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1 Pirmsskolas izglītības Iestādes “Bitīte” vispārīgs raksturojums 

1.1 Vispārīgas ziņas par Iestādi  

Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības Iestādes “Bitīte” (turpmāk tekstā – 

Iestāde) dibinātājs ir Ozolnieku  novada Dome, tās juridiskā adrese ir Stadiona 10, Ozolnieki, 

LV – 3018, mājas lapa https://ozolnieki.lv/ 

Iestādes juridiskā adrese ir Saules iela 6, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV – 3042. 

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un Iestādes nolikums. 

Brankas (agrāk — Lielupe) ir ciems Ozolnieku novada Cenu pagastā. Izvietojies pagasta 

vidusdaļā Iecavas upes krastos pie autoceļa A8 3,5 km no novada centra Ozolniekiem un 37 km 

no Rīgas. Izveidojies kā viens no Latvijas ķieģeļrūpniecības centriem. 

Iestādes pirmsākumi ir 1974. gada decembrī. Iestāde savu  darbu uzsāka kā diennakts 

bērnudārzs ar divām grupām. 1990. gadā Iestādē notiek  pārmaiņas, tiek atvērta vēl viena 

grupiņa un nav vairs diennakts grupas.  2016. gadā Iestādei veic piebūvi un darbu uzsāk 5 

grupas. 2019. gada septembrī Iestāde darbu uzsāk ar 108 bērniem piecās grupās un 28 

darbiniekiem. Ēkas kopējā platība ir 736 m².  Iestādes ēkā ir telpas apmācībai, atpūtai un 

rotaļām, kas paredzētas dažādām bērnu vecumu grupām, kā arī pasākumu zāle (60.4 m²), ēdienu 

sadales u.c. telpas. Iestādes āra teritorija ir 28000 m² , kurā ietilpst bērnu drošībai un vecumam 

atbilstošas rotaļu iekārtas, kā arī apzaļumota teritorija (sk. 1.attēls).   

 

1. attēls  Pirmsskolas izglītības Iestādes "Bitīte" āra teritorija 
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Iestādē ir izveidota Iestādes padome, kurā darbojas divi vecāku pārstāvji no katras grupas, 

Iestādes vadītāja, viens pedagogs, viens pārstāvis no pašvaldības. 

Izglītojamo nokļūšanu Iestādē no tuvākajām apdzīvotajām vietām nodrošina 

sabiedriskais transports: 13. autobuss vai paši vecāki ar privātām automašīnām, kājām. 

1.2 Īstenojamās izglītības programmas 

Iestādē realizē divas izglītības programmas Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 

kods 01011111 (licences Nr. V – 3967 Izglītības kvalitātes valsts dienests izsniedzis 

10.02.2011.) un Specialās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem kods 01015611 (licences Nr. V – 7885 Izglītības kvalitātes valsts 

dienests izsniedzis 13.04.2015.). 

1.3 Izglītojamo skaits 

1. tabula  Izglītojamo skaits programmas realizācijai   

Nr.p.k. 
Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licences Izglītojamo 

skaits 
Nr. 

Izdošanas 

datums 

1. 
Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 
01011111 V – 3967 10.02.2011. 105 

2. 

Specialās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

01015611 V – 7885 13.04.2015. 3 

 

Izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek atbilstoši Ozolnieku novada domes 2016. gada 12. 

aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.4/2016 „Par  pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku 

novadā”. 

2019./2020. mācību gadā nokomplektētas 5 grupas, kopējais izglītojamo skaits 108, 

vecumā no 2 – 7 gadiem. 

Izglītojamo sadalījums pēc dzimšanas gada 01.09.2019. (sk. 2.attēls) 
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2. attēls  Izglītojamo sadalījums pēc dzimšanas gada 

Salīdzinot izglītojamo skaitu 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā, var secināt, ka tas 

ir  nedaudz palielinājies  (sk. 3. attēls). 

 

 

3. attēls  Izglītojamo skaita salīdzinājums 

1.4 Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits 

Uzsākot jauno 2019./2020. mācību gadu, Iestādē strādāja 28 darbinieki. 15 pedagoģiskie 

darbinieki  no dažādām vecuma grupām (sk. 4. attēls) - Iestādes vadītāja, 10 pirmsskolas 

skolotāji, 1 logopēds, 1 mūzikas skolotājs, 1 sporta skolotājs, 1 izglītības psihologs.  
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4. attēls  Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

Pedagoģiskais personāls ir kvalitatīvs un ar atbilstošu pedagoģisko izglītību (sk. 2. 

tabula). Pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. 

2. tabula  Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības  

Pirmā līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

Bakalaura grāds Maģistra grāds 

Šobrīd iegūst 

augstāko izglītību 

pedagoģijā 

1 5 4 5 

1.5 Īpašie Iestādes piedāvājumi 

 Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības Iestādē ēdināšanas 

pakalpojumus nodrošina IK “KANTO”. 

 Iestāde no 2015. gada darbojās Ekoskolu programmā. Ekoskola ir atvērta un 

demokrātiska programma, kas sniedz iespēju izglītojamajiem veidot un īstenot aktīvu 

attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan pirmsskolā, gan mājās.  

 Iestādē ir iespēja apmeklēt: 

 Individuālās logopēda nodarbības bērniem ar runas traucējumiem; 

 Izglītības psihologa individuālās konsultācijas (bērniem un vecākiem); 

 Pēcpusdienas interešu izglītības pulciņus (ar vecāku līdzfinansējumu) – Alfa 

robot, tautas dejas un modernās dejas. 
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2 Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pamatmērķis 

2.1 Iestādes misija 

Radīt priekšnosacījumus un vidi izglītojamā sociālo iemaņu un individuālo spēju 

pilnvērtīgai attīstībai. Sekmēt izglītojamā veselīga dzīves veida iemaņu attīstību, veicinot 

pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, sabiedrību un valsti. 

2.2 Iestādes vīzija 

Mūsdienīga pirmsskolas Iestāde, kurā nodrošināts kompetenču pieejā balstīts mācību 

process, veicinot izglītojamā attīstību, lai viņš kļūtu par harmonisku, radošu, rīcībspējīgu un 

atbildīgu personību, kas būtu motivēta un prasmīga sasniegt personiskos un sabiedrības kopējos 

mērķus. 

2.3 Iestādes darbības mērķi 

Kompetenču pieejas mācību procesā realizācija veicot pamatuzdevumus pirmsskolas 

programmu īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

2.4  Iestādes uzdevumi 

 Ieviest kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, pilnveidojot mācību procesu, lai 

mācību saturs integrētos ar bērnu praktisko, reālo dzīvi. 

 Nodrošināt bērniem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, īpašu vērību veltot 

vides, mācību līdzekļu un atbilstošas metodikas nodrošinājumam. 

 Turpināt veicināt izpratni par vidi, saistot to ar integrētajām rotaļnodarbībām – 

Ekoskolas programma. 

 Iestādes personāla un bērnu vecāku mērķtiecīga sadarbība kā kvalitatīvas izglītības 

nodrošinājums. 

 Pedagogu un Iestādes personāla tālākizglītība atbilstoši Iestādes kopējam mērķim un 

nepieciešamai kvalifikācijai. 
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3 Pirmsskolas Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos  

3.1 Mācību saturs  

3.1.1  Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Pirmsskolas izglītības mācību saturs iestādē tiek organizēts pēc 2 licencētām izglītības 

programmām - Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas un Speciālās pirmsskolas 

izglītības programmas izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Programmas saturs 

atbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem.” (2018. gada 21. novembrī). 

Mācību process tiek īstenots valsts valodā, saskaņā ar licencētajām izglītības programmām, 

normatīvo aktu prasībām, Iestādes mērķi un uzdevumiem.  

Skolotāji pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, standartu, mācību satura 

programmas, izprot mācību saturā izvirzītos mērķus, uzdevumus, mācību metodes, paņēmienus un 

darba organizācijas formas, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Vispārējās un 

speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai izmantojamo mācību literatūru izvēlas 

pedagogi un literatūras saraksts tiek saskaņots pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprināts ar 

vadītājas rīkojumu. 

Katru mācību gadu septembrī tiek apstiprināti gada galvenie uzdevumi un saskaņā ar tiem 

pedagoģisko pasākumu darba plāns, 5 grupu ieteicamā dienas kārtība, integrēto rotaļnodarbību 

saraksts. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks pārsvarā ir optimāls, lai izglītojamie varētu 

gūt savām spējām atbilstošus rezultātus. Viens no gada galvenajiem uzdevumiem ir saistīts ar 

Ekoskolas izvirzītajām prioritātēm un gada plānu. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu 

prasībām.  

Iestādes pedagogi plāno darbu, ņemot vērā PII audzināšanas programmu, mācot patriotismu, 

piederību Ozolnieku novadam, Latvijai. 

Pedagogiem ir pieejamas atbalsta personāla – logopēda, psihologa un medmāsas 

konsultācijas. 

Stiprās puses:  

 Iestādes darbs tiek organizēts saskaņā ar divām licencētām programmām.  

 Pedagogi pārzina mācību saturu, darba formas un metodes.  

 Pedagogi sadarbojas tematisko plānu izstrādē un pilnveidē.  

 Pedagogi mācību procesā ievēro izglītojamo vecuma īpatnības un individuālo pieeju.  
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Turpmākā attīstība: 

 Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pilnveidot pedagogu prasmi IKT 

pielietošanā mācību procesā, lai daudzpusīgāk var realizēt mācību saturu.  

 Sekmēt pedagogu savstarpējo sadarbību mācību satura plānošanā.  

 Apgūt pedagoģiskā darba plānošanu ELIIS programmā. 

Vērtējums: labi 

 

3.2 Mācīšana un mācīšanās 

Viens no galvenajiem Iestādes uzdevumiem ir ievērot pirmsskolas izglītības vadlīnijās 

noteiktos mērķus un uzdevumus, nodrošinot pedagoģisko procesu Iestādē. Mācību process 

pirmsskolas Iestādē tiek organizēts klātienē, darba dienās Iestādē no plkst. 07.00 līdz plkst. 

19.00. Ārkārtas stāvokļa laikā Iestādē darbojas dežūrgrupas, bet tiem izglītojamajiem, kuri 

neapmeklēja Iestādi, tika nodrošināts attālināts mācību process.  

Skolotājas mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu organizē tā, lai tas būtu interesants, 

jēgpilns, motivēts un atbilstošs bērna spējām, vajadzībām un interesēm. Pedagoģiskajā darbā tiek 

izmantotas dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes un paņēmieni. Lai 

sekmētu izglītojamā attīstību veselumā, mācību satura programmu apgūst vienā integrētā 

rotaļnodarbībā, kuru organizē visas dienas garumā, saskaņā ar mācību jomu plānu un ievērojot 

dienas režīmu. Skolotājas savlaicīgi plāno rotaļnodarbības un to atspoguļo “Skolotāja 

dienasgrāmatā”. “Skolotāju dienasgrāmatā” skolotāji atspoguļo kompleksi plānotos rezultātus 

(pratībās, caurviju prasmēs, vērtībās), metodes, paņēmienus, pedagoģiskos vērojumus, 

atbilstoši mēneša izvirzītajai tēmai.  

“Skolotāja dienasgrāmata” un grupas žurnāls ir Iestādes pedagoģiskā procesa 

organizācijas dokumentācija, kuros pedagogi veic regulārus ierakstus. Ik dienu grupu pedagogi 

veic ierakstus grupas žurnālā, kur atspoguļo katra izglītojamā Iestādes apmeklētību. Izglītojamo 

apmeklējumu katru mēnesi apkopo Iestādes lietvede.  

Iestādē izstrādāts pasākumu plāns. Pasākumu plāns ietver pasākumus izglītojamajiem un 

vecākiem, kursus, seminārus, sapulces darbiniekiem, svētkus un tradīcijas.  

Iestādes neatņemama sastāvdaļa ir dalība Ekoskolas programmā. Vides izglītības tēmas 

tiek integrētas mācību procesā, organizēti pasākumi, Iestāde piedalās Vides izglītības fonda 

rīkotajos pasākumos.  

Pēc pedagogu izvēles un bērnu interesēm tiek nodrošinātas tematiskās un mācību 

ekskursijas. 
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Stiprās puses: 

 Pedagogi spēj organizēt attālinātu mācību procesu.  

 Pedagogu kolektīvs ir perspektīvs un radošs. 

 Pozitīva gaisotne grupās. 

 Pedagogi izmanto dažādas mācību darba formas un metodes. 

 Pedagogi sniedz individuālu atbalstu bērniem, kuriem tas nepieciešams. 

 Dalība Vides izglītības fonda Ekoskolas programmā. 

 

Turpmākā attīstības: 

 Turpināt pilnveidot rotaļnodarbību norisi dabā.  

 Turpināt sekmēt sadarbības veicināšanu ar izglītojamo vecākiem un Iestādes padomi. 

 Veicināt IKT pielietošanu mācību procesā. 

 Veicināt izglītojamos līdzdarboties mācību procesa plānošanā un realizēšanā. 

 Plānotas individuālās pārrunas ar vecākiem 2 reizes gadā.  

Vērtējums: labi 

 

3.2.1 Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte 

Pedagoģiskais process Iestādē tiek organizēts atbilstoši ārējiem un pirmsskolas 

izstrādātiem iekšējiem reglamentējošiem dokumentiem. 

Jaunā mācību gada sākumā sapulcēs izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar mācību un 

audzināšanas darba plāniem mācību gadam. 

Ikdienas mācību procesā liela vērība tiek pievērsta izglītojamo mācīšanās motivācijas 

veidošanai. Rotaļnodarbības tiek izglītojamajiem plānotas interesantas un tādas, lai izglītojamie 

būtu ieinteresēti apgūt jauno. Nodarbību tēmas tiek izvirzītas ņemot vērā reālo dzīvi, ja ir 

iespējams, tad tiek uzaicināti viesi, lai izglītojamajiem paplašinātu redzesloku. Šajā mācību 

gadā Iestādē viesojās – biškopji, ugunsdzēsēji, valsts policijas pārstāvji u.c.  Pedagogi gatavo 

metodiskos materiālus, izstrādes, lai izmantotu mācību procesā. 

Izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās pirmsskolas programmas mācību darbu diferencē, 

piedāvājot dažādu grūtību pakāpju uzdevumus. 

Iestādes zālē tiek organizētas mūzikas nodarbības. Izglītojamajiem tiek sniegta iespēja 

piedalīties sporta nodarbībās katru dienu gan iekštelpās, gan ārā. 

Mācīšanās kvalitātes nodrošināšanai svarīgs ir izglītojamo mācību Iestādes apmeklējums. 

Izglītojamo kavējumi tiek regulāri uzskaitīti grupas žurnālā un izvērtēti. Ja izglītojamais nav 

apmeklējis Iestādi ilgāk par trīs dienām un vecāki par neapmeklēšanas iemeslu nav informējuši, 

tad grupas pedagogi sazinās ar izglītojamā vecākiem. Līdz šim tīšu kavējumu nav bijis. 58% 
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pedagogu EDURIO aptaujā apgalvo, ka iestādē bērnu kavējumi tiek uzskaitīti efektīvi vai 25%, 

ka diezgan efektīvi, 17% uzskata, ka ne efektīvi.  

Vecāki informāciju par Iestādi var iegūt novada mājas lapā, vecāku informācijas stendos 

grupās un informatīvajā Iestādes stendā, kā arī grupas WhatsApp, taču par galveno vērtību tiek 

uzskatītas regulāras individuālās sarunas ar skolotājiem ikdienā. Pēc EDURIO vecāku aptaujas 

var secināt, ka par ērtāko informācijas saņemšanas veidu no Iestādes 59% vecāku uzskata 

WhatsApp saziņu, 41% vecāki uzskata kā ērtāko saziņas veidu individuālās klātienes sarunas, 

3% vecāku sapulces un e-pastā, bet 2% informatīvo stendu Iestādē. Vecāku domas no aptaujas 

par saziņas veidiem ar Iestādi: “Saziņa caur WhatsApp ir gana ērta un pietiek arī ar 1 klātienes 

vecāku sapulci gadā. Ir iespēja tikties par bērna attīstību ar audzinātājām atsevišķi.” 

Stiprās puses:  

 Pedagoģiskais process tiek īstenots, ievērojot pirmsskolas izglītības vadlīnijās 

noteiktos mērķus un uzdevumus.  

 Pedagogi papildina materiālo bāzi ar pašu gatavotiem metodiskiem materiāliem.  

 Augsts vidējais bērnu apmeklējums 2019./2020. mācību gadā.  

 Pedagogi nodrošina sava darba plānošanas un izvērtēšanas kvalitāti un atbild par 

rezultātiem. 

  

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes strādāt diferencēti ar dažāda vecuma un 

attīstības līmeņa bērniem. 

 Pilnveidot mācību vides apstākļus āra laukumos. 

 Pilnveidot vecāku un Iestādes sadarbību izglītojamo mācīšanās procesa uzlabošanā. 

 Izstrādāt seminārus skolotāju palīgiem.  

 Mācīšanās balstīta uz izglītojamo praktisku darbošanos un apgūstamās tēmas sasaisti 

ar izglītojamo personisko pieredzi.  

Vērtējums: labi 

 

3.2.2 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Iestādes vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

Mācību procesa realizēšanas laikā izglītojamajiem to zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Pēc EDURIO aptaujas 75% vecāku apmierina no pedagoga saņemtā informācija par 

bērna mācību sasniegumiem un tās biežums. Savukārt 75% pedagogu aptaujā apgalvo, ka reizi 

nedēļā un biežāk, vai 1-3 reizes mēnesī pārrunā ar katru savas grupas bērna ģimeni, kā viņi 
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varētu palīdzēt savam bērnam zināšanu un prasmju apguvē. 83% no visiem pirmsskolas 

skolotājiem bieži ir līdzīga pieeja sadarbībai un komunikācijai ar vecākiem. 

Pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā tiek veidots aprakstošais vērtējumus par 

izglītojamā sasniegumiem. Vērtējumā informē vecākus par izglītojamā sasniegumiem 

pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā un raksturo izglītojamā gatavību pamatizglītības 

uzsākšanai. 

Stiprās puses: 

 Bērnu vecāki tiek regulāri informēti par bērna attīstību. 

 Izglītojamo sasniegumu vērtēšana pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Iestādē izstrādāta izglītojamo attīstības dinamikas vērtēšanas kārtība. 

 Turpināt pilnveidot pedagoģiskā procesa individualizāciju, katram bērnam 

veidojot individuālu portfolio ar materiāliem par viņa attīstību mācību jomās. 

 Sekmēt pedagogu prasmi sniegt izglītojamajam savlaicīgu atgriezenisko saiti. 

 Individuālas, plānveida pedagogu - vecāku sarunas 2 reizes mācību gadā.  

Vērtējums: pietiekami 

 

3.3 Atbalsts izglītojamiem 

3.3.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

Iestādē darbojas atbalsta personāls, kas regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās 

un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iestādē darbojas atbalsta komanda, kurā strādā logopēds, 

izglītības psihologs, medicīnas māsa, vadītājas vietniece izglītības jomā, vadītāja.  

Logopēds mācību gada sākumā veic valodas traucējumu diagnostiku un sastāda sarakstu, 

kuriem bērniem nepieciešama valodas un runas korekcija. Pirms tiek uzsākts individuāls darbs ar 

bērnu, tiek saņemta vecāka rakstiska piekrišana. Logopēds regulāri konsultē skolotājus un vecākus 

par korekcijas darba norisi. Tikšanās laikā ar vecāku logopēds informē par bērna valodas korekcijas 

norisi un rezultātiem. Lai ārkārtas stāvokļa laikā izglītojamo valodas korekcija nepasliktinātos, 

logopēds individuāli sūtīja katram izglītojamajam uzdevumus, ko varēja veikt mājās, lai turpinātos 

korekcijas darbs.   

Izglītības psihologs sadarbojoties ar grupu pedagogiem apzina un veic korekcijas darbu 

izglītojamiem ar uzvedības traucējumiem. Psihologs veic darbu ne tikai ar izglītojamajiem, bet 

arī ar pedagogiem un sadarbojas ar vecākiem. Psihologs konsultē izglītojamo vecākus, organizē 

seminārus pedagogu izglītošanā. Izglītības psihologs vada bērniem “Džimbas 9 soļu drošības 



13 

 

programmas” nodarbības. Nodarbību mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību, tādejādi 

mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. 

Sertificēta medicīnas māsa veic regulāru izglītojamo medicīnisko aprūpi. Medmāsa 

nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu iestādē. Divas reizes gadā tiek veikti mērījumi, 

lai noteiktu galdu un krēslu atbilstību bērnu augumam. Izglītojamo veselības uzskaites dati ir 

pieejami pie Iestādes medicīnas māsas, kura veic visus nepieciešamos pasākumus izglītojamo 

drošībai un veselības aprūpei.  

Iestādes vide ir droša. Ārpusē ir uzstādītas 7 kameras, kas reģistrē teritorijā notiekošo. 

Ieiešana Iestādē ir ar kodiem, kurus izsniedz vecākiem un darbiniekiem.  Āra vārtiņiem ir 

uzstādīti speciāli rokturi, kurus atvērt var tikai pieaugušie.  

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek laboti un papildināti, atsaucoties 

uz izmaiņām likumdošanā. Iestādē ir darba drošības speciālists, kurš uzrauga darba drošības 

ievērošanu un veic profilakses pasākumus. Iestādē ir izstrādātas visas nepieciešamās darba un 

ugunsdrošības instrukcijas un noteikumi izglītojamo drošības nodrošināšanai. Uzsākot jauno 

mācību gadu, Iestādes darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības 

noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

Darbinieki ir noklausījušies kursus par bērnu tiesību aizsardzību un zina, kā rīkoties 

situācijās, kad konstatēta vardarbība pret bērnu.  

Katra mācību gadu septembrī un janvārī grupu skolotājas iepazīstina izglītojamos ar 

iekšējās kārtības noteikumiem, ar uzvedības un rīcības drošības noteikumiem: mācību, rotaļu 

un grupas telpās, nodarbībās, pastaigās, ekskursijās un pārgājienos, sporta nodarbībās un 

pasākumos, ugunsdrošībā, elektrodrošībā, uz ceļa, uz ūdens un ledus, veicot praktiskos darbus, 

laukumā ekstremālās un nestandarta situācijās. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pirmsskolas 

izglītības skolotājs izdara ierakstu skolotāju dienasgrāmatā.  

Iestādē ir noteikta kārtība, kā tiek organizētas pastaigas, mācību ekskursijas un citi pasākumi, 

saskaņojot pasākumu norisi ar bērnu vecākiem. Pastaigu laikā, ārpus Iestādes teritorijas bērni ir 

nodrošināti ar atstarojošām vestēm. 

Par to, ka Iestāde ir droša izglītojamajiem apliecina arī EDURIO aptauja vecākiem – 96% no 

aptaujātajiem vecākiem norāda, ka jūtas ļoti droši vai diezgan droši par savu bērnu, kamēr viņš 

atrodas Iestādē. Savukārt 92% pedagogi uzskata, ka āra teritorija ir pārdomāta un sakārtota vide, 

lai pedagogs varētu justies droši par bērniem, kamēr viņi spēlējas. 

Stiprās puses: 

 Iestādē ir pieejama atbalsta personāla palīdzība Iestādes darbiniekiem, 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

 Izglītojamiem ir droša vide.  
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 Iestādē ir video novērošanas kameras. 

 Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un drošības instrukcijas. 

 Iestādē ir savs darba un ugunsdrošības speciālists.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Piesaistīt speciālo pedagogu. 

 Sniegt Iestādes darbiniekiem informāciju par pirmās palīdzības sniegšanu, lai 

nepieciešamības gadījumā varētu sniegt pirmo palīdzību un neapjuktu 

ekstremālās situācijās. 

 Turpināt izglītot izglītojamos par drošību sev apkārt. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.3.2 Atbalsts personības veidošanā 

Lai atbalstītu izglītojamo personības veidošanos Iestādē, tiek veidota vide bērna fizisko, 

psihisko un kognitīvo vajadzību attīstībai. Tiek nodrošināta pozitīva, atbalstoša vide. 

Izglītojamie tiek rosināti darboties patstāvīgi, sadarboties ar grupas biedriem un skolotājiem.  

Iestādē ir izstrādāta audzināšanas programma, kurā ietverti galvenie audzināšanas mērķi un 

uzdevumi. Katram mācību gadam tiek izstrādāts audzināšanas darba plāns, tā galvenie uzdevumi 

tiek pakārtoti 2016. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr. 480 ”Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas 

un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 

kārtība.” Audzināšanas plānā ietvertas tēmas par tikumiskām vērtībām, uzvedības un saskarsmes 

kultūru, tiesībām un pienākumiem. Audzināšanas uzdevumi ir virzīti uz atbalstu izglītojamajiem. 

Audzināšanas darbā izglītojamajiem ir iespēja skatīties bērnu izrādes, braukt  ekskursijās 5-6 

gadīgajiem bērniem, (šogad ekskursija bija uz Lidosta “Rīga”) tiek organizētas radošās 

darbnīcas, kas veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem. Mācību gada laikā 

tiek gādāts par aktīvu izglītojamo dalību personības attīstošos pasākumos : tiek svinēti 1. 

septembris, Tēvu diena, Rudens svētki, Lāčplēšu diena (lāpu gājiens), Valsts svētki, 

Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena un izlaidums.  Vecāku atsaucība Iestādes organizētajos 

pasākumos tiek analizēta un izvērtēta. Pēc EDURIO aptaujas datiem 70% vecāku vienmēr vai 

bieži pēdējā gada laikā apmeklējuši bērnudārzā organizētos pasākumus. Vecāki atbildēs izsaka 

vēlmi:  “Vairāk kopā ar bērnu iesaistīties pasākumu sagatavošanā.” Atgriezeniskā saite no 

vecāku aptaujas parādīja, ka vecāki kopumā ir apmierināti ar organizētajiem pasākumiem 

Iestādē, paši izsaka vēlmi piedalīties to sagatavošanā. 

Papildus audzināšanas plānam Iestāde īsteno Ekoskolas plānu un  tiek likts uzsvars uz 

veselīga dzīvesveida popularizēšanu, uz rīcībām, kas veido atbildīgu attieksmi pret vietu, kur 

dzīvojam,  planētu Zeme kopumā. Pirmsskola piedalās programmās “Skolas auglis ” un “Skolas 
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piens”. Katru gadu piedalāmies Ekoskolu rīcības dienās. Iestādē vācam makulatūru, šķirojam 

atkritumus (cenšamies tos samazināt līdz minimumam), vācam baterijas, dzeram ūdeni un 

mācāmies apēst visu, ko uzliekam uz šķīvja. Daudz uzturamies ārā, sportojot, ejot pārgājienos, 

braucot ar velosipēdiem un vienkārši rotaļājoties un mācoties.  

2019./2020. mācību gadā Iestādē iespējams apmeklēt interešu izglītības programmas – Alfa 

robot, tautas dejas un modernās dejas ar vecāku finansiālu nodrošinājumu. Interešu izglītības 

programmas bērniem brīvprātīgi izvēlas vecāki. 

Stiprās puses: 

 Iestādē īsteno vienotu audzināšanas programmu. 

 Bērni ir ieinteresēti dažādu vides tēmu apguvē, apkārtējās vides saudzēšanā un 

kopšanā. 

 Tiek piedāvātas interešu izglītības programmas izglītojamiem. 

 Tiek organizēti izglītojoši pasākumi visai Iestādei, ar mērķi saglabāt tradīcijas, 

pilnveidot izglītojamo radošumu, patriotismu. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo līdzdalību Iestādes organizētajos pasākumos. 

 Sadarbībā ar pedagogiem veikt tematisko pasākumu un kvalitātes analīzi. 

 Izzināt izglītojamo vecāku vēlmes par tematisko pasākumu daudzveidību un to 

svinēšanas iespējām Iestādē. 

 Vecāku iesaistīšana Iestādes pasākumu organizēšanā. 

Vērtējums: labi 
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3.3.3 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Iestāde organizē diferencētu pieeju izglītojamo atbalstam pēc spējām un talantiem. 

Izglītojamajiem ar mācību grūtībām tiek piesaistīts atbalsta personāls – logopēds, izglītības 

psihologs, skolotāja palīgi. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek pārrunātas šo izglītojamo 

izaugsmes iespējas un sadarbība ar vecākiem. Tajās piedalās un izsakās arī atbalsta personāls. 

Ja nepieciešams, tiek organizēts darbs ar vecākiem. Vecākiem tiek sniegts atbalsts un ieteikumi 

pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena iegūšanā. Vecākiem ir pieejama kvalitatīva 

palīdzība pie grupu pedagogiem, logopēda, izglītības psihologa, sporta skolotāja, vadītājas un 

vadītājas vietnieces.  

Balstoties uz EDURIO datiem 89% vecāku ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar laiku 

un uzmanību, ko grupas skolotāji ikdienā individuāli pievērš viņu bērnam. Skolotāji ikdienas 

darbā vērojot, saprot, kuriem audzēkņiem nepieciešami grūtākas, kuriem vieglākas pakāpes 

uzdevumi, līdz ar to tiek ievērota individuāla pieeja un sagatavoti diferencēti uzdevumi 

dažādām grūtības pakāpēm. Mācību process sagādā grūtības lielākoties tiem izglītojamiem, 

kuriem ir valodas barjera. Aptaujas dati liecina, ka 76% vecāki uzskata, ka vienmēr vai bieži 

skolotāji palīdz risināt mācību programmas apguves problēmas, ja bērnam tās rodas. 

Stiprās puses: 

 Savlaicīgi diagnosticēti izglītojamie, kuriem nepieciešams atbalsts mācību 

procesā. 

 Izglītojamie tiek sekmīgi sagatavoti pamatizglītības apguvei. 

 Izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem regulāri pieejamas atbalsta personāla 

konsultācijas. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt attīstīt katra bērna individuālās prasmes. 

 Motivēt vecākus, kuru bērniem ir mācību grūtības sadarbībai ar Iestādi. 

 Savlaicīgi diagnosticēt izglītojamo talantus un rast iespēju talantu pilnveidošanai. 

Vērtējums: labi 

 

3.3.4 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Iestāde realizē vienu Specialās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem programmas kods 01015611. Uzsākot jauno mācību gadu 

Iestādē šo programmu īstenoja 3 izglītojamie, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi.  Atbalsta pasākumi šiem audzēkņiem tiek nodrošināti, pamatojoties uz speciālistu 

rekomendācijām. Ja nepieciešams, tad tiek aktualizēti pedagoģiski medicīniskās komisijas 
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atzinumi. Iestādē darbojas atbalsta komanda – logopēds, izglītības psihologs, medicīnas māsa, 

vadītāja, vadītāja vietniece izglītības jautājumos. Ozolnieku novada dome ir piešķīrusi vakanci 

speciālajam pedagogam, bet diemžēl šo vakanci nav izdevies aizpildīt.  

Stiprās puses: 

 Iestādē strādā kvalificēts logopēds un izglītības psihologs.  

 Izglītojamo speciālo vajadzību agrīna diagnostika. 

 Iestāde īsteno programmas, kas uzlabo izglītības pieejamību izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām Ozolnieku novadā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot pedagogu zināšanas darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības. 

 Papildināt atbalsta personālu ar speciālo pedagogu.  

 Pilnveidot pedagogu zināšanas darbā ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Vērtējums: labi 

 

3.3.5  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbībai ar izglītojamo ģimeni Iestādē ir dažādas darba formas vecāku informēšanai 

par Iestādes darbu un par izglītojamajiem. Tās ir grupu vecāku sapulces, individuālas tikšanās 

ar vecākiem, grupu un Iestādes pasākumi, kā arī Iestādes padome. Grupu skolotājas ar vecākiem 

nepieciešamības gadījumā sazinās telefoniski, SMS, vai  WhatsApp grupās. Grupu skolotājas 

tiekas ar vecākiem katru dienu, veicot pārrunas par izglītojamo sasniegumiem vai problēmām. 

Divas reizes gadā tiek organizētas grupu vecāku sapulces. EDURIO vecāku aptaujā 77% vecāki 

atzīst, ka vienmēr un bieži skolotāju un vecāku tikšanās tiek organizētas viņiem pieņemamā 

laikā, kas liecina par labu sadarbību. Iestādē ir vecāku sapulču apmeklējuma reģistrācijas lapas, 

vecāku sapulču protokoli.  

Jaunajiem vecākiem, kuru bērni uzsāk gaitas pirmsskolas Iestādē, vienu reizi mācību gadā 

notiek vecāku kopsapulce – augustā vecāki tiek iepazīstināti ar Iestādi, tās darbu, gan 

prezentācijā, gan izstaigājot telpas un laukumus. 

Sadarbību ar vecākiem veicina Iestādes pasākumi: Zinību dienas pasākums, Tēva dienas 

pasākums, Ziemassvētku pasākumi, radošās darbnīcas. Pēc EDURIO aptaujas rezultātiem var 

secināt, ka 84% no vecākiem vienmēr un  bieži apmeklē̄ sava bērna bērnudārzā organizētos 

pasākumus. 



18 

 

Mainoties vadībai, pāris gadus izpalika vecāku apmierinātības aptauja par pirmsskolas 

darbu. Šajā mācību gadā tā notika un vecāku ierosinājumi un iebildumi tiks ņemti vērā, plānojot 

turpmāko Iestādes mācību un audzināšanas darbu.  

Jebkurš vecāks pirmsskolā var saņemt izglītības psihologa, logopēda, medmāsas, kā arī 

citu Iestādes speciālistu konsultācijas dažādu ar izglītību saistītu jautājumu risināšanā. 

Stiprās puses: 

 Notiek savlaicīga informācijas apmaiņa.   

 Iestādē ir pieejamas atbalsta speciālistu konsultācijas.  

 Vecāki iesaistās Iestādes organizētajos pasākumos. 

 Darbojas Iestādes padome. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Regulāri veikt vecāku apmierinātības aptauju. 

 Pilnveidot Iestādes padomes darbu. 

 Rosināt vecākus līdzdarboties Iestādes darbā.  

 Turpināt organizēt pasākumus bērnu, pedagogu un vecāku sadarbības 

veicināšanai. 

Vērtējums: labi 

 

3.4 Iestādes vide 

3.4.1 Mikroklimats 

Iestāde ievieš un kopj savas tradīcijas jau 45 gadus, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un 

labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, rosinātu iecietību, empātiju, lai izglītojamie un personāls 

Iestādē justos komfortabli. 

Iestādei ir savas tradīcijas – Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Latvijas valsts svētku 

svinēšana, Ziemassvētki, Iestādes dzimšanas diena, sporta dienas u.c.  

Iestādei ir savs logo (sk. 5. attēls) un ir sava himna, ko visi kopā dzied gan Iestādes 

dzimšanas dienā, gan Latvijas valsts svētkos. 

 

5. attēls Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” logo 
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Šajā mācību gadā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai saliedētu kolektīvu un sāktu 

ieviest darbinieku tradīcijas. Darbiniekiem tiek organizēts 1.septembra pasākums, Skolotāju 

dienas pieredzes brauciens - ekskursija, kopīgs darbinieku Ziemassvētku pasākums, darbinieku 

jubilejas apsveikumi. Mēnesī reizi tika veiktas grupas darbinieku individuālās pārrunas, lai 

risinātu dažādas problēmas, uzklausītu ierosinājumus, pārrunātu ikdienu. Balstoties uz 

EDURIO datiem 100% skolotāju palīgu un 100% pedagogu lepojas ar to, ka strādā tieši šajā 

pirmsskolā. Apzinot aptaujā Iestādes darbiniekus par to, cik viegli vai grūti sastrādāties ar 

citiem pirmsskolas darbiniekiem, 80% skolotāju palīgiem sastrādāties ir ļoti viegli vai viegli, 

20 % vidēji. Savukārt  75% pedagogu uzskata, ka ir ļoti viegli vai viegli sastrādāties ar citiem 

pirmsskolas darbiniekiem, 25% pedagogu uzskata, ka vidēji.  

Balstoties uz EDURIO datiem vecāku aptaujā 100% vecāku atzīmē, ka starp viņiem un 

grupu skolotājām ir cieņpilnas attiecības un 100% vecāku apmierina vai drīzāk apmierina  

sadarbība ar  grupas skolotājiem. 

Iestādes darbinieku vidū valda draudzīgas, cieņpilnas attiecības, tiek ievērotas 

profesionālās ētikas normas, kas balstītas uz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātu ētikas 

kodeksu. Sadarbība starp personālu, izglītojamajiem un vecākiem balstās uz profesionālām un 

ētiskām vērtībām. Iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi. 

Konfliktsituāciju gadījumos tiek izteikti aizrādījumi un veiktas pārrunas. Pedagogi, vecāki un 

izglītojamie saņem atbalstu jebkura jautājuma risināšanā. Jaunos darbiniekus iepazīstina ar 

Iestādes darbu, viņi saņem nepieciešamo atbalstu. Iestādes vadība respektē un atbalsta 

pedagogu, vecāku ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības. 

Stiprās puses: 

 Iestādei ir savas tradīcijas, kuras tiek veidotas un attīstītas. 

 Pozitīvas un labvēlīgas attiecības Iestādes darbinieku, izglītojamo un vecāku 

starpā.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas. 

 Turpināt ieviest jaunas tradīcijas. 

 Turpināt pievērst uzmanību darbinieku saliedēšanai.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.2  Fiziskā vide un vides pieejamība 

Iestādes ēka atrodas Saules ielā 6, Brankās, Ozolnieku novadā, LV- 3042. Iestādes telpas 

ir atbilstošas licencētās izglītības programmu realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, 
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estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo 

skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā Iestādes telpu projektu, katrai grupai ir sava 

garderobe, rotaļu telpa ir apvienota ar guļamtelpu, katrā grupā ir tualetes telpa, visās grupās ir 

virtuves telpa, jo grupās notiek bērnu ēdināšana. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri 

higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla gaisa temperatūra. 2019. gadā tika uzstādītas 

ventilēšanas sistēmas visās grupās, kas nodrošina gaisa kvalitāti. Telpu apgaismojums ir 

atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko 

normu prasībām. Ieejas durvīm ir kodi, kas zināmi Iestādes darbiniekiem un izglītojamo 

vecākiem. 

Iestādē ir ierīkots metodiskais kabinets, logopēda un izglītības psihologa kabinets. Visās 

Iestādes telpās darbojas ugunsdzēsības un trauksmes apziņošanas signalizācijas sistēma. Iestāde 

ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību sanitāri higiēniskajām 

prasībām. Iestādi plānveidīgi apmeklē VUGD pārstāvji, lai novērtētu Iestādes atbilstību 

normatīvajiem aktiem. Kā arī Iestādē regulāri veic pārbaudes Pārtikas un veterinārais dienests. 

Iestādē ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, ir pieejami pārbaužu 

dokumenti. 

3. tabula Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums Izsniegšanas datums 

Saules iela 6, Barankas, 

Ozolnieku novads, LV- 3042 

Atzinums Nr. 00437419 no 

Veselības inspekcijas  
2019. gada 7. oktobrī 

Saules iela 6, Barankas, 

Ozolnieku novads, LV- 3042 

Atzinums Nr. 22/11.1-3.1/122 

no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta  

2020. gada 18. maijā 

Saules iela 6, Barankas, 

Ozolnieku novads, LV- 3042 
Atzinums Nr. 54-20-11116 2020.gaa 26. maijā 

 

Balstoties uz EDURIO aptaujas rezultātiem, 42% pedagogu uzskata, ka grupas telpu 

iekārtojums, funkcionalitāte un platība atbilst vajadzībām, 58% uzskata, ka drīzāk atbilst 

vajadzībām un bērnu skaitam grupā. Par vērtīgāko uzlabojumu pirmsskolā pēdējā gada laikā 

pedagogi: “Ir iegādāti datori katrai grupa un esam iepazinušies ar ELIIS sistēmu. Iegādātas 

jaunas rotaļlietas, attīstošas spēles.” 

Savukārt 80% skolotāju palīgu apmierina un 20% ne apmierina, ne neapmierina 

pirmsskolas telpas – to funkcionalitāte, iekārtojums, tīrība un kārtība. Kā vērtīgu uzlabojumu 

pirmsskolā skolotāju palīgi min: “Grupiņu kosmētiskais remonts un apkārtnes uzlabošana.”  
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85% vecāku apmierina vai drīzāk apmierina bērnudārza telpas, to iekārtojums, tīrība un 

kārtība.  

Bērnudārzam ir ļoti laba infrastruktūra, kuru pedagogi veiksmīgi izmanto, piemēram, 

dodoties pārgājienos uz blakus esošo mežu.  Pašvaldība Iestādei ir uzticējusi arī blakus esošā 

ābeļdārza teritoriju, kuru Iestāde izmanto, lai organizētu tur pasākumus un āra nodarbības. 

Iestādes apkārtne ir sakopta un apzaļumota. Tās teritorija ir nožogota. Teritorija pilnveidota ar 

rotaļu ierīcēm, nojumēm, smilšu kastēm. Iestādes teritorijā ir izveidota skatuvīte bērniem 

dažādu tematisku pasākumu organizēšanai ārā. Teritorijā iekārtota velosipēdu novietne. Āra 

teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā 

periodā. Saimniecības zona ir nožogota. Ikdienā Iestādes teritoriju apseko sētnieks.  

Iestādes inventāru nepieciešamības gadījumā remontē saimniecības daļas vadītājs.  

Izglītojamie un darbinieki piedalās pieguļošās teritorijas apzaļumošanā un sakopšanā. 

Pavasarī tiek rīkotas sakopšanas talkas. 

Balstoties uz EDURIO aptaujas, 92% no vecākiem apmierina bērnudārza apkārtējās 

teritorijas (āra rotaļu laukuma, u.c.) funkcionalitāte, sakoptība un kārtība, 8% drīzāk apmierina.  

80% skolotāju palīgu apmierina pirmsskolas apkārtējās teritorijas funkcionalitāte, 

sakoptība un kārtība. 

Stiprās puses: 

 Iestādes vide ir sakopta un atbilst sanitārajām, ugunsdrošības un darba drošības 

prasībām. 

 Telpu estētiskais noformējums, kārtība un tīrība Iestādes telpās. 

 Katru gadu tiek papildināta materiālā bāze, ir paredzēti līdzekļi budžetā tās 

pilnveidošanai.  

 Iespēja izglītības procesu organizēt ne tikai Iestādes teritorijā, bet arī doties uz 

tuvumā esošo mežu vai ābeļdārzā. 

Turpmākā attīstība: 

 Nodrošināt Iestādes telpu aprīkojuma iegādi kompetenču pieejā balstītas vides 

iekārtošanai grupās. 

 Turpināt veikt remontdarbus grupu telpās, kurās tas ir nepieciešams. 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.5 Iestādes resursi 

3.5.1  Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestāde darbojās pēc Ozolnieku novada domes apstiprināta budžeta. Iestādē ir visas 

nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencēti izglītības programmu realizēšanai. 

Iestādē ir 5 grupas,  visi nepieciešamie kabineti speciālistiem, kas izvietojas Iestādes 

vajadzībām pielāgotās telpās, ar kopējo platību 736 m². Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo 

skaitam, vecumam un izglītojamo augumam. Pedagogi savam darbam var izmantot datorus, 

skeneri, printerus, projektoru, kopētāju. Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba 

kārtībā. Atbildīgā persona – saimniecības vadītājs veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, 

laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. Iestādes materiāltehniskās bāzes papildināšanai tiek 

izmantoti budžeta līdzekļi. 

Pēc EDURIO aptaujas 92% vecāku uzskata, ka Iestādē ir nodrošināti un pārsvarā ir 

nodrošināti bērniem nepieciešamie resursi (attīstošas rotaļlietas, grāmatas, radoši materiāli), 

92% skolotāju uzskata, ka grupa ļoti labi vai labi ir nodrošināta ar resursiem darbam pirmsskolā 

(darbā ar bērniem, saimnieciskiem resursiem, u.c.). Savukārt 100% skolotāju palīgu uzskata, 

ka ļoti labi vai labi pirmsskola ir nodrošināta ar resursiem. Par piemēru par to, kādi papildus 

resursi būtu nepieciešami, pedagogi min: “Krāsainais printeris ar brīvu pieeju. Sporta 

aktivitātēm futbola vārtu, basketbola groza ierīkošana. Interaktīvās tāfeles iegāde.”  

Dati liecina par aktuālākajām vajadzībām materiāltehnisko resursu jomā pedagogu 

skatījumā. Iestādes administrācija izskatīs prasību lietderību ilgtermiņā un budžeta iespēju 

robežās, plānveidīgi iegādāsies nepieciešamo. 

Iestāde nodrošina ar izglītības programmu apguvei nepieciešamo mācību literatūru, 

papildus literatūru un uzskates līdzekļiem. Mācību gada sākumā tiek apstiprināts mācību 

literatūras un līdzekļu saraksts. Individuālie mācību līdzekļi un piederumi tiek saskaņoti 

Iestādes padomē.  

Stiprās puses: 

 Iestādei ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu 

realizācijai. 

 Telpas Iestādē ir atbilstošas izglītojamo skaitam un vecumam. 

 Iestādes rīcībā ir nepieciešamās iekārtas un līdzekļi teritorijas un ēku 

apsaimniekošanai un uzturēšanai kārtībā. 

 Interneta pārklājums visā iestādē.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot materiāltehnisko bāzi. 
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 Pilnveidot metodiskā kabineta materiāltehnisko bāzi. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.5.2  Personālresursi 

Iestādē ir nokomplektēts gandrīz viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls un sekmīgi darbojas nepilns atbalsta personāls – logopēds, medmāsa, psihologs. Diemžēl 

Iestāde nav spējusi atrast speciālo pedagogu. 2019. gada 1. septembrī strādā 15 pedagogi, no tiem  

5 iegūst augstāko izglītību. (sk. 4. tabula). Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvajiem 

dokumentiem atbilstoša izglītība.  

4. tabula Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc izglītības 2019.gada 1. septembrī 

Pedagoģiskie 

darbinieki 

Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību 

ar 

vispārējo 

vidējo 

izglītību 

ar 

profesionālo 

vidējo 

izglītību 

no tiem  

iegūst 

augstāko 

pedagoģisko  

izglītību 

ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

Tai skaitā 

pedagoģijas 

maģistri  

izglītības Iestādes 

vadītājas p.i 
0 0 0 1 1 

pirmsskolas izglītības 

skolotājs 
4 1 5 5 2 

pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotājs 
0 1 0 0 0 

pirmsskolas izglītības 

sporta skolotājs 
0 0 0 1 0 

skolotājs logopēds 0 0 0 1 0 

izglītības psihologs 0 0 0 1 1 

  

Pedagogu profesionālā pilnveide atbilst Ministru kabineta noteiktajam. Pedagogi regulāri 

paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos. Iestāde informāciju par 

pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi reģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmas 

datubāzē.  

Pedagogi ir vērsti uz inovācijām un labprāt seko novitātēm izglītībā, labprāt papildina 

savas zināšanas apmeklējot kursus, ko uzskata savai pilnveidei par labu. Vadība profesionāli 

pilnveidojas pati un atbalsta pedagogu tālākizglītošanos. Balstoties uz EDURIO aptauju 100% 

skolotāju uzskata, ka vadība atbalsta  vai drīzāk atbalsta (ar finansējumu, informāciju, laika 

plānojumu u. tml.) profesionālo pilnveidi. 66% no skolotājiem uzskata, ka darbā ļoti bieži vai 

bieži noder profesionālās pilnveides kursos apgūtais. Par piemēru, kā uzlabot skolotāju 

profesionālo pilnveidi pirmsskolā skolotāji min: “Skolotāju pieredzes apmaiņu starp Iestādes 

skolotājiem. Radošās darbnīcas skolotājiem pieredzes apmaiņai.” 
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Ņemot vērā EDURIO aptaujas rezultātus un skolotāju viedokli, nākamajam mācību 

gadam plānot skolotāju pieredzes apmaiņu Iestādē.  

Personāla piesaiste Iestādei notiek ar sludinājumu palīdzību Ozolnieku novada mājaslapā. 

Kandidāti tiek aicināti iesūtīt CV un motivācijas vēstuli. Darba intervijās ar potenciālo 

darbinieku tiek ņemta vērā pedagoga izglītība, darba pieredze. 

Stiprās puses: 

 Veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem. 

 Saliedēts kolektīvs. 

 Iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

 

Tālākās attīstība: 

 Turpināt pilnveidot profesionālās kompetences, apmeklējot seminārus un kursus. 

 Organizēt pieredzes apmaiņu starp Iestādes skolotājiem. 

 Skolotāju palīgu profesionālā pilnveide. 

 Piesaistīt trūkstošo personālu. 

Vērtējums: labi 

 

3.6 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.6.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes darbs tiek analizēts pedagoģiskajās sēdēs, apkopojot ikgadējos pedagogu darba 

pašvērtējumus, vecāku ieteikumus. Pedagoģisko procesu veido uz pedagoģiskā sēdē 

pieņemtiem lēmumiem. Mācību gada pirmajā pedagoģiskajā sēdē tiek apspriesti un apstiprināti 

mācību gada galvenie pedagoģiskie uzdevumi un pasākuma plāns. 

Viens no Iestādes uzdevumiem ir pakārtots Ekoskolas gada izvirzītajai prioritātei. Tālākā 

attīstība tiek plānota apzinot stiprākās un vājākās jomas, kur nepieciešami uzlabojumi.  

Darbs katru mācību gadu Iestādē tiek izvērtēts mācību gada beigās - maijā. Skolotājas ir 

izvērtējušas un apkopojušas izglītojamo iemaņu, prasmju attīstību. Bērnu vecāki tiek 

iepazīstināti ar bērnu izaugsmi. Rakstisku izglītojamo raksturojumus mācību gada beigās saņem 

tikai sešgadīgo bērnu vecāki, kas jauno mācību gadu uzsāks skolā. 

Vadība uzticas saviem darbiniekiem, cenšoties kontroli aizstāt ar sadarbību vienota mērķa 

labā. Par to liecina EDURIO aptaujas rezultāti – 100% skolotāju palīgu un 83% skolotāju 

uzskata, ka vadība ļoti aktīvi vai drīzāk aktīvi prasa,  lai visi pirmsskolas kolektīvā dalītos ar 

idejām Iestādes kvalitātes uzlabošanai.  80% skolotāju palīgu un 100% skolotāji jūtas 
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līdzatbildīgi vai drīzāk jūtas līdzatbildīgi par pirmsskolas kvalitāti. Pēc datiem var secināt, ka 

pašvērtēšanas un attīstības plānošanas procesi Iestādē ir labi. 

Stiprās puses: 

 Iestādes vadība veicina un atbalsta visu darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanas 

procesā. 

  Iestādes vecāku iesaistīšanās Iestādes pašvērtēšanas procesā  

 

Tālākā attīstība 

 Izstrādāt Attīstības plānu 3 mācību gadiem. 

 Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi. 

 Turpināt iesaistīt visus darbiniekus un izglītojamo vecākus Iestādes pašvērtējuma 

procesā. 

 Iesaistīt Iestādes padomi Iestādes tālākās attīstības plānošanā. 

Vērtējums: labi 

   

3.6.2  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādei ir visa obligātā darbu reglamentējošā dokumentācija saskaņā ar apstiprināto lietu 

nomenklatūru. Dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem un dokumentu 

izstrādāšanas prasībām. Pirmsskolas Iestādes darbību reglamentē Iestādes Nolikums, tas ir 

izstrādāts saskaņā ar Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām. Katram darbiniekam ir 

sava personas lieta un amatu apraksti. Iestādes darbiniekiem ir izstrādāti amatu apraksti, kuros 

noteikti viņu darba pienākumi, tiesības un pakļautība. Darba pienākumi tiek aktualizēti pēc 

nepieciešamības. 

Iestādes vadības struktūra ir zināma darbiniekiem un vecākiem. Iestādes darbu vada 

vadītāja. Par pedagoģisko darbību atbild vadītājas vietniece izglītības jomā, par saimniecisko 

darbību atbild vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos. Vietnieku darba pienākumi, 

atbildības jomas un tiesības ir noteiktas amatu aprakstos. Amatu apraksti tiek papildināti un 

precizēti pēc nepieciešamības. Kontaktinformācija par Iestādes un atbalsta personāla 

pieņemšanas laikiem ir pieejama Ozolnieku novada mājaslapā, kā arī katrā grupā pie ziņojuma 

dēļiem. 

 Iestādē darbojas Iestādes padome un Pedagoģiskā padome. Iestādes padomes darbu vada 

vecāku pārstāvis. Abas padomes darbojas saskaņā ar reglamentu.  

Iestādes personāla darbības kvalitātes vērtēšana notiek saskaņā ar Ozolnieku novada 

domes apstiprināto darba kvalitātes novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtību. Personāla 

darba kvalitātes vērtēšana notiek vienu reizi gadā.   
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Iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības. Iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas 

attieksmes veidošanu, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu profesionālai pilnveidei. 

EDURIO darbinieku anketēšanā izteica savu viedokli par to, kas ir šīs Iestādes 3 svarīgākās 

vērtības un lielākā daļa no darbiniekiem minēja, ka svarīgākā vērtība ir cieņpilnas attiecības, 

saliedēts kolektīvs un savstarpējā komunikācija. Tāpat aptauja parāda, ka 91% skolotāju ļoti 

viegli vai viegli ir sastrādāties ar Iestādes vadītāju, bet 100% skolotāju palīgu ļoti viegli ir 

sastrādāties ar pirmsskolas vadītāju.    

Stiprās puses: 

 Iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti. 

 Iestādes vadība lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses. 

 Iestādes vadība ir atvērta ierosinājumiem un sadarbībai. 

 

Tālākā attīstība: 

 Veikt Iestādes darba reglamentējošo dokumentu aktualizēšanu. 

 Turpināt veicināt labvēlīgu vidi Iestādē, veicināt personāla saliedētību, vienota 

mērķa un uzdevuma sasniegšanu.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestādei ir sadarbība ar Iestādes dibinātāju Ozolnieku novada domi un Ozolnieku novada 

domes Izglītības nodaļu. Galvenie sadarbības aspekti ir vērsti uz pirmsskolas Iestādes 

pamatdarbības un tālākās attīstības nodrošināšanu: budžeta plānošana, finanšu aprite, pedagogu 

tālākizglītība. 

Iestādei ir sadarbība ar Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kas veicina 

savstarpēju pedagogu pieredzes apmaiņu.  

Sadarbība ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, lai risinātu dažādus problēmjautājumus, kas 

saistīti ar izglītojamajiem. 

Lai sasniegtu Ekoskolas uzdevumus un mērķus, Iestāde sadarbojās ar Vides izglītības 

fondu, piedalās Ekoskolas Rīcības dienās, projektos, kursos.  

EDURIO ģimenes aptaujā pirmsskolas pašvērtējumam 100% vecāku ieteiktu vai drīzāk 

ieteiktu šo bērnudārzu citiem vecākiem, kas liecina par augstu vecāku apmierinātību ar Iestādi. 

Vecāki kā pozitīvo min: “Ļoti laba pieeja mācību procesam, jaukas audzinātājas un auklītes. 

Pretimnākoši pedagogi, labas atsauksmes par iestādi. Skolotājas ar gadu pieredzi. Laba 

attieksme  pret bērniem.” 
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Stiprās puses: 

 Sadarbība ar Ozolnieku novada domi. 

 Sadarbība ar Ozolnieku novada pirmsskolām. 

 Vecāku atzinību gruvusi Iestāde. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Sadarbība ar Ozolnieku novada izglītības iestādēm veiksmīgai izglītojamo pārejai 

uz skolu.  

 Iesaistīties dažādos starptautiskos izglītības projektos. 

Vērtējums: labi 
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4 Pašvērtējuma kopsavilkums un turpmākā attīstība 

Iestādes izvirzītie turpmākās attīstības uzdevumi tiek balstīti uz pašnovērtējumā 

gūtiem secinājumiem un vērtējumiem (sk. 5.tabula). 

5. tabula Pašvērtējuma kopsavilkums 

Nr. Jomas Turpmākā attīstība Vērtējums 

3.1 Mācību saturs 

3.1.1 
Iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

 Veicināt pedagogu profesionālo 

izaugsmi un pilnveidot pedagogu prasmi 

IKT pielietošanā mācību procesā, lai 

daudzpusīgāk var realizēt mācību saturu.  

 Sekmēt pedagogu savstarpējo 

sadarbību mācību satura plānošanā.  

 Apgūt pedagoģiskā darba plānošanu 

ELIIS programmā 

Labi 

3.2 Mācīšana un mācīšanās 

 Turpināt pilnveidot rotaļnodarbību 

norisi dabā.  

 Turpināt sekmēt sadarbības veicināšanu 

ar izglītojamo vecākiem un Iestādes 

padomi. 

 Veicināt IKT pielietošanu mācību 

procesā. 

 Veicināt izglītojamos līdzdarboties 

mācību procesa plānošanā un realizēšanā. 

 Plānotas individuālās pārrunas ar 

vecākiem 2 reizes gadā.  

Labi 

3.2.1 
Mācīšanas un mācīšanas 

kvalitāte 

 Turpināt pilnveidot pedagogu 

prasmes strādāt diferencēti ar dažāda 

vecuma un līmeņa bērniem. 

 Pilnveidot mācību vides apstākļus āra 

laukumos. 

 Pilnveidot vecāku un Iestādes 

sadarbību izglītojamo mācīšanās procesa 

uzlabošanā. 

 Izstrādāt seminārus skolotāju palīgiem.  

Labi 
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 Mācīšanās balstīta uz izglītojamo 

praktisku darbošanos un apgūstamās 

tēmas sasaisti ar izglītojamo personisko 

pieredzi.  

3.2.2 
Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

 Iestādē izstrādāta izglītojamo 

attīstības dinamikas vērtēšanas kārtība. 

 Turpināt pilnveidot pedagoģiskā 

procesa individualizāciju, katram 

bērnam veidojot individuālu portfolio ar 

materiāliem par viņa attīstību mācību 

jomās. 

 Sekmēt pedagogu prasmi sniegt 

izglītojamajam savlaicīgu atgriezenisko 

saiti. 

 Individuālas plānveida pedagogu - 

vecāku sarunas 2 reizes mācību gadā.  

Pietiekami 

3.3 Atbalsts izglītojamiem 

3.3.1 

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociāli pedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

 Piesaistīt speciālo pedagogu. 

 Sniegt Iestādes darbiniekiem 

informāciju par pirmās palīdzības 

sniegšanu, lai tie nepieciešamības 

gadījumā varētu sniegt pirmo palīdzību 

un neapjuktu ekstremālās situācijās. 

 Turpināt izglītojamos izglītot par 

drošību sev apkārt. 

Ļoti labi 

3.3.2 
Atbalsts personības 

veidošanā 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo 

līdzdalību Iestādes organizētajos 

pasākumos. 

 Sadarbībā ar pedagogiem veikt 

tematisko pasākumu un kvalitātes 

analīzi. 

 Izzināt izglītojamo vecāku vēlmes par 

tematisko pasākumu daudzveidību un to 

svinēšanas iespējām Iestādē. 

Labi 
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 Vecāku iesaistīšana Iestādes 

pasākumu organizēšanā. 

3.3.3 
Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 Turpināt attīstīt katra bērna 

individuālās prasmes. 

 Motivēt vecākus, kuru bērniem ir 

mācību grūtības sadarbībai ar Iestādi. 

 Savlaicīgi diagnosticēt izglītojamo 

talantus un rast iespēju talantu 

pilnveidošanai. 

Labi 

3.3.4 
Atbalsts izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām 

 Pilnveidot pedagogu zināšanas darbā 

ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības. 

 Papildināt atbalsta personālu ar 

speciālo pedagogu.  

 Pilnveidot pedagogu zināšanas darbā 

ar izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Labi 

3.3.5 
Sadarbība ar izglītojamā 

ģimeni 

 Regulāri veikt vecāku apmierinātības 

aptauju. 

 Pilnveidot Iestādes padomes darbu. 

 Rosināt vecākus līdzdarboties 

Iestādes darbā.  

 Turpināt organizēt pasākumus bērnu, 

pedagogu un vecāku sadarbības 

veicināšanai. 

Labi 

3.4 Iestādes vide 

3.4.1 Mikroklimats 

 Turpināt organizēt vadības un 

darbinieku individuālās pārrunas. 

 Turpināt ieviest jaunas tradīcijas. 

 Turpināt pievērst uzmanību 

darbinieku saliedēšanai.  

Ļoti labi 

3.4.2 
Fiziskā vide un vides 

pieejamība 

 Nodrošināt Iestādes telpu aprīkojuma 

iegādi kompetenču pieejā balstītas vides 

iekārtošanai grupās. 

Ļoti labi 
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 Turpināt veikt remontdarbus grupu 

telpās, kurās tas ir nepieciešams. 

3.5 Iestādes resursi 

3.5.1 
Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi 

 Turpināt pilnveidot materiāltehnisko 

bāzi. 

 Pilnveidot metodiskā kabineta 

materiāltehnisko bāzi. 

Ļoti labi 

3.5.2 Personālresursi 

 Turpināt pilnveidot profesionālās 

kompetences, apmeklējot seminārus un 

kursus. 

 Organizēt pieredzes apmaiņu starp 

Iestādes skolotajiem. 

 Skolotāju palīgu profesionālā 

pilnveide. 

 Piesaistīt trūkstošo personālu. 

Labi 

3.6 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.6.1 

Iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

 Izstrādāt Attīstības plānu 3 mācību 

gadiem. 

 Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevumu 

izpildi. 

 Turpināt iesaistīt visus darbiniekus un 

izglītojamo vecākus Iestādes 

pašvērtējuma procesā. 

 Iesaistīt Iestādes padomi Iestādes 

tālākās attīstības plānošanā. 

Labi 

3.6.2 
Iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

 Veikt Iestādes darba reglamentējošo 

dokumentu aktualizēšanu. 

 Turpināt veicināt labvēlīgu vidi 

Iestādē, veicināt personāla saliedētību, 

vienota mērķa un uzdevuma 

sasniegšanu.  

Ļoti labi 

3.6.3 
Iestādes sadarbība ar 

citām institūcijām 

 Sadarbība ar Ozolnieku novada 

izglītības iestādēm veiksmīgai 

izglītojamo pārejai uz skolu.  

Labi 
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 Iesaistīties dažādos starptautiskos 

izglītības projektos. 

 

 

 

Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

“Bitīte” vadītājas p.i.                                                                               Daira Pučkure 
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Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja                                         Jeļena Žoide 
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