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1. Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 

vispārīgais raksturojums 

Vaiņodes novads atrodas  53 km no Liepājas, kura ir trešā lielākā pilsēta Latvijā.  

Vaiņodes novads atrodas  vien dažus km no Lietuvas. Vaiņodes novads ir noslēpumains 

ar saviem nostāstiem par Induli un Āriju un skaistajiem dabas skatiem.  

1987. gadā padomju saimniecība “Vaiņode” atvēra savu bērnudārzu “Zīlīte”. 

Tajā bija četras dažāda vecuma grupas, ko apmeklēja latviešu bērni.  

Neatkarības atgūšana un sociālekonomiskās pārmaiņas valsts dzīvē ietekmēja 

arī pirmsskolas iestādi.  Mātēm tika dota iespēja izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu 

līdz trīs gadiem un saglabāt darba vietu, kā arī saņemt bērna kopšanas pabalstu. 

Ģimenes šo iespēju izmatoja. Turklāt, ja bērns neapmeklēja bērnudārzu, tika maksāts 

pat neliels pabalsts. Tas bija par iemeslu daudziem vecākiem pārtraukt bērnudārza 

izmantošanu. Strauji samazinājās bērnu skaits un “Zīlītē” darbojās viena jaukta vecuma 

grupa.  Likvidējoties padomju saimniecībai “Vaiņode”, bērnudārzu pārņēma pagasts, 

pēc tam skola. Tā kā darbojās tikai viena grupa, tad skola, lai telpas izmantotu lietderīgi, 

izvietoja 1. klases. Palielinoties bērnu skaitam, kuri vēlējās apmeklēt bērnudārzu, tika 

atvērta vel vienā grupa. Notika reformas un skola atteicās no bērnudārza telpām.  

1996. gada 1. jūlija bērnudārzu pārņem Vaiņodes pagasta pašvaldība. Pieaugot 

bērnu rindai uz bērnudārzu, tika atvērta vēl trešā grupa, bet 2003. gadā atver ceturto 

grupu.  

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” atrodas Vaiņodes daudzdzīvokļu māju 

rajonā.  Tirgoņu ielā ir uzlikti satiksmes ierobežojumi un gājēju pāreja, lai bērniem un 

vecākiem būtu nodrošināta maksimāla drošība. Kā arī ir izveidoti guļošie policisti un 

ātruma ierobežotāji pie iestādes vārtiem. Iestādes teritorija ir nožogota. Iestādes 

teritorijā ir divi vārtiņi, no  kuriem vieni izmantojami arī apkalpojošam transportam.  

Saistībā ar Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju, kurā arī bija pirmsskolas 

grupa, lai nodrošinātu visiem bērniem vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ar 2018./ 

2019. gadu tika atvērta jauna grupa, kura pirmsskolas izglītības programmu apguva 

Vaiņodes vidusskolas telpās.  

Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē izglītojamie no sociālās vides, 

kuru nevar raksturot kā vienlīdzīgu. Izglītojamo vecāku materiālo nodrošinājumu 

ietekmē Vaiņodes  novada vietējā infrastruktūra, vecāku darba vietu iespējas Vaiņodes 

novadā.  
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Pirmsskolas izglītības iestāde realizē vispārējo pirmsskolas izglītības 

programmu, kods 01011111 (licence Nr. V – 5629 no 2012.gada 11. oktobrī, izsniegta 

uz nenoteiktu laiku), īstenošanas vietas Vaiņodes novada, Vaiņodes pagasta, Vaiņode, 

Kalna iela 2 a un Avotu iela 4.  

Izglītības iestāde  ir nodrošināta ar pedagogiem atbilstoši štatu sarakstam un 

normatīvo aktu prasībām.  

Tabula nr. 1 Pedagogu sadalījums pēc izglītības.  

Pedagogu amati Pedagogu skaits, kuriem 

ir  augstākā pedagoģiskā 

izglītība 

Pedagogu skaits, kuri 

iegūst augstāko 

pedagoģisko izglītību  

Iestādes vadītājs 1  

Izglītības metodiķis 1  

Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

9 1 

Mūzikas skolotājs 1  

Sporta skolotājs 1  

Skolotājs logopēds 1  

Kopā 14 1 

 

Izglītības iestādē izglītojamiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas: 

1) tautas dejas,  

2) logoritmika.  

 

2018./ 2019. gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 104 bērni ( skat. 

diagramma nr.1), bet 2019./ 2020. mācību gadā uzsāk  96 bērni. (skat. diagramma nr. 

2) 
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Diagramma nr. 1 

 

Diagramma nr.2 

Salīdzinot 2018./ 2019. un  mācību gadus iespējams novērot izaugsmi dažādās 

vecuma grupās. Šogad visvairāk bija 2016. gada dzimušo grupā, bet vismazāk 2012. 

gadā dzimušam bērnam, jo šim bērnam vecāki izvēlējās pagarināt pirmsskolas izglītību 

par vienu gadu. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” 2019./2020. mācību gadā  ir 

piecas grupas, kas sadalītas pa vecumiem 1,5 – 3 gadus veci bērni, 2- 4 gadus veci bērni, 

3 – 5  gadus veci bērni, 5- 6 gadus veci bērni, 6- 7 gadus veci bērni.  
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2.Izglītības iestādes pamatmērķi 

Izglītības iestādes moto: Bērni nepievērš uzmanību ne pagātnei, ne nākotnei, 

toties atšķirībā no mums, pieaugušajiem, viņi prot priecāties par šodienu. 

Ž.Labrējs 

Izglītības iestādes misija: Bērni ir vērtība un mūsu  nākotne. 

Izglītības iestādes vīzija: Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde 

“Zīlīte” ir mūsdienīga, uz attīstību vērsta pirmsskolas izglītības iestāde, kas cenšas 

nepazaudēt pamatvērtības – bērni, daba un prieks.  

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības programmas  un sagatavot 

izglītojamo pamatizglītības apguvei skolā. 

Izglītības iestādei ir šādi uzdevumi:  

1. Nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību. 

2. Īstenot licencēto pirmsskolas izglītības programmu. 

3. Sagatavot izglītojamos pamatizglītības programmas uzsākšanai. 

4. Sniegt pedagoģisko palīdzību un informēt vecākus, aizbildņus vai 

personas, kas viņus aizstāj, par bērna audzināšanu. 

Gada galvenie uzdevumi 2019./2020.māc. g. 

1. Turpināt veidot padziļinātu izpratni un īstenot kompetenču pieejā balstītu 

mācību saturu iestādes darbā 

Plānotie rezultāti  

 Pilnveidot centrus un papildināt metodisko materiālu atbilstoši tēmai 

 Pilnveidot mācību apguves formas atbilstoši jaunajām vadlīnijām 

 Uzsākt koleģiālo hospitēšanu divas reizes mācību gadā 

 

2. Uzsākt rotaļu laukumu labiekārtošanu, lai veidotu estētisku, sakārotu un 

attīstošu vidi 

Plānotie rezultāti  

 Pakāpeniska rotaļu laukumu atjaunošana 

 Pilnveidot lauku rotaļlaukumu vidi ar dažādiem sporta spēļu elementiem 

 Sporta inventāra papildināšana ar dažādiem inovatīviem spēļu 

elementiem 
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3. Dabaszinību mācīšanās procesa pilnveidošana un tā organizēšana 

Plānotie rezultāti 

 Pakāpeniski pāriet uz āra vidē balstīto  mācīšanos 

 Veikt bērnu vides izglītošanu, radīt interesi un attieksmi pētot dabas un 

apkārtnes procesus (atkritumu šķirošana, papīra taupīšana u.t.t.)  

3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

3.1. Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Tabula nr. 2. Izglītojamo skaits 

 Izglītības iestāde ievēro Ministra kabineta noteikumus Nr. 716, “Noteikumi 

par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem.” 

Mācību gada sākumā metodiķis plāno rotaļnodarbību tīklu, kuru apstiprina 

iestādes vadītājs. Ja nepieciešamas izmaiņas, pedagogi brīvi var vienoties ar iestādes 

vadību par rotaļnodarbību grafika izmaiņām. Rotaļnodarbību tīkls tiek pārskatīts divas 

reizes gadā, ja nepieciešams, tiek veiktas izmaiņas.  

Pedagogi plāno mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku 

saskaņā ar  pirmsskolas izglītības vadlīnijām, iestādes gada un audzināšanas darba 

plānu. Izglītības programmu īstenošanā tiek ievērota tematiskā pēctecība.  Ar tematisko 

plānu iespējams iepazīties informācijas stendā. 

Pedagogs mācību saturu plāno uz mēnesi, pēc iespējas iesaistot bērnus tēmas 

plānošanā. Atbilstoši izvirzītiem sasniedzamiem rezultātiem tiek veikti ieraksti 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo 
skaits 

2017./2018. 
m.g. 

Izglītojamo 
skaits 

2018./2019. 
m.g 

Izglītojamo skaits 

2019/. 2020. mg.  Nr. Datums 

Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 Nr. V – 5629 2012. 11. 

10. 

76 72 104 83 96 105 

https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam
https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam
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skolotāju dienasgrāmatās, reizi mēnesī tiek veikta bērnu sasniegumu vērtēšana, kura 

tiek atspoguļota tabulā.  Nepieciešamas gadījumā tiek veiktas korekcijas mācību satura 

apguves plānošanā.  

Pedagogi plāno un veic individuālu darbu ar talantīgiem bērniem un bērniem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. Ieraksti tiek veikti grupu dienasgrāmatās. Ja 

nepieciešams, pedagogi iesaista atbalsta personālu, vecākus, aizbildņus.  

Iestādes metodiķis nodrošina pedagogus ar izglītības programmas īstenošanai 

atbilstošiem mācību materiāliem. Regulāri tiek atjaunota un papildināta jaunākā 

literatūra – darba lapas, mācību grāmatas, enciklopēdijas u.t.t. Metodiskajā kabinetā ir 

pieejamas dažādas didaktiskās spēles, galda spēles, mācību un daiļdarbu literatūras.  

Pedagogi iestādē dalās pieredzē, popularizējot savus labās prakses piemērus, 

kā arī  atklātajās rotaļnodarbībās. Izglītības metodiķis sadarbojas ar pedagogiem 

mācību satura izstrādē. Iestādē tiek organizētas atklātās nodarbības, diskusijas, 

sapulces, lai pilnveidotu pedagogu pieredzi mācību procesa organizēšanā un satura 

pilnveidošanā. 2 reizes gadā notiek pedagoģiskās sēdes, kurās tiek izvērtēts padarītais 

un pieņemti lēmumi turpmākajai iestādes attīstībai. 

Regulāri izglītības metodiķis veic pārraudzīšanas darbus, vēro 

rotaļnodarbības, tiek sniegti komentāri par tām, tāpat tiek vērotas brīvās rotaļdarbības, 

tiek veiktas pārrunas ar pedagogiem par iespējamiem uzlabojumiem mācību procesā. 

Reizi mēnesi tiek pārskatītas skolotāju dienasgrāmatas, veikti ieraksti ar uzslavām, 

ieteikumiem.  

Iestādei ir izstrādāts audzināšanas plāns uz trīs gadiem, atbilstoši Ministru 

kabineta notikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 

mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.  

Ar plānu tiek iepazīstināti pedagogi, plāns pieejamas informācijas stendā. Izglītības 

iestādes gada un mēneša darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas veido izglītojamā 

attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti. Tiek organizēti 

pasākumi arī ārpus izglītības iestādes, lai bērni sabiedriskās dzīves noteikumus varētu 

apgūt reālajā vidē – teātra apmeklējums, drošības noteikumu uz ielas mācīšanās 

ekskursijas laikā pilsētā, ugunsdzēsēju depo, domes , vecāku darba vietu apmeklējums 

u.c.  

Stiprās puses 

 Pedagogi regulāri plāno, organizē un atspoguļo mācību procesu un 

dažādus pasākumus 
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 Pilnveidotas grupas vides, iekārtojums 

Attīstības virziens 

 Turpināt mainīt un pilnveidot mācību pieejas bērnu izglītošanā un 

audzināšanā 

 Uzsākt iestādes modernizāciju, ieviešot digitālu pedagogu 

dienasgrāmatu 

Vērtējums 

Labi  

3. 2. Mācīšana un mācīšanās 

3. 2. 1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Ikdienā regulāri tiek aizpildīti grupu žurnāli. Grupu žurnālu  aizpildes kontroli 

uzrauga iestādes vadītāja. Pedagogi regulāri plāno mācību darbu tematiskajos plānos. 

Grupu tematisko plānu kontroli regulāri nodrošina izglītības metodiķis.  

Pedagogi patstāvīgi, ar vadības ieteikumiem, veiksmīgi plāno satura apguves 

secību, izvēlas piemērotus mācību līdzekļus, metodes, integrējot tās visās rotaļdarbībās. 

Pedagogi mērķtiecīgi un radoši plāno mācību procesu. Izglītības iestāde nodrošina, 

izglītības programmas īstenošanai, atbilstošus mācību materiālus un mācību līdzekļus.  

Izglītības metodiķis pedagogiem sniedz informāciju par rotaļnodarbību 

vadīšanas kvalitāti gan mutiski, gan rakstiski. Pēc katras  atklātās rotaļnodarbības 

vērošanas dalībnieki  sniedz pedagogam atgriezenisko saiti par labās prakses piemēriem 

un pilnveidojamām prasmēm.  

Atbilstoši izvirzītiem sasniedzamiem rezultātiem un vecuma grupai, pedagogs 

informē bērnus par dienas sasniedzamiem rezultātiem. Izglītojamie, atkarībā no 

vecuma grupas, līdzdarbojas gan mēneša tēmas izveidē, gan ikdienas darbos. Pedagogi 

nodrošina gan individuālo, gan grupu darbus.  

Mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi, kuri atbilst MK 716 

un tēmas apguves specifikai. Tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi, aprīkojums un 

jaunās tehnoloģijas (datori, multimediju projektors). Pagaidām izglītības iestādē ir divi 

gaismas galdi, kuri tiek izmantoti rotaļnodarbībās.   

Mācību līdzekļi tiek regulāri atjaunoti un papildināti. Pedagogi regulāri 

atjauno un papildina mācību līdzekļu bāzi - gatavo didaktiskās spēles, uzskates 

līdzekļus atbilstoši tematikai un plānotajiem uzdevumiem. Lai materiāli būtu 

ilgtspējīgi, tos laminē. Izglītības metodiķis regulāri piedāvā grupām dažādus 
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metodiskos materiālus, kurus ir sagatavojis, ielaminējis. Bieži tiek izmantoti interneta 

resursi, kur tiek papildināti.  

Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejamas konsultācijas un metodiskie 

materiāli, uzziņu literatūra, daiļliteratūra, modernās tehnoloģijas. Šobrīd ar datoru, 

projektoru, laminējamo aparātu un printeri, kopētāju ir nodrošināta viena grupa, kura 

atrodas filiālē Vaiņodes vidusskolā.  

Izglītības iestādē tiek organizētas izstādes, sporta pasākumi, ekskursijas, 

praktikumi  u.c. ar mācību un audzināšanas darbu saistīti projekti. Izglītojamie piedalās 

konkursos, skatēs, izstādēs, kas notiek  novada, reģiona, valsts mērogā (“radošais 

konkurss "Uzliec pauzi plastmasai". u.c.). Ikdienas aktivitāšu laikā ievēro bērnu 

sasniegumus, mutiski sniedz pozitīvu vērtējumu. 

 

Stiprās puses 

 Mainīta grupas vide un izkārtojums atbilstoši jaunajai pieejai. 

 Uzsākta plānošana mēneša ievaros 

 Piecu un sešgadīgo bērnu iesaiste mēneša tēmas izveidē 

Attīstības virziens 

 Gaismas galdu izmantošana grupās 

 Interaktīvās tāfeles iegāde 

Vērtējums 

Ļoti labi  

 

3. 2. 2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Pedagogi izglītojamajiem sniedz priekšstatu par dienas norisi, apgūstamajām 

prasmēm un mācību tēmām rīta aplī, kā arī nodrošina atbalsta materiālus patstāvīgas 

mācīšanās prasmju veicināšanai. Izglītojamie arī  iesaka priekšlikumus interesējošo 

tematu izzināšanā. Izglītojamam pašam ir iespēja iesaistīties mācību procesa  

individualizācijā, balstoties uz savām prasmēm un interesēm, darbojoties aktivitāšu 

centros.  Ikdienā izglītojamiem tiek radītas iespējas izvēlēties interesējošos centrus 

(lomu rotaļu, mākslas, dabas, valodas, matemātikas centri u.c.) Mācību darbam 

izvirzītās prasības tiek atspoguļotas tematiskajā plānā. 
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Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Vecāki var 

iepazīties ar mācību saturu, izlasot grupas garderobē izvietotos materiālus ( šodienas 

padarītie darbi, sasniegtie rezultāti, informatīvie, izglītojošie raksti u.c. aktualitātes), 

sarunās ar pedagogiem un  izglītības metodiķi, grupu vecāku sapulcēs.  Informācija par 

mācību procesu regulāri tiek sniegta izglītojamo vecākiem. Vecāki vecāku sapulcē vai 

individuāli iepazīstas ar pirmsskolas izglītības mācību satura programmā izvirzītajiem 

uzdevumiem, ar pirmsskolas iekšējiem kārtības noteikumiem, dienas organizāciju, 

rotaļnodarbību sarakstu. 

Kavējumu uzskaite tiek veikta atsevišķi katrā vecuma grupā, reģistrējot 

izglītojamo vecāku iesniegumus un atzīmējot grupas apmeklējumu žurnālā kavējumu 

iemeslus (slimība, attaisnots, neattaisnots). Informācijas iegūšana no izglītojamo 

vecākiem par kavējumu iemesliem notiek personīgi tiekoties, telefona sarunā vai SMS 

formātā.  Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādē ir daži ilgstoši kavējumi. Tie saistīti 

ar bērna adaptēšanos pirmsskolā vai nespēju segt maksu par ēdināšanu. Vecāku 

sapulcēs regulāri tiek atgādināts par apmeklējuma nozīmi izglītojamā kvalitātes 

nodrošināšanai.  

Izglītības iestāde  veicina bērnu izaugsmi un attīstību, organizējot dažādus 

kultūras un sporta pasākumus, izstādes, projektus un koordinē iesaistīšanos konkursos. 

Izglītojamie iesaistās iestādes, reģiona un valsts līmeņa pasākumos. Izglītības iestādē  

tiek plānoti un organizēti gadskārtu svētki, sporta svētki bērniem un vecākiem, Latvijas 

valsts svētki, pasākumi par bērnu drošības ievērošanu un veselību u.c. Sekojam līdzi 

Latvijas mēroga aktivitātēm, kas saistītas ar bērnu izglītošanās un izaugsmes iespējām. 

 

Stiprās puses 

 Uzsākta mēneša tēmas izveide kopā ar bērniem 

 Mācību stūru, centru, “runājošas sienas” izveide 

 Mācību sasniegumu vērtēšana, vecāku informēšana 

Attīstības virziens 

 Uzsākt iestādes modernizāciju, ieviešot digitālu pedagogu 

dienasgrāmatu 

 

Vērtējums 

Ļoti labi  
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3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā izglītojamajiem zināšanu, 

prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa 

darbībā un sasniegumos. Izglītības  iestādē  tiek veicināta izglītojamo pašvērtēšana un 

savstarpējā vērtēšana, sniedzot atbalstu un motivāciju turpmākajā mācību procesā 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību procesā tiek uzteikti ar uzslavām, uzlīmītēm 

vai smaidiņiem.  

Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par izglītojamā sasniegumiem 

(zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) informē 

rakstiski vecākus vai likumīgo pārstāvjus.  

Izstrādāta kartība kāda tiek veikta bērnu sasniegumu vērtēšana un kritēriji, visi 

pedagogi ar šī dokumentu ir iepazinušies un atbilstoši veic ierakstus pedagogu  

dienasgrāmatās. Veidlapā “Sasniedzamo rezultātu vērtēšanas karte” pedagogi izvērtē 

izglītojamā sasniegumus 1., 2., 3. posmā, atbilstoši katra bērna vecumam.  Izglītojamo 

sasniegumus vērtē ar apzīmējumiem -  SA – sācis apgūt; TA – turpina apgūt; A – 

apguvis; AP – apguvis padziļināti.  

Ikmēneša sasniedzamie rezultāti tiek fiksēti tabulās, kuras atrodas skolotāja 

dienasgrāmatās.  Mācību procesa nobeiguma vērtēšana tiek veikta arī 2 reizes gadā, lai 

novērtētu bērnu sasniegumus un to dinamiku. Ar šiem vērtējumiem tiek iepazīstināti 

arī vecāki vai likumiskie aizbildņi.  

Informācijas aprite par mācību sasniegumu vērtēšanas jautājumiem starp 

pedagogiem un izglītojamo vecākiem notiek mutvārdu formā individuālajās sarunās, 

atbildot uz vecāku vai aizbildņu interesējošiem jautājumiem. Rakstiski tiek veidots 

aprakstošs vērtējums par audzēkņu sasniegumiem mācību satura apguvē, par prasmju 

un spēju attīstību, par to, kam jāpievērš uzmanība, lai veiksmīgi notiktu tālākā mācību 

satura apguve. Vērtēšanas kārtību uzrauga izglītības metodiķis.  

 

Sasniegumi: 

 Izstrādāta izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

kritēriji. 

 Uzsākta vecāku informēšana par bērnu sasniegumiem, veicot 

pārrunas divas reizes gadā. 
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Attīstības virziens :  

 Turpināt vecāku informēšanu pārrunās par bērnu sasniegumu 

vērtēšanu.  

 Pilnveidot vērtēšanas kārtību 

Vērtējums:  

Labi. 

 

4. Atbalsts izglītojamiem 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana ( drošība un darba aizsardzība) 

 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls: vadītājs, izglītības metodiķis, 

logopēds un  medicīnas māsa. Iestādei ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas regulē 

dažādus drošības noteikumus iestādē. Izglītojamie ar iekšējās kārtības noteikumiem un 

drošības noteikumiem tiek iepazīstināti izglītojamiem saprotamā valodā katra mācību 

gada septembra mēnesī un turpmāk.  

 Viss pirmsskolas personāls ir apguvis pirmās palīdzības kursus un apgūtas 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

Iestādes gaiteņos ir izvietota atbilstošas norādes par drošības pasākumiem un 

evakuācijas plāniem. Pedagogi regulāri pārrunā dažādus drošības pasākumus, 

noteikumus, tos fiksējot skolotāju dienasgrāmatas. Regulāri tiek  rīkoti tematiskās 

rotaļnodarbības par drošību iestādē un ārpus tās.  

Reizi gadā tiek aicināti policijas darbinieki, kuri ierodas iestādē, lai sniegtu 

informāciju izglītojamiem par drošību uz ielas, par uzvedību iestādē, par atstarotāju 

nozīmi, par to, kā rīkoties dažādos ārkārtas gadījumos, tiek dāvinātas  grāmatiņas par 

drošību. Iestāde iegādājās atstarojošās vestes, lai garās pastaigas vai ekskursijas būtu 

drošākas.  

Grupu  skolotāji plāno tēmas un organizē rotaļnodarbības, lai bērni labāk 

izprastu kārtības noteikumus un tos ievērotu. Metodiskajā kabinetā pedagogiem ir 

pieejami materiāli par kārtības ievērošanu un vardarbības profilaksi pirmsskolas 

iestādē. Iestādē visi mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir droši, ar valstī 

noteiktajiem sertifikātiem, iekārtas ir verificētas un kalibrētas atbilstoši noteikumiem.  
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Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un 

evakuācijas kārtība, atbildīgie par evakuāciju. Katru mācību gadu iestādē notiek mācību 

evakuācija. Pirmsskolas iestādei ir sadarbība ar valsts policijas darbiniekiem, VUGD 

darbiniekiem gan profilaktiskajos pasākumos, gan problēmsituācijās.  

Lai izglītības iestādē neiekļūtu nepiederošas personas, izglītības iestādē ir 

noteikta izglītojamo vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība. Kārtība 

ir pieejama izglītojamo vecākiem un citām personām. 

Ir uzsākta nodibinājuma “Dardedze” apmācību programma – Džimbas 9 soļu 

programma, kurā grupas tika informētas par savu drošību – dažādiem gadījumiem, 

labiem, sliktiem pieskārieniem, lai bērni spētu sevi pasargāt.  

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, iestādē ir izstrādāta noteikta kārtība. Tika 

nodrošināta attālināta mācīšanās.  

Sasniegumi: 

 Džimbas 9 soļu prorgamma” 

 Sadarbība ar Valsts policiju 

 Drošības rīti 

  Iestādes tehniskais personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā. 

 

Attīstības virziens  

 Turpināt aktualizēt grupas iekšējos noteikumus 

Vērtējums 

 Labi. 

4. 2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Ir izstrādāti audzināšanas darba virzieni no 2018. gada līdz 2021. gadam. Kā 

galvenie darba virzieni ir noteikti: rosināt pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni un 

Latvijas valsti kā vērtību, sekmēt bērna personības apzināšanos apgūstot caurviju 

prasmes, veicināt cieņpilnas, atbildīgas un iecietīgas cilvēku savstarpējās attiecības. 

Audzināšanas programma izstrādāta   atbilstoši aktualitātēm normatīvo aktu prasībās. 

Audzināšanas programmā ir ietvertas tēmas, kas veicina izglītojamo sociālās 

kompetences. 
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Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Tie veidoti sadarbojoties ar 

iestādes vecākiem. Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti 

katru gadu septembrī bērniem saprotamā formā atbilstoši vecumposmam. Arī grupās 

vizuāli ir izveidoti uzskatāmi iekšējās kārtības noteikumu izraksti. Bērnu 

disciplinēšanai tiek izmantotas pozitīvās disciplinēšanas metodes. 

Iestāde piedāvā sekojošas interešu izglītības programmas: dejas un 

logoritmika.   

Sasniegumi: 

 Iestādē ir divas interešu izglītības.  

 Izstrādāts audzināšanas plāns, ievērota tā izpilde 

Attīstības virziens  

 Uzsākt interešu izglītības programmu pārskatīšanu un pilnveidošanu 

Vērtējums 

Labi  

4. 3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

  Izglītības iestādē  tiek īstenota karjeras izglītība, iesaistot izglītojamo vecākus. Iestādē 

regulāri notiek tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Izglītojamiem ir iespējams 

iepazīties ar dažādu uzņēmumu darba specifiku. Iestāde sadarbojas ar dažādām 

organizācijām, ( bibliotēka, ugunsdzēsēji ,pavāri u.c.), uz kurām bērni dodas 

ekskursijās un iepazīstas ar profesijām. Izglītības procesa plānošanā regulāri tiek 

ietverta izglītojamo iepazīstināšana ar profesijām. 

Pedagogi nodrošina pirmsskolas izglītības mācību satura apguvē bērnu 

izglītošanu par profesiju daudzveidību, cilvēku darba nozīmi sabiedrības un ģimenes 

dzīvē.  

Sasniegumi: 

 Tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un organizācijām 

tuvākajā apkārtnē. 

Attīstības virziens  

 Uzsākt Karjeras nedēļu/ mēnesi iestādē.  

 Turpināt veicināt bērnu izziņas interesi par profesiju daudzveidību, organizējot 

mācību ekskursijas uz uzņēmumiem tuvākajā apkārtnē. 
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Vērtējums 

Labi 

 

 

4. 4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Izglītības iestāde veicina un atbalsta apzināto talantīgo izglītojamo dalību 

konkursos, projektos, u.c. 

Mācību procesā pedagogi novēro bērnu individuālās vajadzības un piemēro 

atbilstošus uzdevumus zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei. Grupās tiek  plānoti 

uzdevumi atbilstoši bērnu vecumam un spējām.  

Izglītības metodiķe sniedz konsultācijas un priekšlikumus uzdevumu 

diferencēšanai rotaļnodarbībās. 

 

Sasniegumi:  

 Dalība dažādos vietējos un valsts līmeņa konkursos 

Attīstības virziens 

 Nodrošināt diferencētu pieeju mācību procesā 

 

Vērtējums : 

Labi 

 

4. 6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Grupu vecāku sapulcēs mācību gada sākumā iepazīstina ar iestādes gada 

galvenajiem virzieniem un vecāku līdzdalību mācību procesā.  Vecāki tiek informēti 

par iestādes darbību vecāku sapulcēs, iestādes padomes sanāksmēs.  Informācija tiek 

izvietota  iestādes un grupu vecāku informācijas stendā. 

Visās grupās ne retāk kā 2 reizes gadā tiek organizētas vecāku sapulces. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar normatīvajiem dokumentiem, apliecinot to ar parakstu. 

Iesaistot vecākus, daudzās grupās ir papildini dažādi dabas materiāli, ir vecāki, 

kuri dāvinājuši mēbeles iestādei, kā arī ir palīdzēts veidot skaistu, sakārtotu un sakoptu 

vidi iestādes teritorijā.  
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Izglītības iestādes sniegtā informācija vecākiem par izglītojamo mācību 

sasniegumiem, uzvedību ir pamatota, savlaicīga un lietderīga. Nepieciešamības 

gadījumā pedagogi ar vecākiem sazinās telefoniski, bet būtisku informāciju par bērnu 

vecāki saņem katru dienu sarunās. Vecāki par bērna kavējumu informē izglītības  

iestādi telefoniski vai raksta iesniegumu. 1 reizi gadā grupu skolotāji veic ar izglītojamā 

vecākiem individuālās pārrunas.          

Izglītības iestādē tiek organizēti dažādi pasākumi sadarbības veicināšanai ar 

vecākiem. 

Sasniegumi 

 Regulāras, produktīvas vecāku un iestādes padomes sapulces 

 “Zīlītes skola” vecākiem 

 

Attīstības virziens 

 Aicināt piedalīties logopēdu iestādes vecāku sapulcēs 

 Uzsākt iestādes modernizāciju, ieviešot digitālu pedagogu dienasgrāmatu 

 Turpināt “Zīlītes skolu vecākiem” 

 

Vērtējums : 

Ļoti labi 

 

5. Iestādes vide 

5. 1. Mikroklimats 

 

Izglītības iestāde plāno un kopj tradīcijas, kas ir neatņemama izglītības procesa 

sastāvdaļa. Katru gadu tiek atzīmēti svētki, kuros piedalās visi iestādes bērni un 

darbinieki. Tie ir Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, 

Ziemassvētki, Lieldienas, Ģimenes diena, Jāņi.   

Regulāri piedalāmies dažādos valsts līmeņa konkursos, kā arī veiktas 

publikācijas vietējā  novada laikrakstā.  

Izglītības iestādes darbiniekiem tiek organizēti  pasākumi mācību gada 

sākumā, Skolotāju dienā, Ziemassvētkos, mācību gada noslēgumā. Katru gadu tiek 

organizēta  kolektīva ekskursija, tiek apmeklētas teātra izrādes. Darbinieki tiek sveikti 

jubilejās. Notiek kolektīva fotografēšanās. 
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 Atbalsts personālam tiek sniegts palīdzot risināt dažādas situācijas. Palīdzību 

sniedz iestādes vadītāja, izglītības metodiķis vai tiek organizēta  atbalsta grupa 

izglītības iestādē. Jautājumus izskata, ievērojot informācijas konfidencialitātes 

principu.                                       

Izglītojamie ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Ar iekšējās kārtības 

noteikumiem izglītojamos  iepazīstina grupas skolotājs izglītojamam iestājoties 

pirmsskolas iestādē un katra mācību gada sākumā - septembra mēnesī. Ar iekšējās 

kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti arī vecāki.  

          Darbinieki ievēro Darba kārtības noteikumus. Ar Darba kārtības 

noteikumiem darbinieki tiek iepazīstināti  pirms darba uzsākšanas un katra mācību gada 

sākumā septembrī. 

Izglītības iestādē nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. Tiek 

atskaņota valsts himna Zinību dienā, Latvijas valsts svētkos, izlaiduma svinībās. Gan 

darbinieki, gan izglītojamie valsts svētkos pie apģērba piesprauž sarkanbaltsarkanās 

svētku lentītes.  

Izglītības iestādes apmeklētājus pieņem vadītāja, izglītības metodiķis, 

medicīnas māsa un logopēds iepriekš  saskaņojot laikus.  

Darbinieki  ievēro pedagoģisko un profesionālo ētiku. Iestādē ir izstrādātas  

ētikas kodekss Ētikas darbības pamatprincipi ir profesionalitāte, koleģialitāte, brīvība, 

atbildība, taisnīgums, patiesums, cieņa un pašcieņa, smalkjūtība. Gadījumos, kad 

konstatēta neētiska vai nepedagoģiska rīcība, tie tiek analizēti.  

 

Sasniegumi 

 Tiek organizēti kolektīva saliedēšanas pasākumi 

 

Attīstības virziens 

 Veicināt darbinieku un  vecāku līdzdalību sociāli emocionālās, estētiskas un 

attīstošas vides veidošanā.  

 Izstrādāt izglītojamo labsajūtas rādītāju ktitērijus, lai veiktu aptaujas 

 Ieviest tradīciju reizi gadā godināt labāko gada darbinieku 

 

 

Vērtējums : 

Labi 
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5. 2. Fiziskā vide 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde ir pilnībā renovēta, nosiltināta. Sākot ar 2016. 

gadu, pirmsskolas izglītības iestādē katru gadu remontēt kādu no grupas telpām. Grupas 

sastāv no divām telpām – grupas telpas un guļamtelpas, visās grupās ir izremontētas 

vannas istabas.  Šobrīd pilnībā ir izremontētas, modernām un  mūsdienīgām mēbelēm 

aprīkotas 3 grupas. Ir veikts kosmētiskais remonts zālē, virtuvē, gaitenī un 

administrācijas kabinetos. Remonti tiek veikti vasaras mēnešos, kad bērni neapmeklē 

iestādi. Vēl nepieciešams remontēt 2 grupas. Teritorija ir iežogota. Katrai grupai ir 

spēļu laukums, kuru iespējams izmantot arī nelabvēlīgos laika apstākļos, jo nojume ir 

pie grupas.  

 

Stiprās puses 

 Pilnība renovēta pirmsskolas izglītības iestāde.  

 Divas telpas katrai grupai – gulēšanai un rotaļdarbībām 

 Uzsākta laukumu rekonstrukcija 

 Pilnībā atjaunots žogs 

 

Attīstības virzieni 

 Turpināt remontu atlikušajās grupās. 

 Nepieciešams nomanīt sporta inventāru laukā, uzstādot modernus rotaļu 

laukumus.  

 Daļējs remonts divās grupu virtuvītēs 

 

Vērtējums: 

Labi 

6. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar atbilstošas platības  telpām saskaņā ar 

izglītojamo skaitu un izglītības programmas specifiku.  
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Rotaļnodarbībās  skolotāji izmanto portatīvo datoru, projektoru. Ir stacionārais 

dators, kas atrodas metodiskajā kabinetā. Iekārtas ir pieejamas, drošas lietošanai un 

regulāri tiek pārbaudītas. Izglītības iestāde nodrošina arī izglītības programmu apguvei 

nepieciešamo mācību literatūru, papildliteratūru, uzskates līdzekļus, didaktisko 

materiālu, kuri atrodas metodiskajā kabinetā, grupu telpās. Izdales materiālu gatavo 

katrs skolotājs konkrētai rotaļnodarbībai nodarbībai. Pedagogiem pieejams kopētājs, 

printeris un laminētājs.  

Izglītojamiem regulāri tiek nodrošināta izglītības resursu pieejamība. Tiek 

nodrošināta mācību materiālā bāze – attīstošas spēles, mācību grāmatas, rotaļlietas, 

Katram bērnam ir individuālie mācību piederumi. Obligātās sagatavošanas skolai 

vecuma bērniem tiek nodrošināti izdevniecību “Lielvārds” un “Zvaigzne ABC” mācību 

līdzekļi “Sāksim mācīties” un “Raibā pasaule”. Bērnu un pedagoģiskā literatūra 

pieejama grupās un metodiskā kabineta bibliotēkā. Drukātā veidā pieejami VISC 

metodiskie materiāli. Metodiskajā kabinetā pieejami mācību materiāli un līdzekļi, kas 

izmantojami pēc nepieciešamības. Ir daudzveidīgs sporta inventārs. Iestāde abonē 

elektronisko žurnālu “Pirmsskolai”.  

 

Stiprās puses 

 Pilnvērtīgs metodisko līdzekļu klāsts, kurš regulāri tiek papildināts.  

 

Attīstības virzieni 

 Turpināt iegādāties materiāltehnisko aprīkojumu – interaktīvo tāfeli, 

portatīvos datorus. 

 

Vērtējums 

Ļoti labi 

6. 2. Personālresursi 

 

Izglītības iestādē strādā 16 pedagogi.  

Izglītības iestādē analizē un aktualizē pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi. Iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbu 

saistītās aktivitātēs gan iestādē, gan ārpus iestādes. Ir izveidojusies laba sadarbība ar 
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Pašvaldību mācību centru, Liepājas Universitāti, no kurienes regulāri saņemam 

jaunumus par inovācijām pedagogu profesionālajā pilnveidē.  

2017. /2018. mācību gadā tika rasta iespēja piesaistīt logopēdu, kurš bija iestādē 

reizi nedēļā, bet 2019./ 2020. mācību gadā logopēde bija 3 reizes nedēļā.  Logopēde 

izvērtē un noskaidro, kādi runas traucējumi ir izglītojamajiem un ieplāno individuālo 

darbu ar katru audzēkni vai grupiņās, kam ir līdzīgas problēmas, lai sniegtu palīdzību 

izglītojamiem.  

Pieredzējušie pedagogi tiek aicināti būt mentori jaunajiem, tikko darbu 

uzsākušajiem skolotājiem, dodot savu atbalstu, padomu.  

Pedagogi pirmsskolas iestādē regulāri paaugstina savas kompetences, 

piedaloties novadā un valstī organizētos kursos. Kursu izmaksas sedz pašvaldība.  

2019./ 2020. mācību gadu tiks uzsākts eTwinning projekts “Be green”, kur 

uzsvars tiks likts uz atkritumu šķirošanu.  

Zināšanas pedagogi izmanto, ieviešot jauninājumus iestādē un daloties 

pieredzē ar citiem iestādes pedagogiem. 

 

Stiprās puses:  

 eTwinning projekts 

 

Attīstības virzieni: 

 Kursu organizēšana izglītības iestādē vai novadā 

 

Vērtējums:  

Ļoti labi 

 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

         Izglītības iestādes personāls un vecāki  ir  informēti par pašvērtēšanas procesu 

izglītības iestādē. Informācija tiek sniegta darbinieku  un iestādes padomes sanāksmēs. 

Izglītības iestādes vadība nodrošina ieinteresēto pušu iesaistīšanos pašvērtēšanas un 

attīstības plānošanas procesā.  

Kvalitātes rādītāji tiek vērtēti, balstoties uz pierādījumiem. 
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Iestādes pašvērtējums tiek apkopots pašnovērtējuma ziņojumā, kurš tiek 

ievietots izglītības iestādes mājas lapā www.vainode.lv līdz 31.augustam.  Katru gadu 

pašvērtējuma ziņojums tiek aktualizēts. 

Pamatojoties uz pašvērtējuma rezultātiem tiek veidots  iestādes attīstības plāns. 

Ar plānoto attīstību darbinieki tiek iepazīstināti darbinieku sapulcē, vecāki -  iestādes 

padomes sanāksmē un vecāku sapulcēs mācību gada sākumā. 

Stiprās puses  

 Veikta iestādes pašvērtēšana. 

 Izveidots iestādes attīstības plāns. 

 

Attīstības virzieni:  

 Iesaistīt iestādes padomi tālākās attīstības plānošanā. 

 veikt personāla un vecāku aptaujas 

Vērtējums:  

Labi 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Izglītības iestādē ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst 

normatīvo  aktu prasībām. Iestādes darbību nosaka 23.07.2007 apstiprinātais iestādes 

nolikums. Pēdējie grozījumi nolikumā veikti 28.08.2018 

Izglītības iestādes  vadība savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan 

personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti 

Latvijas Republikai un Satversmei, un ētikas normas. Tās ir ietvertas  audzināšanas 

plānā, pedagoģiskā darba plānā, ētikas kodeksā. Šīs vērtības tiek aktualizētas 

rotaļnodarbībās un pasākumos, iestādes noformējumā. 

Izglītības iestādes darbinieku aprakstos ir noteikta amata pakļautība un 

kompetences. 

Dokumenti  atbilst  dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām. 

Izglītības iestādes vadītājs ievieš jauninājumus izglītības iestādes darbības un 

kvalitātes  kultūras pilnveidei. 

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un uzrauga to izpildi. 

Iestādes vadības sanāksmes ir regulāras un dokumentētas. 

http://www.lpii-liepina.lv/
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Iestādes vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi darbinieku sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Stiprās puses:  

 Iestādē ir noteikta vadības struktūra un katra kompetences joma. 

 

Attīstības virzieni:  

 Aktualizēt darbinieku amata aprakstus. 

 Pilnveidot iestādes padomes darbu. 

Vērtējums:  

Labi 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Vaiņodes novada Domi, apmeklējot organizētos 

pasākumus, veicot rīkojumu un priekšlikumu izpildi, iesniedzot ierosinājumus 

izmaiņām normatīvajos aktos.  

Cieša sadarbība notiek ar novada izglītības metodiķi. Regulāri notiek 

sanāksmes, kurās tiek  izskatīti aktuāli jautājumi. Notiek budžeta saskaņošana.  

Izglītības iestāde mācību un audzināšanas nolūkos sadarbojas ar Vaiņodes 

novada bibliotēku, Vaiņodes vidusskolu, Vaiņodes mūzikas skolu. u.c.  Iestāde 

sadarbojas ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu. Ir laba sadarbība ar uzņēmumu SIA 

,,Daiļrades koks’’ 

 Stiprās puses: 

 Laba sadarbība ar Vaiņodes novada domi, kas nodrošina finansiālos resursus un 

atbalsta Iestādes attīstību 

 Ilggadēja un sekmīga sadarbība ar Vaiņodes novada bibliotēku. 

 Laba sadarbība Vaiņodes novada izglītības iestādēm. 

 SIA,, Daiļrade koks’’ atbalsts iestādei 

 

              Attīstības virzieni 

 Sadarbībā ar pašvaldību turpināt labiekārtot teritoriju un atjaunot iestādes ēkas 

jumtu un fasādi. 

Vērtējums:  

Labi. 
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Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja  

 

 

 

______________________  

Irina Jonuša 

 

 

 

SASKAŅOTS  

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs 

________________________ 

Visvaldis Jansons 

 

2020.gada 31.augustā 


