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1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vispārīgais 

raksturojums 

 

      Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) ir 

Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde, kas realizē vispārējo pirmsskolas izglītības 

programmu. 

     Izglītības iestādes juridiskā adrese: Dārza iela 42, Liepāja, Latvija, LV – 3401, tālrunis 

63425384, 63489254, mob. 27899800, e-pasts: spriditis@liepaja.edu.lv, interneta mājas lapa: 

www.lpii-spriditis.lv  

      Izglītības iestādes darbības pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru 

kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba likums, citi likumi, pirmsskolas 

iestādes Nolikums, citi ārējie un iekšējie normatīvie akti.  

      Izglītības iestāde atrodas netālu no Liepājas ezera 0,5 km attālumā līdz centram, Dārza un 

Ālandes ielu krustojumā. Apkārt izglītības iestādei ielas asfaltētas. Teritorija ir nožogota. Izglītības 

iestādes saimnieciskā zona atdalīta no bērnu āra aktivitāšu zonas. Teritorija kopplatība ir  4760 kvm, 

telpu lietderīgā kopējā platība ir 1589 kvm. Izglītības iestāde atrodas 2 stāvu ēkā ar pagrabstāvu. 

Tajā izvietotas mācību un administratīvās telpas, zāle. Pirmajā stāvā atrodas izglītības iestādes  

virtuve. Pagrabstāvā atrodas dažādas palīgtelpas – noliktavas, arhīvs, siltummezgls, elektrosadales 

galvenā telpa u.c. Pie izglītības iestādes izvietoti pastaigu laukumi āra nodarbībām, pastaigām un 

sporta aktivitātēm.  

     Izglītības iestāde dibināta un pieņemta ekspluatācijā 1974.gada oktobrī. No 1974.gada līdz 1992. 

gadam izglītības iestāde bija kokapstrādes kombināta  “Baltija” iestāde - 7.mazbērnu novietne. Ar 

Liepājas pilsētas domes 1997.gada 20. novembra lēmumu Nr.600 (prot.Nr.23,13.#) un Liepājas 

pilsētas skolu valdes 1997.gada 04.decembra rīkojumu Nr.33-r pārdēvēta par mazbērnu novietni – 

bērnudārzu “Sprīdītis”. 2001.gada 31.maijā, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes lēmumu 

Nr.117 (protokols Nr.6. 10 #), izglītības iestāde tika pārdēvēta par Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādi “Sprīdītis”. 

     Izglītības iestādē jau no dibināšanas darbojas sešas grupas. Mācību valoda – latviešu valoda.   

     Neskatoties uz demogrāfisko situāciju, izglītojamo skaits nemainās daudzus gadus. 2017./ 2018. 

mācību gadā izglītības iestādi apmeklē 128 izglītojamie, no kuriem 74 ir meitenes un 54 zēni.  

Izglītojamie ir gan no materiāli nodrošinātām, gan no trūcīgām ģimenē.  No kopējā izglītojamo 

skaita  četrām ģimenēm piešķirts maznodrošinātais ģimenes statuss, 22 izglītojamajiem piešķirts 

līdzfinansējums par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu 50% un 100% apmērā ( sk. 1.pielikums)   

http://www.lpii-spriditis.lv/
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     2009.gadā tika realizēts izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana. 2005.gadā 

ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. 2013. gadā veikts sanitāro mezglu vienkāršota 

renovācija, bet 2016.gadā – elektroapgādes – inženiertīklu (elektroinstalācijas) vienkāršotā 

atjaunošana. Visas uzskaitītās darbības ir veicinājušas izglītības iestādes vizuālā tēla uzlabošanos, 

izglītojamo drošības labāku nodrošinājumu, kā arī labvēlīgākus darba apstākļus darbiniekiem.  

     Katru gadu vasaras mēnešos, jūlijā un augustā tiek kosmētiski remontētas grupu telpas, nomainīti 

grīdas segumi, nomainītas durvis. 

      Kopējais pedagogu skaits izglītības iestādē – 16. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā 

izglītība. No kopējā skaita 6 pedagogiem piešķirts maģistra grāds pedagoģijā. Izglītības iestādes 

atbalsta personālu veido vadītāja, pirmsskolas metodiķe, skolotāja logopēde un medicīnas māsa. 

Pedagogu vidējais vecums uz 2017.gada 01.septembri ir 47 gadi (sk. 2.pielikums).  
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

  

Misija: Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības 

likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās  zināšanas, 

prasmes un iemaņas, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamā iespēju sagatavoties 

pamatizglītības apguvei. 

Vīzija: Izglītības iestāde ir sabiedrībā iecienīta iestāde ar attīstošu vidi, kurā pedagoģiskais process 

notiek audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās vienotībā, kur centrā ir izglītojamais kā vispusīgi 

attīstīta personība. 

Mērķis: nodrošināt izglītojamiem pieejamu, attīstošu, audzinošu un izglītojošu vidi, īstenojot 

izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, sagatavojot izglītojamos pamatizglītības 

apguvei. 

Izglītības iestādes uzdevumi 2017./2018. mācību gadā ir: 

 Īstenot licencēto pirmsskolas izglītības programmu visās vecuma grupās; 

 Veicināt pozitīvas attieksmes veidošanu pret sevi un Latvijas valsti, piederību Latvijas 

kultūrtelpai; 

 Veidot saskarsmes kultūru, saskarsmes un sadarbības prasmes, sekmējot pozitīvas 

uzvedības atbalsta noteikumu izstrādi un ieviešanu grupās; 

 Sekmēt latviešu tautas folkloras daudzpusīgu pielietojumu izglītojamo ikdienā un 

apmācības procesā: 

- apgūstot tikumiskās vērtības un ētisko mantojumu no latviešu tautas pasakām; 

- iesaistot latviešu tautas rotaļas ikdienas aktivitātēs. 
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3. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes 

vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 

 

3.1. Mācību saturs - izglītības iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

     Mācību audzināšanas process izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši licencētai pirmsskolas 

izglītības programmai. Izglītības programma akreditēta 2012.gada 20.decembrī. 

      Izglītojamo skaits 2016.gada 1.septembrī bija 125, bet 2017.gada 1.septembrī – 128. 2017.gada 

lielo izglītojamo skaitu ietekmēja PII “Dzintariņš’ kapitālais remonts, bet skaita samazinājumu – 

ģimeņu dzīvesvietas maiņa.  

 

1.tabula. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Kods 

 

Licence 

 

 

Akreditācija

s termiņš 

Izglītojamo skaits  

2016./2017.m.g. 01.09.; 

2017./2018.m.g. uz 

01.09. 

Nr. Datums  Sākumā Beigās 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-

3250 

20.12.201

0 

 125 123 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-

3250 

20.12.201

0. 

 128 120 

 

          

        Izglītības iestādē realizējamās programmas saturs veidots atbilstoši 2010.gada 3.augusta MK 

noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, atbilstoši vispārējās 

izglītības pirmajai pakāpei, veicinot izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa 

attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju 

sagatavoties pamatizglītības apguvei.  

           Visi pedagogi izmanto programmas sadaļā “Mācību saturs” noteikto mācību saturu, lai 

nodrošinātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību.  Sadarbībā ar izglītības iestādes 

vadību, vadoties no apstiprinātā rotaļnodarbību saraksta, notiek mācību satura plānošana. Pedagogi 
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zina  un izprot pirmsskolas izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, metodes un 

paņēmienus, pielāgojot tos atbilstoši katram vecumposmam. Izglītības programmas noteikto 

izglītības saturu izglītojamie apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā 

rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un izglītojamo patstāvīgā darbībā visas dienas garumā, 

nodrošinot vienmērīgu slodzi. Pedagoģiskajā procesā pedagogi izmanto izglītojamā sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem.                             

            Pedagogi izprot izglītojamā personības attīstību kopveselumā, attīstoties fiziskās, psihiskās 

un sociālās attīstības jomām.  Pedagoģiskajā procesā   mācību/audzināšanas darbs pārsvarā notiek  

integrēti, iekļaujot paredzamos mācību priekšmetus. Integrētais mācību saturs ļauj izglītojamajiem 

sniegt vienotu izpratni par pasauli. Grupu pedagogi visā pedagoģiskajā procesā veic noteiktos 

audzināšanas darba uzdevumus, ievēro galvenos vērtējuma nosacījumus pirmsskolas izglītībā.  

      Pamatojoties uz MK 480.noteikumiem ”Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 

mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtību” izglītības 

iestādes metodiķe izstrādāja audzināšanas plānu “Audzināšanas darba virzienus, audzināšanas 

mērķa un uzdevumu īstenošanai”, kuri šajā mācību gadā tika papildināti, vadoties no mācību gada 

galvenajiem uzdevumiem. Plānā atspoguļoti audzināšanas darba virzieni, uzdevumi katram 

mēnesim, plānotie pasākumi. Vadoties no kopējā plāna, pedagogi izstrādāja audzināšanas plānu 

savai vecuma grupai. Tika veidoti arī grupu iekšējie kārtības noteikumi, kuri tie atspoguļoti grupas 

vidē gan zīmējumu , gan uzrakstu veidā. Pedagogi šos noteikumus veido kopā ar izglītojamiem, 

skaidro tos un rosina ievērot ikdienas situācijās grupas dzīvē. Sagatavošanas grupā izglītojamiem 

paši veidoja un rakstīja šos noteikumus. Izglītojamie paši sekoja līdzi, lai noteikumi tiktu ievēroti, 

atgādinot par tiem viens otram. 

      Audzināšanas uzdevumu īstenošanas rezultātā izglītojamie apgūst zināšanas, prasmes un 

iemaņas, veido attieksmi pret sevi, citiem grupas izglītojamiem, pret savu darbību un darbu, kultūras 

vērtībām, sabiedrību un valsti. Audzināšanas darbs vērsts uz to, lai izglītojamajiem būtu 

visaptveroša izpratne pret vērtībām un veidotos vērtējoša attieksme un atbildība par savu rīcību.  

Stiprās puses : 

1. Mācību saturs tiek īstenots integrētā mācību procesā, ievērojot izglītojamo vecumposmu 

īpatnības. 

2. Izglītības iestādē ir izstrādāts audzināšanas darba plāns, saskaņā ar kuru  ir izstrādāti 

audzināšanas plāni katrai vecuma grupai, grupas noteikumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Turpmākā attīstība: 

1. Īstenojot pirmsskolas programmas saturu integrētajā mācību procesā, turpināt inovatīvu mācību 

metožu ieviešanu;  
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2. Grupu audzināšanas darbā vispusīgāk un pēctecīgāk iekļaut audzināšanas tēmas. 

Vērtējums jomā:  labi 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās  

 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

      Izglītības iestādē pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas 

vienotībā, sekmējot harmonisku izglītojamo attīstību. Galvenais izglītojamo darbības veids – rotaļa, 

darba organizācijas forma – patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs 

sekmē un pilnveido izglītojamo prasmes un iemaņas.  

     Skolotāji pedagoģiskajā procesā, atbilstoši izglītojamo vecumam, saprotami izskaidro 

rotaļnodarbības mērķus un uzdevumus, rosina viņiem izteikt savu viedokli, analizēt, domāt, secināt, 

pilnveidot savu pieredzi, patstāvīgi darbojoties. Veidojot sadarbības prasmes, izglītojamo darbs tiek 

organizēts gan pāros, gan apakšgrupās, sniedzot nepieciešamo atbalstu, risinot problēmas. 

     Pedagogi mācīšanas procesā izmanto dažādas mācību metodes – rotaļmetodes, kas atbilst 

izglītojamo spējām, vecumposma attīstības likumsakarībām, integrēto rotaļnodarbību, 

rotaļnodarbību specifikai, pirmsskolas izglītības programmas mācību satura prasībām un 

izglītojamo mācīšanās tempam. Mācību metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētu 

izglītojamo sasniegumiem, grupas attīstības īpatnībām. Metodes ir daudzveidīgas un piemērotas 

izglītojamajiem: rotaļas, spēles, interaktīvās attēlu sērijas, projektu nedēļas, rotaļnodarbības āra 

vidē, eksperimenti ar ūdeni, smiltīm, dabas materiālu, gaismu utt., kas ļauj izglītojamiem spriest, 

domāt un secināt.  

     Izglītības iestādē izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un 

materiāliem – literatūru, darba lapām, uzskates materiāliem, didaktiskajiem materiāliem, spēlēm, 

attēliem un to sērijām  u.c.  

      Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai pedagogi izmanto planšetdatorus, projektorus, 

sagatavotās prezentācijas, digitālos materiālus. Šajā mācību gadā daudzveidīgi tika izmantoti 

Education konstruktori, gaismas galdi, gaismas molberti. Par to liecināja rotaļnodarbību un izdienas 

brīvā laika vērojumi. Mācību gada noslēgumā tika organizēta izstāde, kurā pedagogi parādīja 

materiālās bāzes papildinājumu. Jaunākā vecuma grupās ieviesām nelielus Montesori stūrīšu, kurā 

izglītojamie varēja darboties un apgūt jaunas prasmes, attīstīt domāšanu. Šo darbu turpināsim arī 

nākošajā mācību gadā. 
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      Mācību process virzīts uz katra izglītojamā individuālo iezīmju respektēšanu, individuālās 

pieejas īstenošanu, pievēršot uzmanību tam, kādas izglītojamā attīstības likumsakarības ir būtiski 

ievērot, kā nodrošināt viņa psihisko, sociālo, fizisko attīstību. Mācību uzdevumi tiek diferencēti. 

     Lai iesaistītu izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā un palīdzētu viņiem izprast mācību 

satura saistību ar reālo dzīvi, iestāde organizē rotaļnodarbības un izglītojošus pasākumus ārpus 

mācību iestādes – ekskursijas uz dažādām vietām, piemēram, pa dzimto pilsētu, uz Dzintara 

koncertzāli, uz bibliotēku,  pastaigas uz ezermalu utt.. 

      Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanas process izglītības  iestādē ir 

jēgpilns, pedagogi strādā mācīšanas procesā ar nodarbībā sasniedzamo rezultātu. Tiek izmantoti 

dažādi sadarbības modeļi starp pedagogu un izglītojamiem. Jaunākajās vecuma grupās vislabāk 

izmantotie sadarbības modeļi “pedagogs – bērni”, “pedagogs – bērns”; vidējā vecumā jau turpinās 

veidoties sadarbība “bērni – bērni” (apakšgrupas), “bērns – bērns”, kas turpina pilnveidoties 

vecākajā pirmsskolas vecumā.  

      Rotaļnodarbību laikā notiek atgriezeniskā saite starp skolotāju un izglītojamo: 

 jautājumi un atbildes no abām pusēm; 

 uzdevuma vai vingrinājuma uzdošana un izpilde (skolotāja vērtējums un izglītojamā 

pašvērtējums par veikumu un prasmju apguvi); 

 izglītojamā vēlmju uzklausīšana (ieinteresējošā temata padziļināta vai papildus aplūkošana, 

pētīšana); 

 praktiska darbošanās, sekmējot izglītojamo saskarsmes un sadarbības prasmju attīstības. 

Mācību procesā pedagogi izmanto dažādus vērtēšanas un pašvērtēšanas paņēmienus.  

     Katru tēmu pedagogi atspoguļo skolotāju dienasgrāmatās, kur plāno dažādus izglītošanas un 

audzināšanas uzdevumus atbilstoši tēmai un izglītojamo vecuma grupai. 

     Mācību procesā tiek iesaistīti arī vecāki, lai, piemēram, nodrošinātu interesantākas mājturības 

aktivitātes, iegādājot nepieciešamos pārtikas produktus, vecāki iepazīstina izglītojamos ar savu 

darbu,  izglītojamo un viņu vecāku kopīgas mācību ekskursijas, izstādes. 

     Lai nodrošinātu mācību procesa kvalitāti un savas profesionālās darbības pilnveidi, pedagogi 

apmeklē dažādus kursus. Šajā mācību gadā: “Audzināšanas pamatnostādnes latviskajā dzīvesziņā”, 

“Lietpratība sākumizglītībā”, “Kompetenču pieeja mācību saturā”, “Starpdisciplinārās mācības 

aktuālo kompetenču veicināšanai”, vecāko grupu pedagogi vērojuši nodarbības PII “Mazulītis” par 

Education konstruktoru izmantošanas iespējām, piedalījās seminārā ”LEGO EDUCATION 

konstruktoru izmantošana pirmsskolas izglītības programmas inovatīvai apguvei”. 

      Šajā mācību gadā 4 pedagogi pieteicās savas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas, 

iegūstot 1., 2., 3 pakāpes. (skat. 4.pielikums) 
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      Pedagogi savu pieredzi apkopo, materiāli saglabāti metodiskajā kabinetā (rotaļnodarbību 

konspekti, dažādu pasākumu apraksti, scenāriji utt.). Pedagogi iesaistījās e-žurnāla “Pirmsskolā” 

skolotāju pieredzes materiālu konkursā, kuri tika publicēti. Viena skolotāja saņēma apbalvojumu 

par savu pieredzes materiālu “Inovācijas mācību procesā”. 

 

Secinājumi: 

 Pedagogi strādā atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas prasībām, izmantojot mūsdienīgas 

metodes un mācību līdzekļus, 

 Pedagogi sadarbībā ar izglītības iestādes vadību strādā pie savas profesionālās darbības pilnveides, 

 Apkopoti pedagogu atklāto rotaļnodarbību pieredzes materiāli, 

 Pedagogi dalās savā pieredzē un publicē savus pieredzes materiālus. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt apgūt un izmantot mācību procesā jaunās tehnoloģijas, 

 Izmantot mācību metodes, kuras nodrošina saikni ar reālo dzīvi un kompetenču pieejas veidošanu 

izglītībā, 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

      Pedagogi katra mācību gada sākumā kopā ar izglītības iestādes vadību apspriež un apstiprina 

gada plānu, kurš balstīts uz pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām, lai motivētu izglītojamos 

mācībām, radošai un pētnieciskai darbībai, rosinātu strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām. 

       Izglītības iestādē mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc apstiprinātā rotaļnodarbību un 

interešu izglītības nodarbību saraksta.  

      Informācija par mācību procesu regulāri tiek sniegta izglītojamo vecākiem. Vecāki vecāku 

sapulcēs vai individuālās sarunās ar pedagogiem iepazīstas ar pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmā izvirzītajiem uzdevumiem, ar izglītības iestādes iekšējiem kārtības noteikumiem, darba 

organizāciju, rotaļnodarbību sarakstu un plānoto saturu. Šī informācija ievietota arī iestādes mājas 

lapā, vecāku stendos un informatīvajās mapēs. 

      Vecāki izglītojamiem iegādājas individuālos mācību līdzekļu pēc vecāku padomes saskaņota un 

vadītājas apstiprināta mācību līdzekļu saraksta katrai vecuma grupai. 

      Atbilstoši vecumam, izglītojamiem tiek skaidroti iekšējie kārtības noteikumi, kuri jāievēro visa 

pedagoģiskā procesa laikā. Tiek pārrunāts šo noteikumu ievērošanas principi, izdarot secinājumus 

par to nepieciešamību veiksmīgai un produktīvai jaunu zināšanu ieguvei. Noteikumu ievērošana 
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palīdz izglītojamiem apgūt prasmi klausīties pedagoga stāstījumu, būt uzmanīgiem, veicot 

vērojumus un meklējot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 

      Lai veiksmīgi noritētu mācīšanās process, izglītojamam ir svarīgi saņemt no pedagoga atbalstu, 

uzslavas, motivāciju piedalīties mācīšanās darbā un pozitīvu attieksmi pret izzināšanas procesu. 

Izglītojamie to saņem no pedagogiem ikdienas rotaļnodarbībās, kā arī pārējā pedagoģiskajā procesā. 

To pierāda rotaļnodarbību un ikdienas patstāvīgo aktivitāšu vērojumi. Izglītojamie tiek mācīti 

nebaidīties no grūtībām un kļūdām, mēģināt pašiem izdomāt kā labot kļūdas. Ar pedagoga pozitīvo 

attieksmi izglītojamie uzdrīkstas, “riskē”, kas savukārt bagātina viņu pieredzi, dod jaunas zināšanas 

un prasmes. 

      Liela nozīme ir arī izglītojamo sadarbībai un līdzdarbībai, kas lēnām sāk veidoties jau mazbērnu 

vecumā, pedagogam vēršoties pie konkrēta viena vai vairākiem izglītojamiem. Tas arī bija viens no 

mācību gada galvenajiem uzdevumiem: veidot saskarsmes kultūru, saskarsmes un sadarbības 

prasmes. Pedagogi organizē interesantus rīta apļus, pārsteiguma momentus, lai izglītojamie būtu 

aktīvi līdzdalībnieki un sadarbības partneri visās aktivitātēs. Pedagoģiskā procesa, rotaļnodarbību 

vērojumi liecina par vecāko grupu izglītojamo gan grupu, gan individuālo sadarbību, Izglītojamais 

vieglāk mācās, ja viņam palīdz otrs izglītojamais. Pedagogi bieži “atkāpjas”, vēro izglītojamo 

darbību, darbošanos un nepieciešamības gadījumā iet palīgā vai sniedz priekšlikumus darba gaitai. 

Šajā mācību gadā to pierādījusi izglītojamo darbošanās ar EDUCATION konstruktoriem vecākajā 

un sagatavošanas grupās, projektu nedēļas, eksperimentālā darbība, rotaļdarbība, Montesori 

materiālu ieviešana grupas vidē. 

      Izglītojamo mācīšanos veicina arī resursu pieejamība: didaktiskās spēles, gaismas galdi, 

planšetdatori, kuros izglītojamie pedagogu vadībā skatās multfilmas, risina interaktīvos uzdevumus 

(www.valoda.lv; www.pasakas.lv ), konstruktori, puzles un citas interaktīvas spēles, dabas materiāli 

dažādu projekta darbu veidošanai utt. Katrā grupā iekārtoti grāmatu stūrīši, kuru izglītojamiem 

aktīvi izmanto burtu apguvei un lasītmācīšanā. Pedagogi regulāri pārskata vidi grupā un cenšas to 

papildināt, atjaunot.  

      Izglītojamiem izglītības iestādē pieejama zāle, kurā notiek mūzikas nodarbības un sportiskas 

aktivitātes. Pieejamas nodarbības ar logopēdu izglītojamo runas korekcijai. 

      Savas zināšanas, prasmes un iemaņas, savus talantus izglītojamie parādīja piedaloties dažādos 

konkursos un izstādēs: “Četri novadi” (Latvijas kartes veidošana un materiālu prezentācija), “Mūsu 

veltījums Latvijai”, “Mana varavīksne pāri manai Latvijai”, par darbu saņemot atzinību, utt. Svarīga 

nozīme ir arī konkursi izglītojamiem, ko organizē izglītības iestādes vadība: “Vai tu pazīsti 

Liepāju?”, “Vai tu pazīsti Latviju?”, kā arī pasākums par drošību dažādās vietās u.c.  

http://www.valoda.lv/
http://www.pasakas.lv/
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      Izglītības iestādē ilgstošo bez attaisnotiem iemesliem izglītojamo kavējumu nav. Kavējumu 

uzskaite tiek veikta katrā vecuma grupā, reģistrējot visus pieteiktos un nepieteiktos kavējumus. 

Notiek sadarbība ar starp pedagogiem, medmāsu un izglītojamo vecākiem. Katru mēnesi medmāsa 

un pedagogi veic kavējumu kopējo uzskaiti. Izglītojamo apmeklētība tiek analizēta pedagoģiskās 

padomes sēdēs divas reizes gadā un vadītājas, medmāsas individuālajās sarunās. 

 

Secinājumi: 

 Pirmsskolas iestādē izglītojamie zina un saprot mācību procesam izvirzītās prasības, lielākā daļa 

izglītojamo virzīti un zināšanu, iemaņu un prasmju attīstību, 

 Mācīšanās rotaļnodarbībās notiek visas grupas, apakšgrupu ietvaros, kā arī individuāli, 

 izglītības iestādē notiek informācijas apmaiņa starp vadību, pedagogiem un vecākiem, 

 Regulāri tiek veikta izglītojamo apmeklētības uzskaite un analīze. 

 Izglītojamie ir informēti par dažādiem pirmsskolas organizētajiem pasākumiem. 

Turpmākā attīstība 

 Veicināt izglītojamo līdzdarbību un sadarbību mācību procesā, 

 Veicināt izglītojamo darbošanos grupās, pāros un individuāli, atbilstoši viņu spējām. 

 Atbalstīt izglītojamo prasmi darboties patstāvīgi, izteikt savas domas un pielietot apgūtās prasmes. 

Vērtējums: labi 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

        Izglītības iestādē izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas.  Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu 

izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Pedagogi vērtē 

izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību un izglītības 

iestādes izstrādāto vērtēšanas kārtību (MK noteikumi Nr. 533). Vērtēšanas metodes atbilst 

izglītojamo vecumam, kas atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām.  

      Izglītības iestādē izglītojamo vērtēšana ir sistemātiska visā pedagoģiskā procesa laikā: par katru 

labi paveiktu darbību izglītojamie saņem mutvārdu uzteikumu, nepieciešamības gadījumā 

uzmundrinošu pamudinājumu. Īpaši jāatzīmē rotaļnodarbību noslēguma pedagogu vērtējums gan 

izglītojamiem kopumā, gan individuāli. Sākot no 3 gadu vecuma notiek arī izglītojamo pašvērtēšana 

ar žestu, simbolu kartīšu palīdzību. Vecākajā vecumā izglītojamie mācās vērtēt pozitīvi arī savu 

draugu darbus, veikumu. Vērojumi rotaļnodarbībās liecina, ka izglītojamie ir kritiski pret sevis 

vērtēšanu. Izglītojamie tiek motivēti paskaidrot savu vērtējumu, secināt, kas izdevies, kas vēl 

jāmācās. Bet kopumā izglītojamo vērtēšanas process ir ļoti pozitīvs, rosinošs turpmākajai darbībai. 
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Pedagogi izglītojamo vecākus informē par vērtēšanas kārtību un pamatprincipiem vecāku sapulcēs 

un individuālajās sarunās. 

     Izglītības iestādē izstrādātas bērnu attīstības kartes. Izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas 

tiek izvērtētas divas reizes gadā. Šis izvērtējums tiek analizēts gan kopējā pedagoģiskās padomes 

sēdē, gan atsevišķi grupu pedagoģiskās padomes sēdēs. Mazbērnu grupu pedagogi sniedz 

informāciju par bērnu attīstību jau nākošo grupu pedagogiem. 

Secinājumi: 

 Izglītības iestādē regulāri tiek veikta izglītojamo sasniegumu vērtēšana un individuāla informācijas 

nodošana vecākiem par izglītojamā sasniegumiem, 

 Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota izglītības iestādes darba 

pilnveidē, 

 Ir izstrādātas izglītojamo vērtēšanas tabulas. 

Turpmākā attīstība 

 Turpināt iepazīstināt izglītojamo vecākus ar mācību sasniegumiem un to dinamiku. 

 Izmantot e-klases piedāvātās iespējas vērtēšanas procesā. 

Vērtējums: ļoti labi 

   

3.3. Izglītojamo sasniegumi  

 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

        Mācību un audzināšanas darbs izglītības iestādē ir vērsts uz to, lai izglītojamais pēc iespējas 

labāk varētu sasniegt plānotos sasniedzamos rezultātus, atbilstoši savām spējām un attīstībai. 

         Ikdienā pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur 

galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Pedagogi cenšas uzteikt katra izglītojamā veikumu, 

stimulējot un iedrošinot viņu nākošajai izzinošai darbībai.  

      Savus sasniegumus un talantus, zināšanas, prasmes  izglītojamiem iespējams parādīt dažādos 

projektos, konkursos, izstādēs (sīkāks apraksts  nodaļā “Mācīšanās”) gan iestādes, gan pilsētas 

mērogā.  

     Izglītības iestādē notiek izglītojamo vērtēšana un sasniegumu analīze, ko koordinē un uzrauga 

administrācija. Izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti un analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.  

     Par to tiek informēti izglītojamo vecāki gan vecāku sapulcēs, gan individuālajās sarunā.. Pēc 

pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem vecāki tiek informēti rakstiski 

(6-gadnieki). 
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      Savus sasniegumus izglītojamo demonstrē interešu pulciņu noslēgumu pasākumos, kad vecāki 

izvērtē savu bērnu talantus, to iespējas turpmākai pilnveidei jau skolas vecumā vai ārpusiestādes 

vietās. Īpaši aktīvi ir bērnu ansambļi, kuri ir piedalījusies pilsētas pasākumos. 

 

Stiprās puses: 

 Pedagogu spēja veikt izglītojamo sasniegumu vērtēšanu, lai rosinātu viņus turpmākiem  

panākumiem; 

 Interešu izglītības pedagogu profesionalitāte 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot vērtēšanas sistēmu izglītības iestādē; 

 Veicināt vecāku izpratni par izglītības iestādes dienas ritmu un tajā organizētajām aktivitātēm 

Vērtējums – ļoti labi 

 

3.4. Atbalsts izglītojamajiem  

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  

      Lai noteiktu izglītības iestādes gatavību darbam jaunajā mācību gadā, regulāri katru gadu 

septembra mēnesī iestādi apmeklē dažādas komisijas: no Izglītības pārvaldes, VUGD, Sanitārās 

inspekcijas un Veselības aģentūras. Tiek novērtēts vispārējais stāvoklis, drošības apstākļi, un viss 

pārējais atbilstoši vispārējo normatīvo aktu prasībām. Šajā mācību gadā ir bijis pozitīvs 

novērtējums visās jomās.  

     Izglītības iestādē darbojas šāds atbalsta personāls: medmāsa, logopēds, pedagogi, kā arī vadība, 

kuri sniedz atbalstu izglītojamiem. Psiholoģisko vajadzību gadījumā atbalstu sniedz Izglītības 

pārvaldes psihologs.  Pedagogi veic mācīšanās rezultātu un personības attīstības izpēti, kā rezultātā 

izsecina, kāds atbalsts nepieciešams. Tiek informēti vecāki un ieteikti risinājumi. 

      Izglītojamo pareizas runas attīstības iemaņu veidošanā tiem izglītojamiem, kuriem ir runas 

traucējumi, tiek piedāvāti logopēda pakalpojumi. Logopēde izvērtē un noskaidro, kādi runas 

traucējumi ir izglītojamiem, plāno individuālo un grupu darbu. Logopēdam ir kabinets kopā ar 

mūzikas skolotāju, kur notiek runas korekcijas darbs ar izglītojamiem. Logopēde regulāri 

papildina savu materiālo un rotaļu klāstu, to savu iespēju robežās papildina izglītības iestāde.  Par 

sava darba rezultātiem logopēde regulāri katru ceturksni atskaitās izglītības iestādes vadībai, divas 

reizes atskaites iesniedz arī Izglītības pārvaldē. Logopēds strādā arī ar izglītojamo vecākiem, 

sniedzot konsultācijas runas korekcijas darbam ģimenē. Logopēde mācību gada laikā organizēja 

mazbērnu grupu izglītojamo vecākiem semināru “Skani, mana valodiņa”, par kuru vecāki bija 

izrādījuši lielu interesi.      
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      Izglītības iestādes pirmajā stāvā iekārtots medicīnas kabinets, kurā strādā medicīnas māsa. 

Kabinetā tiek uzglabātas izglītojamo medicīniskās kartes (forma 0/26), kurās tiek dokumentētas 

ārstu  - speciālistu un medicīnas māsas veiktās veselības pārbaudes, informācija par slimību 

gadījumiem. Tiek dokumentēti profilaktisko apskašu rezultāti. Medicīnas kabinetā tiek sniegta 

pirmā palīdzība, tajā uzglabājas atbilstošā dokumentācija. Medmāsa nepieciešamības gadījumā 

izsauc ātro medicīnisko palīdzību. Viņa veic pedagoģiskā un tehniskā personāla obligāto veselības 

pārbaužu kontroli, dokumentācijas uzskaiti un glabāšanu, veic antropometriskos mērījumus, kā arī 

koordinē profilaktisko pošu veikšanu atbilstoši vakcinācijas kalendāram. Medmāsa regulāri veic 

profilaktisku izglītojamo apskati un nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu, kā arī veic 

ēdināšanas kvalitātes monitoringu. Izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns. Medicīnas 

māsa kontrolē izglītojamo ēdināšanu. Izglītojamiem tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas 

pakalpojumi. Regulāri tiek piedāvāts piens un augļi. 

     Medicīnas māsa sniedz informāciju pedagogiem par pirmās palīdzības sniegšanu traumu 

gadījumos, paaugstinātas temperatūras gadījumā, kā arī pedagogi ir iepazīstināti  ar neatliekamās 

palīdzības izsaukšanas plānu. Paši pedagogi šajā mācību gadā izgājuši “Pirmās palīdzības” kursus, 

kā arī apmācību “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”.  

      Medmāsa veic izglītojamo darbu: vada pārrunas ar izglītojamajiem  par zobu higiēnu, stājas 

profilaksi, tīrību. 

       No Izglītības pārvaldes ir iespēja piesaistīt sociālo darbinieku, psihologu ne tikai darbam ar 

pedagogiem, bet arī ar ģimenēm. Lai izglītības iestādē veidotu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu 

nodrošināt emocionālo drošību, tiek veikts darbs ar izglītojamajiem, pedagogiem, notiek sadarbība 

ar izglītojamo ģimenēm un institūcijām ārpus pirmsskolas iestādes. Sadarbībā ar Liepājas pilsētas 

Sociālo dienestu mazturīgo un daudzbērnu ģimenēm tiek sniegts materiālais atbalsts (daļēja vai 

pilnīga atbrīvošana no maksas par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu). 

Sadarbojamies ar Bāriņtiesu, tiek sniegta informācija par izglītojamo un viņu vecākiem pēc 

pieprasījuma. 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē strādā sertificēta medicīnas māsa, kura regulāri apmeklē profesionālās pilnveides 

kursus un piedalās semināros, 

 Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar sociālajām institūcijām sociālo problēmu risināšanā, 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sadarbību ar izglītības pārvaldes sociālo pedagogu dažādu sociālo jautājumu risināšanā, 

 Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi sociālajos jautājumos, 

Vērtējums – labi 
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3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

     Izglītības iestādē ir izstrādāti reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka darba drošību 

darbiniekiem, izglītojamajiem, ar tiem tiek iepazīstināti darbinieki katru rudeni, uzsākot jaunu 

mācību gadu, kā arī nepieciešamības gadījumos, kad noticis kāds pārkāpums. Drošības instrukcijas 

apkopotas mapē “Viss bērnu drošībai”, kas pieejams vadītājas kabinetā,  pie telefona koridorā un 

katrā vecuma grupā. Tiek veikti attiecīgi ieraksti instruktāžu žurnālos. Izglītības iestādē ir norīkots 

atbildīgais darbinieks par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, darba drošības noteikumu 

ievērošanu. Lielu atbalstu dažādos drošības jautājumos sniedz  Izglītības pārvaldes darba drošības 

speciālists. 

     Izglītības iestādei ir sadarbība ar pašvaldības policijas, VUGD darbiniekiem. Tiek organizētas 

nodarbības izglītojamajiem par dažādiem drošības jautājumiem. Pedagogi organizē 

izglītojamajiem dažādus konkursus, projektus, pasākumus labākai drošības jautājumu apguvei, 

pārrunām tiek izmantotas dažādas prezentācijas.  

     Ēka aprīkota ar automātisko ugunsdrošības sistēmu un signalizāciju. Vienu reizi mācību gadā 

notiek evakuācijas apmācības. Evakuācijas plāni izvietoti katrā stāvā. Telpas aprīkotas ar dūmu 

detektoriem, atbilstoši prasībām izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Ieejas durvis aprīkotas ar kodu, 

kas neļauj iekļūt nepiederošām personām. Naktīs ēku apsargā un par tās drošību atbild dežuranti. 

     Izstrādāti iekšējie kārtības noteikumi. Katrā vecuma grupā izstrādāti savi kārtības noteikumi, 

atbilstoši izglītojamo vecumam un viņu sapratnes līmenim. Iekšējās kārtības noteikumi pieejami 

izglītības iestādes mājas lapā un vecāku informācijas stendos. Izglītojamajiem katrā grupā 

skolotājas veido nodarbības, lai viņi labāk saprastu kārtības noteikumus un tos ievērotu. 

Metodiskajā kabinetā uzkrāti un pieejami materiāli par kārtības ievērošanu un vardarbības 

profilaksi pirmsskolā. Lai bērni labāk izprastu dažādus jautājumus par savu  drošību, tiek izmantoti 

dažādi izglītojošie materiāli. 

      Pedagogi rūpējas par pozitīvas vides veidošanu grupā, seko izglītojamo sadarbībai un novērš 

jebkuru pāridarījumi izglītojamiem. Izstrādāti un aktualizēti noteikumi “Pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” noteikumi par vadītāja un pedagogu rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai 

citu personu drošību, veselību un dzīvību”, “Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas 

kārtība”. Pedagogi atbilstoši bērnu izpratnei, skaidro šos noteikumus. Noteikumus reāli iedzīvina 

konkrētās ikdienas situācijās, norādot uz izglītojamā pareizu vai nepareizu rīcību, pamatojot to vai 

pieaicinot pārējos izglītojamos un diskutējot par šiem jautājumiem. Tādējādi attīstot izglītojamos 

atbildību par savu rīcību, sociālās prasmes, saskarsmes kultūras veidošanos, mācīšanās prasmes, 

kuras palīdz izvērtēt sevi un savu rīcību dažādās situācijās. 
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     Izglītības iestādē visi mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir droši ar valstī 

noteiktajiem sertifikātiem. Iekārtas ir verificētas un kalibrētas pēc noteikumiem, regulāri darba 

drošības speciālists tās pārbauda un veic žurnālā nepieciešamos ierakstus. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un 

noteikumi, 

 Izglītojamie regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos, 

 Izglītības iestādē notiek dažādi drošības pasākumi izglītojamo drošībai, 

 Izstrādāti evakuācijas plāni, regulāras ikgadējās evakuācijas mācības 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sadarbību ar izglītības pārvaldes sociālo pedagogu dažādu sociālo jautājumu 

risināšanu,  

 Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi sociālajos jautājumos, 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo prasmi rūpēties par savu drošību. 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā  

      Izglītības iestādē tiek īstenots mērķtiecīgs un koordinēts audzināšanas darbs, sadarbojoties ar 

pedagogiem, izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Audzināšanas darbs tiek īstenots saskaņā ar 

licencēto izglītības programmu un pirmsskolas izstrādāto audzināšanas plānu 2017. gadam. Tajā 

izvirzīti galvenie uzdevumi un programma apstiprināta pedagoģiskās padomes sēdē. Tiek organizēti 

pasākumi izglītojamo patriotiskajā, pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā. Grupu pedagogi veic 

audzināšanas darbu, sadarbojoties ar mūzikas skolotāju, logopēdu kā arī ar atbalsta personālu.  

izglītības iestādē notiek pasākumi par godu Liepājas un Latvijas dzimšanas dienām u.c., kas veicina 

izglītojamo patriotisko un pilsonisko audzināšanu, pozitīvas attieksmes veidošanu pret valsti, 

sabiedrību un līdzcilvēkiem. Izglītības iestādei izveidojušās ikgadējas tradīcijas, iedzīvinām arī 

jaunas. Šajā procesā tiek iesaistītas arī ģimenes, piemēram, lai veicinātu pasaku lasīšanu, 

organizējām pasākumu “Palasi man pasaciņu Ziemassvētku vakarā!” 

        Vispusīgas personības attīstīšanai pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamajiem tiek 

piedāvātas interešu izglītības nodarbības. Uzsākot mācību gadu, tiek rīkotas vecāku kopsapulces, 

kuru laikā vecāki tiek iepazīstināti ar piedāvājumu. 2017./2018. gadā darbojās sekojoši interešu 

izglītības pulciņi: 

 Vokālie ansambļi jaunākā un vecākā vecuma izglītojamajiem; 
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 Angļu valodas pulciņš; 

 Sporta pulciņš. (skat. 3.pielikums) 

     Izglītojamajiem vecumā no 6 – 7 gadiem tiek piedāvāta peldētapmācība.   

 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē strādā pie izglītojamo patriotiskas un pilsoniskās audzināšanu, pozitīvas 

attieksmes veidošanu pret valsti, sabiedrību un līdzcilvēkiem, 

 Izglītojamo vispusīgas personības attīstīšanai tiek izstrādātas un realizētas dažādas interešu 

izglītības programmas; 

 Izglītības iestādē organizētie pasākumi sekmē pozitīvas attieksmes un radošuma attīstību 

izglītojamajos. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos izglītības iestādes un ārpus tās organizētajos 

pasākumos, kā arī iesaistīt vecākus izglītības iestādes aktivitātēs; 

 Turpināt pilnveidot izglītojami patriotisko, pilsonisko un valstisko audzināšanu. 

Vērtējums:  labi 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izvēlē  

     Izglītības iestādē karjeras izglītība ir iekļauta audzināšanas programma. Karjeras izglītības darbu 

koordinē grupu pedagogi. Viņi kopā ar izglītojamo vecākiem mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem 

apzināt savas spējas un intereses. Izglītības iestādes  karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek 

realizēti grupu rotaļnodarbībās un  ārpusnodarbību aktivitātēs – pārgājienos, mācību ekskursijās, ja 

iespējams, uz vecāku darba vietām.  

     Vispirms izglītojamie iepazīst izglītības iestādē dažādas profesijas – skolotāja, auklītes, vadītāja, 

medicīnas māsas, sekretāres, pavāra, sētnieka, strādnieka u.c. profesijas. Izglītojamie labprāt 

piedalās dažādo profesiju izpētē. Viņi zīmē, vizualizē iepazītās profesijas, izzina pienākumus, 

iepazīstas ar jaunām profesijām tikšanās reizēs ar dažādu profesiju pārstāvjiem.  Šajā darbā palīdz 

arī vecāki, kuri izglītojamos iepazīstina ar savām profesijām.       Lai nostiprinātu jauniegūtās 

zināšanas un prasmes, grupās izveidoti sižeta lomu rotaļu centri, kuri dod iespēju iejusties un 

izmēģināt dažādu lomas. 

     Izglītības iestādei izveidojusies laba sadarbība profesiju popularizēšanā un iepazīšanā ar 

Liepājas ugunsdzēsības depo, Liepājas mūzikas un sporta skolām, Liepājas muzeju, koncertzāli 

“Lielais dzintars”, Liepājas pašvaldības policiju, bibliotēku “Vecliepājas rūķis”. 
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 Izglītojamie vecumā no 5-7 gadiem kopā ar pedagogiem dodas mācību ekskursijās, lai iepazītu 

Liepājā interesantākās un populārākās profesijas (ugunsdzēsējs, policists, pianists, diriģents, 

mūziķis u.c.).  

     Izglītības iestādes metodiskajā kabinetā ikviens pedagogs var saņemt metodisko materiālu 

dažādu profesiju iepazīšanai atbilstoši vecumam un interesēm. 

  

Stiprās puses: 

 Dažādas darba formas dažādu profesiju iepazīšanai; 

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

Turpmākā attīstība:  

 Paplašināt metodisko materiālu klāstu izglītojamo karjeras izglītības veicināšanā; 

 Iesaistīt vecākus dažādu profesiju iepazīšanā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

      Integrētās rotaļnodarbības pedagogi veido tā, lai izglītojamie varētu iekļauties mācību procesā. 

Ja kādam izglītojamam izvirzītie uzdevumi nav paveicami, tiek strādāts individuāli, piedāvājot 

atvieglinātākus uzdevums. Savukārt talantīgākajiem izglītojamiem tiek piedāvāti papilduzdevumi 

vai grūtākas pakāpes uzdevumi. 

     Ja izglītojamais ir kavējis izglītības iestādi, pedagogi plāno individuālo darbu, lai palīdzētu 

viņam iekļauties mācību un rotaļu vidē. Izglītības iestādes izglītošanās process ir demokrātisks un 

draudzīgs izglītojamam, jo tas paredz mācīšanu, mācīšanos visas dienas garumā, līdz ar to pedagogs 

var plānot ar izglītojamo strādāt brīvā formātā, izglītojamam piemērotā laikā un līmenī. 

     Pedagogi plāno savu darbu ar izglītojamajiem, regulāri izvērtē darba rezultātus. Diferencētais 

darba ar izglītojamajiem dod labus rezultātus. Šajā darbā palīdzību sniedz arī izglītojamo vecāki, 

kuri ikdienas sarunās ar pedagogiem tiek informēti par problēmām un tās kopīgi risina. 

     Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīt arī logopēds, kurš sadarbojas gan ar grupu pedagogiem, 

gan ar izglītojamo vecākiem.  

     Izglītības iestādē norisinās darbs ar talantīgajiem izglītojamiem. Viņiem ir iespēja dziedāt, 

vingrot, dejot, muzicēt. Pedagogi individuāli strādā ar izglītojamiem dzejas un prozas runāšanā. 

Šiem izglītojamiem pasākumos, koncertos tiek uzticētas individuālas lomas. 

     Izglītības iestādes pedagogi regulāri iesaistās dažādos pasākumos un konkursos, kuros 

izglītojamiem ir iespēja parādīt savus talantus.. 2017./2018.mācību gadā izglītojamie piedalījās 
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zīmējumu konkursā “Mana varavīksne pāri manai Latvijai”, karjeras nedēļas izstādē “Zem 

profesijas cepures”, Latvijas 99. dzimšanas dienai veltītajā koncertā “Pār četriem novadiem” u.c. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē 2018.gadā izglītojamie savus talantus demonstrēja konkursā “Ko tu 

proti?”.  

Stiprās puses:  

 Izglītības iestāde  atbalsta izglītojamo vajadzības, 

 Dienas ritms organizēts tā, lai nodrošinātu diferencētu un individuālu pieeju izglītojamā spēju un 

prasmju attīstībā, 

 Izglītojamo dalība dažādos pilsētas konkursos, pasākumos. 

Turpmākā attīstība: 

 Strādāt ar talantīgajiem izglītojamiem, meklējot jaunus līdzekļus un materiālus  

 Turpināt individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības 

Vērtējums:  labi  

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

Izglītības iestādē nav izglītojamo ar  speciālajām vajadzībām. 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni  

      Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni par mācību audzināšanas darbu tiek organizēta, 

izmantojot dažādas darba formas un informācijas līdzekļi –  individuālās sarunas, grupu vecāku 

sapulces, vecāku kopsapulces, informatīvie stendi, vēstules, grupu un izglītības iestādes pasākumi, 

semināri, iesaistīšanās e-klasē.  

     Vecāku sapulces notiek divas reizes mācību gadā, ir labi sagatavotas un vecākiem pieņemamā 

laikā.  Izstrādātas sapulču protokolu veidlapas, reģistrācijas lapa. 

     Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties pie grupu pedagogiem un 

izglītības iestādes vadības komandas. Vecāki savus rakstiskos priekšlikumus un ierosinājumus var 

ielikt arī  pastkastītē, kura ir novietota  gaitenī pie vadītājas kabineta. Vecāku priekšlikumi atkarībā 

no to satura tiek  izskatīti pedagoģiskajās sanāksmēs. Tie tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko darbu.  

     Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti par notiekošo 

izglītības iestādē, to norises kārtību, izmaiņām normatīvajos dokumentos un citiem ar darba 

organizāciju saistītiem jautājumiem. Saziņa notiek gan telefoniski, gan ar e-pastu palīdzību. 

Informācija tiek ievietota gan mājas lapā, gan informatīvajos stendos. Izglītības iestāde regulāri 

organizē vecākiem izglītojošus pasākumus. Vecāki tiek aicināti piedalīties svētku koncertos, iespēju 

robežās piedalīties izglītojamo ekskursijās, sporta aktivitātēs, projektu nedēļas norisēs, veselības un 
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pasaku dienu pasākumos, izstādēs, Tēva dienas pasākumos, grupu projektos. 2018.gadā tika 

organizēti projekti “Sunītis Tobijs ciemojas ģimenē”, “Lācēns manā ģimenē”. Izglītojamie kopā ar 

vecākiem iepazīstina pārējos grupas draugus ar savu ģimeni, tradīcijām, hobijiem. Vecāki tādējādi 

jūt lielāku saikni ar pirmsskolas izglītības iestādi. Saistībā ar šo projektu ģimenes kopā ar bērniem 

gatavoja grāmatu, izglītojamie prezentēja notikumus ģimenē. 

     Vecākiem tiek organizēti semināri, tikšanās ar logopēdu, pieaicinātu speciālistu – psihologu, 

notiek sadarbība arī ar medicīnas māsu.  Vecākiem pieejama informācija arī izglītības iestādes 

mājas lapā. Piemēram, 2018.gadā mazbērnu grupu vecākiem notika seminārs/praktikums, kuru 

vadīja logopēde, “Skani, mana valodiņa” 

     Izglītības iestādē darbojas  Iestādes padome, kura darbojas atbilstoši reglamentam. Padomes 

sastāvā vairākumā ir grupu vecāku pārstāvji, administrācija, divi pedagogi. Iestādes  padomes 

vadītājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji uzklausa atskaites par mācību audzināšanas 

darbu, risina jautājumus par pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbību, par izglītojamo 

drošību un veselību, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus 

un priekšlikumus. Regulāri cenšamies uzlabot un pilnveidot sadarbību ar vecākiem  un skolotājiem.  

Stiprās puses:  

 Grupu pedagogu un vecāku sadarbība, iesaistot vecākus izglītības iestādes pasākumos, 

 Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi izglītojamajiem kopā ar vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 

 Dažādot komunikācijas darbu ar vecākiem – organizēt individuālās tikšanās dienas,  

 Pilnveidot sadarbību e – klasē, 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar Iestādes padomi. 

Vērtējums:  labi 

 

3.5. Izglītības iestādes vide  

 

3.5.1. Mikroklimats 

     Izglītības iestādē regulāri tiek plānots un īstenots darbs pie iestādes tēla veidošanas. Tai ir savs 

logo, pie ēkas plīvo Latvijas un Liepājas karogi. Pirmsskolas iestādei ir savas tradīcijas, zema kadru 

mainība. 

     Izglītības iestādē ir labvēlīga atmosfēra, vecāki labprāt ved izglītojamos uz mūsu pirmsskolu. Tā 

veicina izglītojamajos, vecākos un darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par savu izglītības 

iestādi. Sekmīgi piedaloties dažādos pasākumos, izglītojamie un pedagogi veido pozitīvu izglītības 
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iestādes tēlu. Pasākumus apmeklē vecāki un citi izglītojamo radinieki. Īpaši apmeklēti ir 

Ziemassvētku, Mātes dienas pasākumi, lielais un mazais izlaidums, vecvecāku pēcpusdienas.  

     Izglītības iestādē tiek organizētas darbinieku ekskursijas, Ziemassvētku un Zinību dienas 

pasākumi, kopīgi teātru apmeklējumi. Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta 

pedagogu, tehnisko darbinieku un vecāku ieteikumus, ierosinājumus, novērtē sasniegumus. 

2018.gadā pasākumā “Saulessvece” tika godināta mūsu sētniece par labu un atbildīgu savu 

pienākumu izpildi. 

     Izglītības iestāde ir mājīga, izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, 

projektiem, svētkiem, koncertiem. Izglītības iestāde organizē pieredzes seminārus (šajā mācību 

gadā notika seminārs/praktikums “Aktīvā matemātika” pilsētas pirmsskolas iestāžu pedagogiem ), 

tiek uzņemti viesi no citām pirmsskolas izglītības iestādēm, izglītības  pārvaldes. Pedagogi dalās 

savā pieredzē, vada Liepājas Universitātes studentu prakses (šajā mācību gadā – 4 studenti), radoši 

un inovatīvi gatavo attīstošās spēles, uzskates materiālus, dekorē grupu un iestādes telpas, iesaistot 

šajā darbā arī vecākus. Tādējādi veidojas piederības sajūta, lepnums par savu pirmsskolas izglītības 

iestādi. Pie vadītājas kabineta un vecākajās grupās izveidoti patriotisma stūrīši, pie zāles redzams 

dzimtās pilsētas – Liepājas karogs. Tas rosina atpazīt savas valsts, pilsētas simbolus, veicina cieņu 

pret tiem. 

     Izglītības iestādē izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka izglītojamo tiesības, 

pienākumus un atbildību. Ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināti izglītojamie un vecāki. Izglītības 

iestādes vadības, pedagogu un vecāku savstarpējā sadarbībā šie noteikumi tiek pilnveidoti, uzsvaru 

liekot uz pozitīvu uzvedību, novēršot fiziskos un morālos pāridarījumus. Nopietni tiek domāts par 

sadarbību ar vecākiem par izglītojamo apmeklētību, kavējumu veiksmīgu reģistrēšanu, slimību 

profilaksi. 

     Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai 

nacionālās izcelsmes, vecuma, reliģiskās piederības, spējām, stāvokļa sabiedrībā u.c. 

Problēmsituācijas un  konfliksituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot 

vecākus un pedagogus. Personāls un izglītojamie savstarpēji sadarbojas, attiecībās valda labvēlība, 

savstarpēja cieņa. 

    Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā jārīkojas  apmeklētājiem, attieksme pret viņiem ir laipna 

un korekta. Izstrādāta “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas vecāki un citas nepiederošas 

personas”, pie ieejas durvīm – “Nepiederošo personu uzturēšanās izglītības iestādē”, īss apraksts 

par veicamo darbību izglītības iestādes apmeklētājiem. 

Stiprās puses:  

 Izglītības iestādē ir savas tradīcijas mikroklimata veidošanai, 



Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, pašnovērtējuma ziņojums 2018.gads 
 

23 
 

 Izglītības iestādē ir pozitīva sadarbības vide, 

 Vecākiem un izglītojamiem tiek veidota pozitīva attieksme, piederības sajūta pret savu izglītības 

iestādi. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt kopt izglītības iestādes tradīcijas, ieviest jaunas, lai veicinātu un uzturētu labvēlīgu 

klimatu, 

 Turpināt akcentēt vienotu iekšējo kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi. 

Vērtējums:  labi 

 

 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  

     Izglītības iestāde izvietota vienā ēkā. Telpas atbilst licencētās izglītības programmas 

realizēšanai. Telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst 

izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, 

guļamistaba, tualete. Telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, tajās ir optimāla gaisa 

temperatūra. Telpas tiek regulāri vēdinātas, uzkoptas. Apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu 

prasībām. Telpu krāsojums ir gaišos toņos, kas veicina izglītojamo labsajūtu. Izglītības iestādes 

pirmajā stāvā atrodas vadītājas, medmāsas, saimniecības vadītājas kabineti, metodiskais kabinets, 

logopēda un mūzikas skolotājas kabineti, sanitārās telpas, atbilstoši aprīkots virtuves bloks. Visās 

telpās tiek ievērotas sanitārās normas. Higiēnisko un sanitāro normu pārkāpumi nav konstatēti. 

Pirmsskolas izglītības iestādei ir visi nepieciešamie atzinumi darbības turpināšanai. 

 

Npk. Adrese Atzinums Izsniegšanas 

datums 

1. Dārza ielā 42, 

Liepāja 

Pārbaudes akts Nr.22/12.1.-3.1/559, 

VUGD 

08.09.2017. 

2. Dārza ielā 42, 

Liepāja 

Pārbaudes protokols Nr.64-17-11475 23.10.2017. 

2. tabula. Atzinumi darbības turpināšanai. 

 

     Izglītības iestādes telpas atbilst visām drošības prasībām, atbilstoši noteikumiem izvietoti 

evakuācijas plāni, norādītas ieejas un izejas. Pamatojoties uz ugunsdrošības prasībām,  gaiteņos un 

citās pieejamās vietās izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas pie 

medmāsas kabineta.  



Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, pašnovērtējuma ziņojums 2018.gads 
 

24 
 

     Izglītības iestādē plānveidīgi tiek veikti telpu remonti budžeta ietvaros. Grupās regulāri tiek 

nomainītas mēbeles, inventārs. Zālē ir jaunas ugunsdrošās durvis. Visās izglītības iestādes telpās 

pieejams interneta pieslēgums, kā arī darbojas ugunsaizsardzības sistēma. 

     Izglītības iestāde ir nožogota, katrai grupai savs rotaļlaukums ar dažādām konstrukcijām 

izglītojamo fiziskajām aktivitātēm, ir sporta zona. Āra teritorija ir apgaismota, zaļa, kopta. Katru 

pavasari tiek atjaunoti grupu akmeņdārzi, puķu dobes, zaļā zona, nomainītas smiltis smilšu kastēs. 

Teritorijā iekārtota velosipēdu novietne, nomainīti saimniecības puses galvenie vārti.  Āra teritorija 

regulāri tiek apsekota, lai tā būtu droša izglītojamajiem. Apkārt iestādei noasfaltētas ielas, 

labiekārtots trotuārs Ālandes ielas pusē, atjaunots ielu apgaismojums.    

 

Stiprās puses: 

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs izglītības iestādes telpu remonts, 

 Ēka un teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā, 

 Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība telpās, 

 Bagāta zaļā zona izglītojamo izglītošanai. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt uzturēt kārtību un tīrību izglītības iestādes apkārtnē, rūpēties par vizuālo izskatu, 

 Turpināt nomainīt bērnu gultas, 

 Budžeta ietvaros veikt telpu kosmētiskos remontus. 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

3.6. Izglītības iestādes resursi  

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

     Izglītības iestādē ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas, materiāltehniskie 

resursi mācību procesa, izglītojamo attīstības un pedagoģiskā procesa nodrošināšanai. Telpu 

izkārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamās programmas specifikai un izglītojamo skaitam, 

antropometriskajiem rādītājiem. Izglītības iestādē ir 6 grupas, zāle, kur notiek arī ar veselību un 

muzikālo audzināšanu saistītie pasākumi. Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina ar izglītības 

specifikai un apguvei atbilstošām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tās regulāri tiek 

atjaunotas un papildinātas, ir pieejams bezvadu internets. Pedagogiem pieejami divi datori ar 

interneta pieslēgumu, tiek nodrošināts darbs sistēmā “e-klase”. Zālē pieejams projektors, papildus 

vēl ir pārnēsājamais projektors, ekrāns. Mācību darba dažādošanai izglītojamiem un pedagogiem 

pieejami kodoskopi, gaismas galdi, gaismas molberti, eksperimentu kastes, smilšu galdi, interaktīvā 

tāfele, CD atskaņotāji, fotoaparāts/fotokamera. Izglītības iestāde nodrošina 5-6 gadu vecus 
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izglītojamos ar mācību grāmatām un darba lapām. Administrācija apgādāta ar 2 stacionārajiem un 

1 planšetdatoru, kuru var izmantot arī pedagogi dienas otrajā pusē.  

     Atbalsta personālam - medicīnas māsai, daļēji arī logopēdam iekārtoti kabineti, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu darbu. Sanitārie mezgli atbilst sanitāro normu prasībām.  Izglītības iestādē ievēro un 

aktualizē noteikto kārtību  telpu izmantošanai.  

     Izglītības iestādē ir metodiskais kabinets, kurš ir nokomplektēts ar mācību un metodisko 

literatūru. Katru gadu metodiķe akceptē mācību literatūras sarakstu, kas atbilsts Izglītības un 

zinātnes ministrijas satura centra ieteiktajam, valsts pirmsskolas vadlīnijām, to apstiprina vadītājs.  

Pedagogu vajadzībām pieejami kopētāji, ar kuru palīdzību tiek pavairota iekšējā dokumentācija, 

materiāli izglītojamo mācību procesam. Darbs tiek uzraudzīts. Kabinetā pieejami izglītojoši 

materiāli izglītojamo attīstības veicināšanai – attēli, pedagogu pieredzes materiāli u.c. Katru gadu 

pedagogi papildina un atjauno materiālo bāzi izglītības programmas realizācijai. 

     Katra grupa izglītības iestādē nodrošināta ar rotaļlaukumu un  bērnu vecuma atbilstošu 

aprīkojumu, kurš regulāri tiek apsekots, lai neapdraudētu izglītojamo drošību un veselību. Iekārtots 

sporta laukums. Atbilstoši izglītības programmas specifikai un normatīvo aktu prasībām 

izglītojamie nodrošināti ar sporta inventāru un sporta aprīkojums.  

      Izglītības iestādei ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, vadītāja 

pārrauga izglītības iestādes finanšu un materiāltehniskos resursus, seko līdzekļu izlietojumam, 

precizē izmaiņas izdevumu tāmē. Papildus piesaistot līdzekļus, tiek nodrošināta materiāltehnisko 

un mācību literatūras, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, telpu remonts.  

     Izglītības iestādes  materiāltehnisko resursu plānošanā tiek iesaistīti visi pirmsskolas darbinieki 

un iestādes padome. Priekšlikumi tiek iesniegti gan mutiskā, gan rakstiskā formā. 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes finansiālie resursi tiek izmantoti lietderīgi un mērķtiecīgi, 

 Izglītības iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas 

realizēšanai, 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt nodrošināt efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu, 

 Turpināt materiāli tehniskās bāzes regulāru pilnveidošanu. 

Vērtējums:  labi 

3.6.2. Personālresursi  

     Izglītības iestādei ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas īstenošanai un 

tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. 2017./2018.mācību gadā strādā 15 pedagoģiskie 

darbinieki, atbalsta personāls (1 skolotājs logopēds), 1 medicīnas māsa, 13 tehniskie darbinieki. 
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Visi pedagoģiskie darbinieki ir pamatdarbā. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta psihologa 

un sociālā darbinieka piesaiste no Izglītības pārvaldes. Izglītības iestādē strādā pedagoģiskie 

darbinieki vecumā no 25 līdz 66 gadiem  (20 - 25 gadi  1 ;  26 - 30 gadi  1;  36 - 40 gadi  1;  45 - 50 

gadi  7;  51 - 60 gadi  4; 61 - 66  gadi  1.  (skat. 2.pielikums.) 

     Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildību jomas noteiktas amatu aprakstos, darba līgumos, 

darba kārtības noteikumos.   

     Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem izglītība un kvalifikācijā atbilstoša normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, augstākā izglītība, sešiem – maģistra grāds izglītībā. Pedagogi ir augsti 

profesionāļi, kas nodrošina sekmīgu izglītības programmas īstenošanu. Četri pedagogi šajā mācību 

gadā iesaistījās pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā un ieguvuši 1., 2., 3. kvalitātes pakāpi.   

(skat. 4.pielikumu) 

      Pedagogiem ir iespēja nepārtraukti sevi profesionāli pilnveidot un pierādīt savas radošās un 

analītiskās spējas pedagoģiskajā darbībā.  VIIS datu bāzē ir apkopota informācija par katra 

pedagoga kvalifikāciju un profesionālās darbības pilnveidi.  

     Katra mācību gada sākumā tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. Izglītības iestādes 

vadība rosina un atbalsta pedagogu dalību dažādos profesionālās kompetences pilnveides 

pasākumos. Viņi pilnveido savas zināšanas un prasmes psiholoģijā, pedagoģijā, metodikā, dažādos 

audzināšanas jautājumos un citās ar izglītību saistītās jomās. Pedagogi piedalās dažādos kursos, 

semināros, konferencēs, projektos, radošo darbu izstādēs, atklātās nodarbībās u.c., dalās pieredzē 

ar citu pirmsskolas iestāžu pedagogiem.     Operatīvi/informatīvajās sanāksmēs pedagogi regulāri 

dalās ar profesionālās pilnveides pasākumos iegūto aktuālo informāciju. Visus jauninājumus 

pedagogi ievieš izglītības procesā.  Arī pašā izglītības iestādē tiek realizēti profesionālās 

kompetences pilnveides kursi. Šajā mācību gadā iestādē organizēti kursi: “Pirmā palīdzība”, 

“Valodas traucējumi pirmsskolas vecuma bērniem”, “Citāds skats uz mācību procesu caurviju 

aspektā” u.c., sadarbībā ar PII “Mazulītis” un Kristīgo PI pedagogi apguva “Lego EDUCATION” 

iekļaušanu pedagoģiskajā procesā, darbu ar gaismas molbertiem. 

     Izglītības iestādes metodiķe sniedz atbalstu pedagogiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā un 

nodrošina individuālas konsultācijas atbilstoši pedagogu vajadzībām, informē par piedāvātajām 

iespējām pilnveidot pedagogiem savu profesionālo kompetenci. 

Stiprās puses:  

 Pirmsskolas iestāde pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem,    

  Ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un iestādes 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai,  

•     Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa,  
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•     Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību    kvalitatīva mācību  procesa 

nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt plānot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 

 Turpināt pedagogu profesionālas darbības novērtēšanas procesu. 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

 

3.7. Izglītības iestādes  darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana  

 

3.7.1. Izglītības iestādes  darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

Izglītības iestādei ir sava misija, vīzija un mērķi. 

Misija: Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības 

likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās  zināšanas, 

prasmes un iemaņas, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamā iespēju sagatavoties 

pamatizglītības apguvei. 

Vīzija: Izglītības iestāde ir sabiedrībā iecienīta iestāde ar attīstošu vidi, kurā pedagoģiskais process 

notiek audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās vienotībā, kur centrā ir izglītojamais kā vispusīgi 

attīstīta personība. 

Mērķis: nodrošināt izglītojamiem pieejamu, attīstošu, audzinošu un izglītojošu vidi, īstenojot 

izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, sagatavojot izglītojamos pamatizglītības 

apguvei. 

Šos rādītājus izstrādāja iestādes vadība un tika apspriesti pedagoģiskajā kolektīvā, kā arī ar 

administratīvi saimniecisko personālu. Lai informācija būtu pieejama visiem interesentiem, tā tika 

izvietota informatīvajā stendā. Lai nodrošinātu izglītības iestādes misiju un vīziju, 

2017./2018.mācību gadam tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

 Īstenot licencēto pirmsskolas izglītības programmu visās vecuma grupās; 

 Veicināt pozitīvas attieksmes veidošanu pret sevi un Latvijas valsti, piederību Latvijas 

kultūrtelpai; 

 Veidot saskarsmes kultūru, saskarsmes un sadarbības prasmes, sekmējot pozitīvas 

uzvedības atbalsta noteikumu izstrādi un ieviešanu grupās; 

 Sekmēt latviešu tautas folkloras daudzpusīgu pielietojumu izglītojamo ikdienā un 

apmācības procesā: 
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- apgūstot tikumiskās vērtības un ētisko mantojumu no latviešu tautas pasakām; 

- iesaistot latviešu tautas rotaļas ikdienas aktivitātēs. 

      Mācību audzināšanas darba rezultātā varam atzīt, ka izvirzītie uzdevumi ir izpildīti, ko norāda 

informācija dažādās pašnovērtējuma ziņojuma sadaļās, to atklāj gan gada, gan ceturkšņu, gan 

mēnešu plāni. Darbs atspoguļots visu pedagogu tematiskajos plānos, analizēts pedagoģiskajās 

padomes sēdēs. 

     Kopš 2016. gada sākts nopietns darbs pie iestādes pašvērtēšanas procesa īstenošanas, kopējās 

attīstības plānošanas izstrādes. Katru gadu pedagogi veic sava darba pašvērtējumu pēc pirmsskolas 

pedagoģiskajā padomes sēdē apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem. 

      Par pamatu izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma veidošanai ir katra pedagogu 

pašvērtējumi. Šajā mācību gadā tika veidots jauns pedagogu darba pašvērtējums. Visa iegūtā 

informācija bija pamats lielajam izglītības iestādes pašnovērtējumam. 

     Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā iesaistās un padomus neliedz Izglītības 

pārvaldes darbinieki. 

     Izglītības iestādes vadība mērķtiecīgi organizē un īsteno vērtēšanu visos izglītības iestādes 

darbības aspektos. Izglītības iestādes pašvērtēšanā un plānošanā atbilstoši tās veidam piedalījās 

iestādes personāls, vecāki un atbalsta personāls. Izglītības iestādes vērtēšana notika demokrātiski, 

veidojot darba grupas, kas apkopoja paveikto mācību gada laikā katrā jomā. Pašnovērtējuma 

kopējais ziņojums izstrādāts, administrācijai, darbiniekiem un vecākiem sadarbojoties, apspriests 

pedagoģiskās padomes sēdē un Iestādes padomē. Pašvērtējuma ziņojums balstīts uz dokumentu 

izpēti, izglītības iestādes darba analīzi. 

      Izglītības iestādes darbinieki vērtēšanas procesā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko izglītības un audzināšanas darbu, veidojot 

Attīstības plānu. 

     Izglītības iestādes attīstība tiek plānota, balstoties uz pašnovērtējuma ziņojumu. Trīs gadiem ir 

noteiktas attīstības prioritātes. Atbilstoši attīstības plānam notiek prioritāšu plānošana gadam, kā arī 

izstrādāts izvērsts darba plāns  mācību gadam, kurš tiek nepārtraukti koriģēts atbilstoši konkrētai 

situācijai. Izglītības iestādes turpmākās attīstības plānošanā iesaistās visi pedagogi, iestādes 

darbinieki un izglītojamo vecāki. 

     Informācija par plānoto izglītības iestādes attīstību ir iegūstama iestādes mājas lapā un 

informācijas stendos. 

Stiprās puses:   

 Pedagogi, darbinieki, vecāki iesaistīti izglītības iestādes pašvērtēšanas procesā, 

 Izglītības iestādes vadība organizē pašvērtēšanas procesu. 
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Turpmākā attīstība:  

 Pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesu, palielinot vecāku un iestādes padomes 

iesaistīšanu. 

Vērtējums:  labi 

 

3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

     Izglītības iestādē ir visa obligātā dokumentācija saskaņā ar Arhīva apstiprināto lietu 

nomenklatūru. Nolikums apstiprināts 2017.gada 9.novembrī. 

     Visam izglītības iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu 

darba pienākumi un tiesības. Vadītāja savas kompetences ietvaros pārrauga pienākumu izpildi un 

sniedz darbiniekiem atbalstu. Vadītāja regulāri ar atbalsta personālu uzklausa darbinieku 

ierosinājumus darba uzlabošanai, iespēju robežās tos īsteno. 

     Vadības atbildības jomas ir zināmas visam kolektīvam. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu 

ar skolotājiem, pārējo personālu, iepazīstinātu ar vadītājas pieņemtajiem lēmumiem, tiek izmantotas 

prezentācijas, informatīvās sanāksmes, kuru norise tiek protokolēta, informatīvās mapes, mājas 

lapa, mutiska informācija. Šajā mācību gadā bija sekojošas prezentācijas “Pozitīvas disciplinēšanas 

metodes”, “Bērnu tiesību ievērošana” (administratīvi tehniskajam personālam) u.c. 

     Izglītības iestādē vadītāja veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, nodrošinot iespēju 

robežās labus darba apstākļus, atbalstu, profesionālās izaugsmes iespējas,  inovāciju ieviešanu, 

saliedējošus kolektīvos pasākumus, darbinieku izvirzīšanu apbalvošanai. Vadītāja uzklausa savus 

darbiniekus, nepieciešamības gadījumos sniedz atbalstu.      

     Vadītāja nodrošina veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, Iestādes padomi, Izglītības pārvaldi, 

pašvaldību u.c. Sadarbībā ar vecākiem un Iestādes padomi, tiek uzklausīti priekšlikumi, 

ierosinājumi izglītības iestādes svarīgu problēmu risināšanā.  

     Izglītības iestādes vadītāja veicina un atbalsta pirmsskolas sadarbību ar citām pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēm.  

     Izglītības iestādes vadība regulāri pārskata un izvērtē darbinieku ierosinājumus iestādes vadības 

un pirmsskolas darba uzlabošanā, ko pedagogi izsaka anketās mācību gada noslēgumā. 

Stiprās puses: 

 Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, 

 Izglītības iestādes vadības labvēlīga un savstarpēji atbalstoša sadarbība, 

 Izglītības iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses, 

 Situāciju izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību. 

Tālākā attīstība: 
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 Nepieciešamības gadījumā analizēt, pilnveidot un papildināt izglītības iestādes darbu 

reglamentējošās dokumentācijas bāzi, 

 Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemto lēmumu realizāciju, 

 Organizēt regulāras izglītības iestādes vadības sanāksmes dažādu aktuālu jautājumu risināšanā. 

Vērtējums:  labi  

 

3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

     Izglītības iestāde savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Tai 

ir regulāra sadarbība ar pašvaldību, kuras prioritāte ir izglītības attīstība pilsētā. Veiksmīga ir 

izglītības iestādes sadarbība ar Izglītības pārvaldi budžeta veidošanā un pirmsskolas darbības 

nodrošināšanā.  

     Izglītības iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Liepājas pašvaldības institūcijām, 

Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, pašvaldības policiju, psiholoģisko centru “Ģimenei”. Dažādu iestāžu 

darbinieki bieži tiek aicināti uz izglītības iestādi, lai risinātu ar sociālo jomu saistītos jautājumus, 

lai pilnveidotu pedagogu pieredzi . Šajā mācību gadā tika aicināta talkā sociālo jautājumu risināšanā 

Bāriņtiesas pārstāvji. Saziņa notiek arī telefoniski. 

     Regulāra un būtiska ir sadarbība  ar dažādām kultūras un sporta iestādēm: leļļu teātri, Liepājas 

teātri, Liepājas muzeju, folkloras centru “Namīns”, bērnu bibliotēku “Vecliepājas rūķis”, LOC 

peldbaseinu, Futbola skolu, Valodu vēstniecību, Amatnieku namu, koncertzāli “Lielais Dzintars”, 

Mūzikas skolu, bērnu un jaunatnes izglītības QUAP “Piedalīšanās aspekts kvalitātes pilnveidei 

pirmsskolas izglītībā”. 

     Izglītības iestāde veiksmīgi sadarbojas ar citām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un 

sākumskolām. Pedagogi apmeklē pasākumus citās pirmsskolas iestādēs, dalās pieredzē ar citu 

iestāžu pedagogiem. Izglītojamie piedalās sadziedāšanas festivālos. 

      Ilgstoša un nopietna ir pirmsskolas iestādes sadarbība ar Liepājas Universitāti. Studenti veic 

dažādas prakses, veic dažādus praktiskos pētījumus bakalaura un maģistra darbiem.  

     Izglītības  iestāde sadarbojas ar “Skolas vārda” e-žurnālu “Pirmsskolā”. Pedagogi iesaistās savas 

profesionālās darbības popularizēšanā – pieredzes materiālu konkursā. Dažādi rotaļnodarbību 

konspekti un citu aktivitāšu apraksti tiek publicēti. 

Stiprās puse: 

 Veiksmīga sadarbība ar Liepājas domi, Izglītības pārvaldi, dažādām pašvaldības institūcijām, 

 Sadarbība ar izglītības iestādēm, 

 Veiksmīga sadarbība ar kultūras un sporta iestādēm 

Turpmākā attīstība: 
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 Paplašināt sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādēm un citām pašvaldības iestādēm. 

Vērtējums:  ļoti labi 
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4. Turpmākā attīstība 

1.pamatjoma. MĀCĪBU SATURS  

1. Īstenojot pirmsskolas programmas saturu integrētajā mācību procesā, turpināt inovatīvu mācību 

metožu ieviešanu.  

2. Grupu audzināšanas darbā vispusīgāk un pēctecīgāk iekļaut audzināšanas tēmas. 

2.pamatjoma. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

1. Turpināt apgūt un izmantot mācību procesā jaunās tehnoloģijas. 

2. Izmantot mācību metodes, kuras nodrošina saikni ar reālo dzīvi un kompetenču pieejas veidošanu 

izglītībā. 

3. Veicināt izglītojamo līdzdarbību un sadarbību mācību procesā. 

4. Veicināt izglītojamo darbošanos grupās, pāros un individuāli, atbilstoši spējām. 

5. Atbalstīt izglītojamo prasmi darboties patstāvīgi, izteikt savas domas un pielietot apgūtās 

prasmes. 

6. Turpināt iepazīstināt izglītojamo vecākus ar mācību sasniegumiem un to dinamiku. 

7. Izmantot e-klases piedāvātās iespējas vērtēšanas procesā. 

3.pamatjoma. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

1. Pilnveidot vērtēšanas sistēmu izglītības iestādē. 

2. Veicināt vecāku izpratni par izglītības iestādes dienas ritmu un tajā organizētajām aktivitātēm. 

4.pamatjoma. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

1. Turpināt sadarbību ar izglītības pārvaldes sociālo pedagogu dažādu sociālo jautājumu risināšanā. 

2. Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi sociālajos jautājumos. 

3. Turpināt pilnveidot izglītojamo prasmi rūpēties par savu drošību. 

4. Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos izglītības iestādes un ārpus tās organizētajos 

pasākumos, kā arī iesaistīt vecākus izglītības iestādes aktivitātēs. 

5. Turpināt pilnveidot izglītojami patriotisko, pilsonisko un valstisko audzināšanu. 

6. Strādāt ar talantīgajiem izglītojamiem, meklējot jaunus līdzekļus un materiālus. 

7. Turpināt individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

8. Paplašināt metodisko materiālu klāstu izglītojamo karjeras izglītības veicināšanā. 

9. Iesaistīt vecākus dažādu profesiju iepazīšanā. 

10. Dažādot komunikācijas darbu ar vecākiem – organizēt individuālās tikšanās dienas. 

11. Pilnveidot sadarbību e-klasē. 

12. Turpināt pilnveidot sadarbību ar Iestādes padomi. 

 5.pamatjoma. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 
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1. Turpināt kopt izglītības iestādes tradīcijas, ieviest jaunas, lai veicinātu un uzturētu labvēlīgu 

klimatu. 

2. Turpināt akcentēt vienotu iekšējo kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi. 

3. Turpināt uzturēt kārtību un tīrību izglītības iestādes apkārtnē, rūpēties par vizuālo izskatu. 

4. Turpināt nomainīt bērnu gultas. 

5. Budžeta ietvaros veikt telpu kosmētiskos remontus. 

6.pamatjoma. RESURSI 

1. Turpināt nodrošināt efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu. 

2. Turpināt materiāli tehniskās bāzes regulāru pilnveidošanu. 

3. Turpināt plānot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 

4. Turpināt pedagogu profesionālas darbības novērtēšanas procesu. 

7.pamatjoma. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA. 

1. Pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesu, palielinot vecāku un iestādes padomes 

iesaistīšanu. 

2. Nepieciešamības gadījumā analizēt, pilnveidot un papildināt izglītības iestādes darbu 

reglamentējošās dokumentācijas bāzi. 

3. Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemto lēmumu realizāciju. 

4. Organizēt regulāras izglītības iestādes vadības sanāksmes dažādu aktuālu jautājumu risināšanā. 

5. Paplašināt sadarbību ar izglītības iestādēm un citām pašvaldības iestādēm. 

 

Izglītības iestādes “Sprīdītis” 

Vadītājs _______________________   _________________________________ 

                  (paraksts)                                          (paraksta atšifrējums) 

Z.V. 

 

SASKAŅOTS 

____________________________________________________________ 

                   (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

__________________________________    ______________________________________ 

                      (paraksts)                                                          (vārds, uzvārds) 

 

_________________________________________ 

                      (datums) 

Z.v. 
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1.pielikums 

 

 

 

1.attēls. Izglītojamo skaits, tai skaitā maznodrošinātie. 

  

 

 

 

 

2.pielikums 

 

2.attēls. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām 2017.gada 01.septembrī. 

Vecuma grupa  Kopā 

t.sk. 24 gadi un jaunāki 1 

25 - 29 1 

35 - 39 2 

40 - 44 1 

45 - 49 6 

50 - 54 2 

55 - 59 2 

65 gadi un vecāki 1 

no kopējā skaita pensijas vecumā 1 

 

 

 

 

Kopējais izglītojamo
skaits

Maznodrošināto
ģimeņu izglītojamie

Izglītojamie, kuriem ir
atlaides par ēdināšanu

Sērija1 128 4 22
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3.pielikums 

 

3.attēls. Izglītojamo skaits pulciņos 2017.gada 01.septembrī. 

Vokālie ansambļi Angļu valodas pulciņš Sporta pulciņš 

39 12 30 

 

 

4.pielikums 

 

                    4.attēls. Pedagogu skaits, kuriem piešķirtas kvalitātes pakāpes. 
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