izglītojamajiem strādā 

sporta skolotāja, organizējot nodarbības stājas koriģēšanai. 

 Katrā grupā strādā logopēds, kas novērš bērniem runas un valodas traucējumus.  Logopēds, 

sadarbībā ar grupas skolotājiem, izvērtē un plāno individuālo darbu katram izglītojamajam un 

apakšgrupai ar vienādiem runas un valodas traucējumiem.  

         Logopēds sadarbojas ar vecākiem - sniedz mutisku informāciju par runas un valodas attīstības 

gaitu, kā arī veic ierakstus izglītojamo individuālajās logopēdiskās korekcijas darba burtnīcās, kuras 

dod uz mājām, lai vecāki kopā ar izglītojamo nostiprinātu iemācīto. 

        Skolotājs ir atbalsts izglītojamajiem visas dienas garumā. Skolotājs risina gan ar mācīšanos, gan 

ar uzvedību saistītas problēmas, regulāri tiekas ar vecākiem, pārrunā dienas ritējumu, risina 

problēmas un sniedz atbalstu gan izglītojamajiem, gan vecākiem. 

 Visi skolotāji ir apguvuši B progarammu un ieguvuši tiesības īstenot speciālās izglītības 

programmu. 

 Trim izglītojamajiem atbalstu sniedz individuālie asistenti, kuri ir kopā ar izglītojamo visas 

dienas garumā dažādās aktivitātēs.  

 Iestādē ar 2018. gada 24. oktobra rīkojumu Nr. 1-6/10 ir izveidota atbalsta komanda, kuras 

sastāvā ir: 

• iestādes vadītāja; 

• vadītājas vietniece- komisijas priekšsēdētāja; 

• izglītības psihologs- komisijas loceklis; 

• skolotāja logopēde- komisijas locekle; 

• iestādes māsa- komisijas locekle; 

• pirmsskolas skolotāja- komisijas protokoliste. 

 Atbalsta komandas sanāksmes organizē ne retāk kā reizi ceturksnī un pēc vajadzības. 

 Katram izglītojamajam ir izstrādāts pedagoģiskās korekcijas un rehabilitācijas plāns, kas 

ietver konkrētus atbalsta pasākumus, individuālās nodarbības atbilstoši izglītojamā speciālajām 

vajadzībām. Skolotāji kopā ar atbalsta komandu regulāri pārskata un papildina izglītojamo 

individuālos pedagoģiskās korekcijas un rehabilitācijas plānus.  

 Atbalsta komandas locekļi piedalās vecāku kopsapulcēs vai grupu sapulcēs un informē 

vecākus par aktuāliem jautājumiem atbalsta sniegšanā izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. 

Stiprās puses: 

❖ Atbalsta komandas darbs Iestādē. 

❖ Individuāla pieeja atbalsta nodrošināšanā izglītojamiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Nepieciešams speciālais pedagogs un psihologs uz vietas Iestādē. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

           Sadarbības veicināšanai ar ģimeni Iestādē notiek daudzveidīgi pasākumi, kā:  
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• Iestādes padomes sēdes notiek 2-3 reizes mācību gadā. Sēdēs piedalās 2 vecāki no katras 

grupas, divas skolotājas un administrācija. Vecāku pārstāvjus ievēl vecāku sapulces laikā, 

skolotāju pārstāvjus - pedagoģiskās padomes sēdes laikā. Galvenās tēmas: mācību un 

audzināšanas darbs grupās, lielākie tematiskie pasākumi, higiēnas prasības, materiālā vide 

grupās, izglītojamo nodrošinājums ar mācību līdzekļiem. 

• Vecāku kopsapulces notiek 1-2 reizes mācību gada laikā. Tajās piedalās izglītojamo vecāki, 

Iestādes pedagogi, administrācija, medicīnas māsa un pieaicinātie lektori, pēc 

nepieciešamības. Iestādes vadītāja vecākus iepazīstina ar Iekšējās kārtības noteikumiem. 

Vadītājas vietniece iepazīstina ar Iestādes galveniem mērķiem un uzdevumiem. Pēc 

kopsapulcēm notiek grupu vecāku sapulces. 

•  Grupu vecāku sapulces notiek 2-3 reizes mācību gada laikā, kurās vecāki saņēm informāciju 

par mācību un audzināšanas darbu grupā, par vecāku līdzdalību izglītības programmas 

īstenošanā, kā arī notiek grupas vecāku komitejas ievēlēšana, risināti citi aktuāli jautājumi. 

• Izglītojošais pasākums ,,Ģimenes skoliņa’’ notiek 1-2 reizi mācību gadā. Ģimenes skoliņu 

organizē ar mērķi iesaistīt vecākus izglītības programmas īstenošanā, sniedzot vecākiem 

ieskatu Iestādes ikdienas mācību procesā.  

• Individuālās konsultācijas ar vecākiem notiek katru mēnesi un pēc nepieciešamības, risinot 

konkrētas un aktuālas problēmas par izglītojamo uzvedību un audzināšanas jautājumiem. 

• Grupu tematiskie pasākumi, gadskārtu svētku svinēšana, teatralizēti uzvedumi, sporta spēles 

u.c.. Vecāki līdzdarbojas, kopā ar bērniem gatavo maskas, izstādes, tērpus. 

• Iestādes pasākumi, Zinību diena, izstādes, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Ģimenes 

diena, izlaidums. Vecāki piedalās pasākumā, iesaka un organizē aktivitātes, gatavo atribūtus.  

• Iestādē notiek Ģimeņu dienas, sporta pasākumi kopā ar izglītojamo vecākiem.  

• Interešu izglītības pulciņa ,,Notiņas un Otiņas’’ atskaites koncerts katra mācību gada 

noslēgumā. 

• Vecāku anketēšana ar mērķi izzināt vecāku apmierinātību ar Iestādē piedāvātajiem 

pakalpojumiem izglītojamajiem (par drošību, ēdināšanu, mācību procesu, pasākumiem). 

Anketu rezultātus analizē skolotāju sapulcē, Iestādes padomes sanāksmē. 

• Ikdienā vecāki saņem informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem un citiem aktuāliem 

jautājumiem E-klasē, sazinoties telefoniski, e-pastā. Grupu vecāku informatīvajos stendos 

ievietotā informācija sniedz vecākiem informāciju par aktualitātēm grupā. 

• Ar preses starpniecību, ne retāk kā divas reizes mācību gadā, vecākus un sabiedrību 

informējām par nozīmīgākajiem Iestādes pasākumiem un citām aktualitātēm. 2019. gada 

septembrī laikraksta ,,Zemgale’’ redaktore viesojās Iestādē un tapa raksts ar nosaukumu 

,,Kļūst mūsdienīgāki un apgūst jaunās vadlīnijas’’. 2020. gada februārī - raksts ar nosaukumu 

,,Ja valodiņa neraisās’’. 

Sadarbības veicināšanai ar ģimeni visefektīvākās ssdarbības forma ir personisks uzaicinājums, 

personiska saruna un ielūgums. 

 

Stiprās puses:  

❖ Daudzveidīgi pasākumi ģimeņu iesaistei Iestādes ikdienas aktivitātēs, tematiskajos 

pasākumos. 

❖ Ģimeņu izglītošanas pasākums ,,Ģimeņu skoliņa’’. 
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❖ Iestādes atpazīstamība un popularizēšana Facebook interneta vietnē ,,Dobeles pirmsskolas 

izglītības iestāde ,,Valodiņa’’. 

Turpmākās  

❖ Turpināt Iestādes atpazīstamību un popularizēšanu Facebook interneta vietnē.  

❖ Ieviest jaunas darba formas sadarbībai ar ģimenēm.  

 

Vērējums: ļoti labi 

 

               4.5. Izglītības iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

  

 Iestādes mikroklimats vērtējams pozitīvi, jo kolektīvs ir neliels (30 darbinieki) un viegli 

saliedējas. Iestādes kolektīvs savstarpēji sadarbojas, dalās pieredzē, strādā un veido tādu 

mikroklimatu, kur labi jūtas paši darbinieki, izglītojamie, vecāki un ciemiņi. 

 Iestādē notiek daudzveidīgi pasākumi - Zinību diena, Skolotāju diena, Latvijas dzimšanas 

diena, Ziemassvētki, Ģimenes diena, Izlaidums, latviešu tradicionālie svētki, lai radītu kopības un 

piederības sajūtu ikvienam izglītojamajam un dabiniekam.  

 Mācību gada laikā kolektīva saliedēšanas pasākumi notika arī ārpus Iestādes- braucieni uz 

teātra izrādēm uz Rīgu un Liepāju, ekskursijas uz dažādām Latvijas pilsētām, pieredzes apmaiņas 

braucieni uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm u.c.. 

  Iestādei ir laba sadarbība ar arodbiedrību. Iestādes administrācija un arodbiedrība organizē 

pasākumus kolektīvam ar ģimenēm- ekskursijas ,,Iepazīsti Latviju’’, braucienus uz teātra izrādēm un 

koncertiem, kopīga Ziemassvētku  sagaidīšana.  

 Iestādē vienmēr ir laipna attieksme pret ciemiņiem. Iestādē ir nodrošināta labvēlīga vide, 

akcentējot iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumu ievērošanu. 

 Iestādei ir savs karogs un himna ,,Teici, teici valodiņa!’’. Iestādē ir izvietots uzskates 

materiāls ar Valsts simboliem- Latvijas Valsts prezidenta foto, himna, karogs un ģērbonis, svētku un 

atzīmējamo dienu plakāts. Katrā grupā ir izveidots tematisks stūrītis ,,Mana Latvija’’. 

 Iestādē ir jauna tradīcija- kopā ar Dobeles pirmsskolas izglītības iestādi ,,Spodrītis’’- kopīga  

Upes ielas svētku svinēšana.  

 2019./2020. mācību gadā darbinieki kopā ar izglītojamajiem svinēja līgo svētkus ,,Pa 

gadskārtu Jānīts nāca’’ un izlaidumu. 

 Katru gadu darbinieki piedalās Dobeles novada izglītības darbinieku sporta spartakiādē. 

Darbinieki un ģimenes piedalās Lāčplēša dienas lāpu gājienā un pilsētas egles iedegšanā. 

           Svarīgi darbiniekos, izglītojamos, vecākos veidot piederības sajūtu un lepnumu par savu 

Iestādi. 

 Stiprās puses:  

❖ Darbiniekiem un izglītojamiem labvēlīgs mikroklimats. 

❖ Kolektīva saliedējoši pasākumi. 

❖ Daudzveidīga Iestādes tradīciju piederības apziņas veidošana. 

Turpmākās attīstības vajadzības; 

❖ Turpināt izkopt un attīstīt jaunas Iestādes tradīcijas, iesaistot ģimenes. 

 



 
Dobeles pirmsskolas izglītības ietādes 

,,Valodiņa’’PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

25 
 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

 

 Iestāde atrodas Dobeles pilsētas centrā ar ērtu piekļuvi. Iestādi apmeklē bērni no Dobeles, 

Jaunbērzes, Bikstiem, Lejasstrazdiem, Auriem un Auces. 2019./2020. mācību gadā Iestādē uzņēma 

60 izglītojamos. Mācību gada laikā divi izglītojamie izstājās, sakarā ar dzīvesvietas maiņu. To vietā 

uzņēma rindas kārtībā esošos izglītojamos.   

 Iestādē ir 4 grupas. Darbojas viena nakts grupa.  

 Katrai grupai ir logopēdiskais kabinets, tualete un telpa ēdiena sadalei. Trauku mazgājamā 

telpa ir kopīga divām grupām. Grupām nav atsevišķas guļamistabas. Bērni guļ grupas telpā, kur 

ierīkoti speciāli plaukti ar gultām.  

 Divas grupas atrodas pirmajā stāvā un divas grupas atrodas otrajā stāvā. Iestādē nav zāles. 

Pasākumi tiek organizēti laukā vai grupas telpās. 

   Visu grupu logi ir aprīkoti ar žalūzijām, lai nodrošinātu bērniem nepieciešamo apgaismojumu 

miega laikā. 

 Iestādes un grupu telpu apgaismojums, temperatūra un tīrība atbilst sanitārajām normām. 

 Katru mācību gadu atbilstošas institūcijas veic Iestādes telpu apsekošanu un pārbaudi. 

Iestādes telpas atbilst prasībām un ir drošas. Ja tiek norādīti kontrolējošo institūciju norādījumi vai 

ieteikumi, tos novērš norādītajā laikā. 

 Iestādes teritorija nav plaša. Teritorija ir iežogota un sakopta. Tajā ietilpst apstādījumi, zaļā 

zona, četri rotaļlaukumi, kur lielākais teritorijas ziņā ir sporta laukums aprīkots ar āra sporta inventāru 

un divas nojumes.  

  Izglītojamo drošībai nojumes un āra teritoriju 2019. gada augustā aprīko ar papildus 

apgaismojumu. 

 Āra teritorijā ir saimniecības zona- saimniecības pagrabs, divi šķūņi un slēgta nojume sētnieka 

darba piederumiem.  

 No āra teritorijas, iekšpagalma pusē, Iestādes ēkā ir pagrabtelpas, kur atrodas veļas 

mazgātava, veļas žāvēšanas telpa un sanāksmju telpa, kur notiek darbinieku sēdes, kursi nelielam 

cilvēku skaitam. Pagraba telpas ir izremontētas, estētiskas un tīras.  

 2019. gada vasarā Dobeles novada pašvaldība veica Upes ielas renovāciju, ierīkoja jaunas 

automašīnu stāvvietas, kas atvieglo vecākiem un darbiniekiem piekļūšanu Iestādei.  

 Personāls, izglītojamie un vecāki piedalās Iestādes teritorijas apzaļumošanā un sakopšanā. 

Iestādes teritorija vienmēr ir tīra un sakopta. Svētkos tā ir noformēta atbilstoši tematam. Ir iegādātas 

jaunas āra dekorācijas Ziemassvētkiem (āra krāsainās lampu virtenes, mazais ziemeļbriedis, Salatētis 

u.c.).  

 Katru gadu notiek darba vides risku novērtēšana un novēršana.  

 Finansiālu iespēju robežās notiek Iestādes iekštelpu un rotaļlaukumu remontdarbi, inventāra 

atjaunošana un papildināšana. Sīku mēbeļu remontus veic remontstrādnieks. 2019.gada vasarā 

Iestādes teritorijā izveidoja ,,Sajūtu taku’’, uz cietā ceļa seguma uzzīmēja attīstošas un kustību 

aktivitāšu veicinošas spēles (,,Ciparu klasītes’’, ,,Skrejceļš’’, ,,Alfabēta čūska’’, ,,Krāsainais 

labirints’’, ,,Pēdiņu ceļš’’, ,,Dari kā es, dari tāpat!’’).  

 

Stiprās puses:  
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❖ Iestādes apkārtnes sakārtotība. 

❖ Iestādes noformēšana, dekorēšana atbilstoši svētkiem un pasākumiem. 

❖ Iestādes telpu un teritorijas atbilstība Ministru kabineta noteikumiem. 

❖ Plānveidīgs un regulārs iekštelpu, inventāra un rotaļlaukuma remonts. 

   

  Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖  Uzstādīt āra teritorijā skatuvīti izglītojamo mākslinieciskai pašizpausmei, svētku 

svinēšanai, koncertu rīkošanai. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.6. Iestādes resursi 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 Iestādē ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un skolotāju vajadzību 

nodrošināšanai. 

  Iestādē nav zāles, bet mūzikas nodarbības notiek katrā grupā. Mūzikas kabinetā un grupās 

atrodas bagātīgs mūzikas aktivitātēm nepieciešamais mūzikas inventārs (grabuļi, svilpes, skanošās 

vardītes, taurītes, ksilafoni, bungas u.c.). Mūzikas skolotāja instrumentu klāstu papildina ar 

pašdarinātiem mūzikas instrumentiem, to gatavošanā iesaistot arī ģimenes. Grupās veido skanošo 

mūzikas instrumentu izstādes. 

 Sporta nodarbības notiek katrā grupā vai laukā. Telpas atbilst izglītojamo skaitam un 

iekārtojums ir atbilstošs mācību procesa nodrošināšanai. Iestāde ir bagātīgi nodrošināta ar sporta 

inventāru, kas atrodas grupās un kabinetā speciāli ierīkotā sporta inventāra sienas skapī. 

 Pēc rotaļnodarbībām, vakara cēlienā no plkst 17.00 līdz plkst.18.00 atsevišķas Iestādes telpas 

izmanto interešu izglītības pulciņa “Notiņas un Otiņas’’nodarbībām.  

    Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai Iestādē ir nepieciešamais materiāltehniskais 

aprīkojums: 

• 13 datori (5- stacionāri, no tiem 3- tehniskajiem darbinikiem, 8- portatīvie); 

• 6 printeri, no tiem 2 krāsainie (no tiem 3- tehniskajiem darbiniekiem); 

• 1 laminēšanas iekārta; 

• pārnēsājams tehnikas komplekts- portatīvais dators, projektors, ekrāns; 

• 4 digitālās klavieres; 

• skaņas sistēma, mikrofons; 

• 4 televizori; 

• 2 mūzikas centri; 

• 5 magnetolas; 

• 2 fotoaparāti; 

• video kamera; 

• 4 gaismas galdi; 

• 3 elektriskās cepamkrāsniņas (izglītojamiem kulinārijas centra darbības nodrošināšanai). 

 Iestādē pieejamo materiāltehnisko aprīkojumu skolotāji izmanto rotaļnodarbībās, pasākumos, 

dažādojot mācību metodes un darba organizācijas formas. 
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           Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Skolotāji un 

izglītojamie ievēro tehnisko līdzekļu lietošanas un glabāšanas drošības noteikumus. Materiāltehnisko 

līdzekļu uzskaiti Iestādē veic atbildīgās personas. 

 Metodiskie materiāli un literatūra ir vienmēr pieejama vadītājas kabinetā. Metodisko 

literatūru un materiālus regulāri un plānveidīgi atjauno. Būtu vēlama lielāka atsaucība no skolotājiem 

metodiskās literatūras un materiālu izmantošanā. 

 Mācību līdzekļu iegādi, sporta inventāra iegādi plāno ar grupu skolotājām un saskaņo ar 

vadītājas vietnieci.  

 Izmantojamās mācību literatūras sarakstā pēc nepieciešamības veic izmaiņas un literatūras 

sarakstu apstiprina vadītāja. 

 Iestāde ir nodrošināta ar interneta pieslēgumu. Visās grupas telpās, mācību procesa 

organizēšanai, ir pieejams WIFI interneta pieslēgums. Iestādes telpas ir aprīkotas ar norādēm. 

       Regulāri pārskata telpu un materiāltehnisko līdzekļu atbilstību skolotāju un izglītojamo 

vajadzībām. Grupu mēbeles pakāpeniski atjauno, lai tās atbilstu ergonomikas pamatprincipiem.  

 

Stiprās puses:  

❖ Nepieciešamo iekārtu un materiāltehnisko resursu nodrošinājums visu Iestādes speciālo 

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. 

❖ Mērķtiecīga un lietderīga resursu izmantošana. 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

❖ Papildināt materiāltehnisko bāzi, ievērojot jaunāko tehnoloģiju attīstību. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

4.6.2. Personālresursi  

 Iestādē ir nokomplektēts visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais 

un atbalsta personāls.  

 Visi izglītojamie, kuriem ir nepieciešams asistents, ir nodrošināti ar tiem visas dienas garumā. 

Diennakts izglītojamie ir nodrošināti ar naktsaukles pakalpojumiem. 

 Iestādē strādā Iestādes māsa un ārsts, kas nodrošina izglītojamo veselības aprūpi. 

 Iestādē strādā atbalsta personāls. Būtu nepieciešama lietvede uz 0,5 slodzi. 

 Visiem skolotājiem ir atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Viena skolotāja iegūst augstāko 

pedagoģisko izglītību.  

 Iestādē skolotāju profesionālo pilnveidi plāno un organizē atbilstoši pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanas nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām. Skolotāju iegūtos izglītību un 

tālākizglītību apliecinošos dokumentus registrē Valsts izglītības informācijas sistēmā, bet dokumentu 

kopijas glabā pēc nomenklatūras noteiktā dokumentu uzglabāšanas mapē. 

 Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amatu apraksti, noteikti pienākumi, tiesības un atbildība. 

Darbinieki ir parakstījušies un apzinīgi pilda savus darba pienākumus.  

 Skolotāji un tehniskie darbinieki regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un ir atvērti 

profesionālajai pilnveidei. Pēc tālākizglītības kursu apmeklēšanas, darbinieki sniedz atgriezenisko 

saiti citiem darbiniekiem par dzirdēto kursos. 

 2019. gadā 6 skolotāji un tehniskie darbinieki piedalījās pirmās palīdzības sniegšanas kursos 

un ieguva apliecības. Visi darbinieki apmeklējuši speciālos kursus bērnu tiesību aizsardzībā.  
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 Iestādes vadība savlaicīgi plāno darbinieku resursus, izmaiņas darbinieko resursos ir 

pamatotas. 

Skolotāji piedalās Eiropas Savienības Erasmus + projektos, pilnveidojot profesionālās 

prasmes un meistarību, kā arī ievieš jaunas metodes darbā ar bērniem.  

 

Stiprās puses: 

❖ Iestādes nodrošinājums ar kvalificētiem skolotājiem izglītības programmu īstenošanai. 

❖ Sistemātiska bezmaksas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Iestādei nepieciešams speciālais pedagogs un psihologs katru dienu. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Iestādes darba izvērtēšana notiek visa mācību gada garumā un apkopojumu analizē 

pedagoģiskās padomes sēdēs, pedagogu sapulcēs un Iestādes padomē. 

Vienu vai divas reizes mācību gadā Iestādē veic pedagogu, tehnisko darbinieku un vecāku 

anketēšanu. Izvērtējot anketu rezultātus un komentārus, Iestāde plāno turpmākās attīstības vajadzības 

un nosaka Iestādes darba stiprās puses. Anketēšanu rezultātus analizē un aktualizē Iestādes padomes 

un pedagoģiskās padomes sēdēs, meklējot labākos risinājumus pedagoģiskā un saimnieciskā darba 

pilnveidei. 

 Svarīgu lomu Iestādes darba izvērtēšanā ieņem speciāli organizētas individuālās sarunas ar 

darbiniekiem (maijā), izglītojamo vecākiem (marts-aprīlis) un izglītojamajiem (visa mācību gada 

garumā). Sarunu tēmas un pieņemtie lēmumi ir protokolēti. Regulāri notiek pieņemto lēmumu 

izpildes uzraudzība. 

 2019./2020. mācību gada darba plānā ir ietverti iepriekšējā mācību gada darba plāna 

izvērtējuma rezultāti. Darba plāns mācību gadam ir izskatīts pedagoģiskās padomes sēdē.  

  

Stiprās puses:  

❖ Visu darbinieku un vecāku iesaistīšana pašvērtēšanas procesā. 

❖ Regulāra un sistemātiska Iestādes darba plānošana un īstenošana. 

❖ Iestādes stipro pušu apzināšana un turpmāko uzlabojumu noteikšana. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

❖ Tehniskā personāla mērķtiecīgāka iesaiste iestādes attīstības plānošanā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Iestādes darbību reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas prasībām. Dokumenti ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.  
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Iestādes nolikums ir apstiprināts ar Dobeles novada domes 2019. gada 29. augusta lēmumu 

Nr. 204/9 un izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. 

un 9. pantu.  

Nepieciešamo iekšējo noteikumu un dokumentu izstrādē piedalās skolotāji, vadītājas 

vietnieces. Tie ir izstrādāti un pieņemti demokrātiski.  

Vadītāja vai vadītājas vietniece personālu regulāri informē par esošajiem ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem un izmaiņām tajos. 

 Iestādē darbiniekus pieņem likumdošanas noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Iestādes vajadzības 

un darbinieka kvalifikāciju. 

 Katram Iestādes darbiniekam ir personas lieta. Tā satur līgumu, amata aprakstu un kopiju par 

kvalifikāciju. Amata apraksts ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Amata aprakstus aktualizē atbilstoši 

izmaiņām ārējos un iekšējos normatīvajos aktos vai likumdošanā. 

 Iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas izstrādāta valstī noteiktajā kārtībā, 

ievērojot darbinieku kvalifikāciju, pieredzi un Iestādes darba vajadzības. Vadītāja pienākumi, tiesības 

un atbildība ir noteikta saskaņotos amatu aprakstos. Visi Iestādes darbinieki ir iepazīstināti ar Iestādes 

vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām.  

 Vadītāja uzklausa darbinieku vajadzības pēc profesionālās pilnveides, iespēju robežās cenšas 

tās nodrošināt. Individuālās sarunās noskaidro, vai darbiniekiem ir atbilstošs materiāltehniskais 

nodrošinājums.  

 Vienu reizi divos gados, darba drošības speciālists veic vides riska faktoru izvērtēšanu, 

vajadzības gadījumā nodrošinot darbiniekam obligāto veselības pārbaudi.  

 Ne retāk kā reizi gadā Iestādes vadības komanda analizē pedagogu iesniegtos 

pašvērtējumus, izvērtējot katram pedagogam nepieciešamo atbalstu, profesionālās pilnveides 

vajadzības. 

 

Stiprās puses: 

❖ Iestādes darba organizācijas un vadības efektīva nodrošināšana. 

❖ Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Pilnveidot vadības komandas darbu Iestādes iekšējo noteikumu izstrādē un ieviešanā. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestāde regulāri sadarbojas ar Dobeles novada pašvaldību un Dobeles novada Izglītības 

pārvaldi. Sadarbība ir abpusēji ieinteresēta un virzīta uz attīstību. Plānojot budžetu, pašvaldība 

vienmēr ņem vērā svarīgākās Iestādes vajadzības. Tā rezultātā, Iestādē ir mūsdienīga, estētiska un 

droša vide izglītojamo attīstībai.  

Iestāde aktīvi sadarbojas ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes speciālistiem budžeta 

sastādīšanas jautājumos, izglītojamo grupu komplektēšanā, juridisku jautājumu risināšanā u.c.  

Iestādei ir laba sadarbība ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru. Izglītojamie 

piedalās centra piedāvātajās aktivitātēs par veselību veicinošām tēmām. Centra psihologs darbojas 

Iestādes atbalsta komandā. Centra logopēds sniedz konsultācijas gan vecākiem, gan skolotājiem. 
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Iestādei ir cieša sadarbība ar Sociālo dienestu bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Iestāde sadarbojas ar Valsts policiju, pašvaldības policiju, organizējot izglītojamajiem 

izglītojošas nodarbības par drošību. 

Ne mazāk kā divas reizes mācību gadā izglītojamie apmeklē Dobeles bibliotēkas piedāvātās 

izglītojošās nodarbības. 

Katra mācību gada beigās sešgadīgie izglītojamie apmeklē kādu no Dobeles 

vispārizglītojošām skolām, iepazīstot to vidi un tiekoties ar pedagogiem (izņemot 2020.gada pavsari). 

 

Stiprās puses: 

❖ Laba sadarbība ar citām institūcijām izglītojamo izglītošanas un drošības jautājumos. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

❖ Pilnveidot sadarbību ar skolām pēctecības nodrošināšanai. 

 

Vērtējums: labi 

 

5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ 

IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 

 

 Izvirzītie turpmākās attīstības uzdevumi tiek balstīti uz pašnovērtējumā gūtajiem secinājumiem 

un turpmākajām attīstības vajadzībām.  

                                                                                                                                     9.tabula            

Jomas Turpmākā attīstība 

Mācību saturs • Organizēt skolotāju kopīgu mācīšanos un dalīšanos 

pieredzē, lai pakāpeniski ieviestu mācību un 

audzināšanas darbā kompetenču pieejā balstītu 

mācību saturu. 

Mācīšana un mācīšanās • Skolotāju sadarbības rezultātā rast efektīvas darba 

formas un metodes.  

• Iesaistīt vecākus izglītojamo ikdienas dzīves 

vērošanā un mācīšanas procesa organizēšanā. 

• Ievērot novitātes pedagoģijā un pilnveidot mācīšanās 

procesu ieviešot labās prakses piemērus. 

• Veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, radot 

interesi iesaistīties mācību procesā un veicināt 

pašvērtēšanas prasmju pilnveidi. 

• Pilnveidot izglītojamo attīstības dinamikas analīzi un 

iegūto rezultātu pielietošanu izglītojamo attīstības 

sekmēšanā. 

Izglītojamo sasniegumi • Veicināt vecāku līdzdalību sava bērna mācību 

sasniegumu pozitīvā novērtēšanā. 

• Pilnveidot skolotāju kompetences izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanā. 

• Aktīvi iesaistīties ārpus iestādes organizētajos 

pasākumos. 

• Iegūt atgriezenisko saiti no sākumskolas skolotājiem 

par pirmsskolas izglītojamo sasniegumiem 1.klasē. 
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Atbalsts izglītojamajiem • Veicināt sadarbību, nodrošinot psihologa 

konsultācijas 1-2 reizes mēnesī. 

• Turpināt sadarbību ar ievērojamiem cilvēkiem 

izglītojamo vispusīgas attīstības sekmēšanai. 

• Pilnveidot individuālas pieejas nodrošinājumu 

talantīgiem izglītojamajiem. 

• Piesaistīt mācību un audzināšanas darbā speciālo 

pedagogu. 

• Ieviest jaunas darba formas sadarbībai ar ģimenēm. 

Iestādes vide • Turpināt Iestādes atpazīstamību un popularizēšanu 

Facebook interneta vietnē. 

• Turpināt izkopt un attīstīt jaunas Iestādes tradīcijas, 

iesaistot ģimenes. 

• Uzstādīt āra teritorijā skatuvīti izglītojamo 

mākslinieciskai pašizpausmei, svētku svinēšanai, 

koncertu rīkošanai. 

Izglītības iestādes resursi • Papildināt materiāltehnisko bāzi, ievērojot jaunāko 

tehnoloģiju attīstību. 

• Iestādei nepieciešams sociālais pedagogs un 

psihologs katru dienu. 

Izglītības iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

• Pilnveidot sadarbību ar skolām pēctecības 

nodrošināšanai. 

• Tehniskā personāla mērķtiecīgāka iesaiste iestādes 

attīstības plānošanā. 
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