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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte” (turpmāk tekstā PII 

“Pūcīte”) dibināta 2012.gada aprīlī. PII “Pūcīte” ir četras grupas, kurās pirmsskolas izglītību 

apgūst 101 Ozolnieku novada bērns vecumā no 2-7gadiem.  

PII “Pūcīte” īsteno sekojošas izglītības programmas: 

 pirmsskolas izglītības programma, kods 01 0111 11. 

 speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem, kods 01 0155 11. 

 speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015611. 

PII “Pūcīte” atrodas Ozolnieku novada, Ozolnieku pagasta, Ozolniekos, Stadiona ielā 2. 

Netālu atrodas pašvaldības domes ēka, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, 

aptieka, Tautas nams, bibliotēka, ezers, mežs.  

2017./2018. mācību gadā iestādē strādā 8 pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas un 

sporta skolotāja, atbalsta speciālisti (izglītības psihologs, logopēds, speciālās izglītības 

skolotājs). Desmit pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, trīs skolotājas studē bakalaura 

programmā, viens no atbalsta speciālistiem studē maģistratūrā. Pieci pedagogi ir vecumā no 20-

30gadiem, pieci vecumā no 30-40 gadiem un trīs pedagogi vecumā no 45-55 gadiem. Deviņiem 

pedagoģiskajiem darbiniekiem darba stāžs iestādē ir 1-3 gadi, četriem pedagoģiskajiem 

darbiniekiem darba stāžs PII “Pūcīte” ir 4-6 gadi. 

Katrā grupā strādā divi skolotāja palīgi, kuri nodrošina ne tikai tīrību grupas telpās, bet 

arī palīdz grupu skolotājām pedagoģiskajā darbībā, gan daloties apakšgrupās mācību procesā, 

gan dodoties āra pastaigās un mācību ekskursijās. 

Papildus mācību satura programmai izglītojamiem ir iespēja apgūt vecāku finansētu 

interešu izglītību: tautas dejas, veidošanu no māla, vecākajā grupā angļu valodu. 

Iestāde lepojas ar savām tradīcijām: pasākumiem (gadskārtu ieražu svētki, Valsts svētki, 

jubilāru ballītes, Pūcītes dzimšanas dienas svinības, sporta dienas), akcijām (Labdarības akcijas 

sociālās aprūpes centrā “Zemgale”, makulatūras un bateriju vākšanas akcija, Lielā talka), kā arī 

ar estētisko un dabisko vidi un interaktīvo gaiteni.   

2017./2018.mācību gadā iestāde uzsāk kompetenču pieejas īstenošanu informējot 

pedagogus, vecākus par izmaiņām, kā arī pilnveidojot pedagoģiskā procesa plānošanu un 

īstenošanu. 
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Izglītības iestādes pamatmērķi 
Vīzija 
Vispusīgi attīstīti, sociāli atbildīgi un cieņpilni izglītojamie un darbinieki. 

Misija 

Emocionāli un fiziski droša un attīstoša vide izglītojamiem – nākotnes pieaugušajiem. 

Mērķis 

Drošas un attīstošas vides nodrošināšana izglītojamo personības vispusīgai attīstībai.  

Galvenie uzdevumi:  

 sekmēt izglītojamā vispusīgu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas 

un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai; 

 attīstīt izglītojamā sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, 

domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības; 

 pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes, veiksmīgākai jaunā mācību satura 

ieviešanai. 

 

 Prioritātes 2017./2018. mācību gadam 
1. Valodas kompetences attīstīšana 

 Pilnveidot runāšanas, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas kompetences 

atbilstoši izglītojamo vecumposmam 

2. Izglītības kvalitātes sekmēšana 

 Pedagogu profesionālā pilnveide, grupu vides iekārtošana netiešai mācību satura 

apguvei. 

3. Pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguves sekmēšana, gatavojoties Latvijas 

simtgadei 

 Aktīvas un radošas līdzdalības veicināšana vietējās kopienas un valsts dzīvē gan 

gadskārtu svētkos, gan Latvijas vērtību apguvē un izzināšanā (gadskārtu svētku 

svinēšana iestādē, Latvijas simbolu apguve, kultūrvēsturisko objektu 

izmantošana interjerā, Latvijas stūrīšu papildināšana, ģimeņu uzrunāšana 

piedalīties vietējās kopienas pasākumos tos aktualizējot iestādē u.c.) 

4. Digitālās prasmes 

 E-klases ieviešana un izmantošana pedagoģiskajā darbā un saziņā ar vecākiem.  
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Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 
Ozolnieku novada PII “Pūcīte” 2017./2018.m.g. darba mērķis un 

paveiktais 

Sagatavoties jaunā izglītības satura ieviešanai, turpinot paaugstināt PII “Pūcīte” piedāvātās 

izglītības kvalitāti. 

Joma Uzdevums Īstenošanas gaita Paveiktais 

Mācību saturs Mācību satura 

pilnveide 

Iepazīšanās ar jauno 

kompetencēs balstīto 

mācību saturu, tā 

ieviešanas plānošana. 

Vecāku informēšana: septembra un 

janvāra vecāku sapulces katrai 

grupai; 

13.10.17. iestādes darbinieku 

pieredzes apmaiņas brauciens uz 

pilotiestādi PII “Saulīte” Liepājā; 

05.12.17. seminārs vad.un 

vad.vietn. PII “Saulīte” Ozolnieki, 

par kompetenču pieeju; 

23.05.18. seminārs visiem 

pedagogiem par kompetenču pieeju 

(lektore I.Irbe) 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanas kvalitātes 

pilnveidošana 

Pedagogu labās 

prakses piemēri. 

 

Emocionāli labvēlīgas 

vides veidošana 

iestādē, grupās 

(pieaugušais-

izglītojamais (Bērnu 

emocionālā 

audzināšana 

skolotājām, skolotāju 

palīdzēm), 

izglītojamais-

izglītojamais 

(saskarsmes rotaļas)). 

09.02.18. skolotāju pieredzes 

apmaiņa PII “Zīlīte”, Ozolnieki; 

04.04.18. skolotāju pieredzes 

apmaiņa PII “Zīlīte”, Ozolnieki; 

8.,15.05.18. skolotāju pieredzes 

apmaiņa PII “Bitīte”, Ozolnieku 

novads; 

01.03.-03.05. pedagogu darba 

novērtēšana (2 nodarbību vērošana, 

analizēšana); 

Iknedēļas pedagogu sapulces; 

07.02.-15.03. Bērnu emocionālās 

audzināšanas semināri (vada 

Ozolnieku soc.dienesta darbinieces 

V.Pakalne, I.Bergmane). 

 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Piedalīties novada 

organizētajos 

koncertos un 

konkursos 

Piedalīšanās “Pavasara 

Spriņģošana”, 

ansambļu pavasara 

koncerts, mazo 

vokālistu konkurss 

“Cīrulītis”, koncerti 

SAC u.c.  

14.03.18.” izglītojamie no grupas 

“Skoliņas bērni piedalās “Pavasara 

spriņģošana” TN; 

28.03.18. Iestādes vokāli 

instrumentālais ansamblis piedalās 

pavasara koncertā Ānes KN; 

27.04.18. trīs iestādes izglītojamie 

piedalās Ozolnieku un Jelgavas 

novada mazo vokālistu konkursā 

“Cīrulītis” 

7.12.17, 26.04.18. labdarības akcija 

un iestādes vokāli instrumentālā 

ansambļa koncerts SAC “Zemgale”; 
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Pavasaris 2018 “Rasas bērni” 

izglītojamie kopā ar skolotāju Annu 

Golovinu piedalās veikala 

“Kanclers” zīmējumu konkursā “Ja 

es būtu burvis”. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Izvērtēt 

nepieciešamību un 

sniegt atbalstu 

visiem iestādes 

izglītojamiem 

(logopēds, speciālās 

izglītības skolotāja, 

izglītības psihologs, 

mūzikas skolotāja, 

sporta skolotāja). 

Organizēt atbalsta 

grupas sanāksmes reizi 

mēnesī, pēc 

nepieciešamības 

iesaistīt vecākus. 

28.09.17., 09.11.17., 07.12.17., 

08.03.18., 10.05.18. Atbalsta grupas 

sanāksmes; 

Atbalsta personāla piedalīšanās 

grupu pedagoģiskajās sapulcēs 

janvārī, maijā; 

Gatavošanās pedagoģiski 

medicīniskajai komisijai, piešķirta 

01015611 programma diviem 

izglītojamiem. 

Iestādes vide Grupas telpās 

piedāvāt dažādus 

materiālus. 

 

 

 

 

 

Pielāgot āra teritoriju 

nodarbībām laukā. 

Pašapkalpošanās 

ēdienreizēs, praktiskās 

dzīves vingrinājumi, 

slaucīšana, bēršana, 

liešana, vēršana, 

plēšana, skrūvēšana, 

vīšana, tīšana, šūšana 

u.c. 

Nojumēs iespēja vadīt 

nodarbības, darboties, 

dārzeņu un ziedu dārza 

iekopšana. 

Pašapkalpošanās ēdienreizēs, 

praktiskās dzīves uzdevumu 

ieviešana ikdienā; 

13.06.18. āra aktivitāšu metodiskā 

skate : 

https://www.facebook.com/puciteo

zolnieki/photos/pcb.605048373205

705/605046989872510/?type=3&th

eater 

21.04.18. uzstādītas četras 

atjaunotās puķu kastes ziedu, dārza 

augu audzēšanai, kopšanai. 

Iestādes resursi Papildināt portatīvo 

datoru skaitu. 

 

 

 

Personālresursu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide. 

Lai visās grupās un 

logopēdei būtu 

pieejams portatīvais 

dators darba procesam 

un e-sistēmas 

lietošanai. 

Emocionāli labvēlīgas 

vides veidošana 

iestādē, grupās līmenī 

pieaugušais-bērns 

(Bērnu Emocionālā 

Audzināšana 

skolotājām, skolotāju 

palīgiem) 

Iegādāti vēl 2 portatīvie datori; 

 

 

07.02.-15.03. Bērnu emocionālās 

audzināšanas semināri (vada 

Ozolnieku soc.dienesta darbinieces 

V.Pakalne, I.Bergmane); 

Bērnu tiesību aizsardzības un 

audzināšanas kursi iestādes 

darbiniekiem, u.c. kursi pēc 

nepieciešamības; 

04., 05.06.18. Džimbas aģenta 

apmācība. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Regulāri atjaunot 

informāciju mājas 

lapā 

www.ozolnieki.lv un 

www.facebook.com  

Iesaistīt iestādes 

padomi iestādei 

saistošās norisēs. 

Regulāra informācijas 

aktualizēšana. 

 

Iestādes padomes 

tikšanās reizi 3-4 

mēnešos. 

Regulāra informācijas ievietošana 

mājas lapās, publicēšana Ozolnieku 

Avīzē (Nr.01 (251); Nr.02 (252); 

Nr. 06 (256)); 

16.10.17., 29.01.18., 28.05.18. 

iestādes padomes sapulces. 

 

https://www.facebook.com/puciteozolnieki/photos/pcb.605048373205705/605046989872510/?type=3&theater
https://www.facebook.com/puciteozolnieki/photos/pcb.605048373205705/605046989872510/?type=3&theater
https://www.facebook.com/puciteozolnieki/photos/pcb.605048373205705/605046989872510/?type=3&theater
https://www.facebook.com/puciteozolnieki/photos/pcb.605048373205705/605046989872510/?type=3&theater
http://www.ozolnieki.lv/
http://www.facebook.com/
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1.joma Mācību saturs – izglītības iestādes īstenotās izglītības 

programmas 
 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence 

(Nr.datums) 

Bērnu 

skaits 

vecumā 

līdz 5 

gadu 

vecumam  

Bērnu 

skaits 

vecumā 

5 gadi un 

vairāk 

Izglītojamo 

skaits 

pirmsskolā kopā 

2017./2018.m.g. 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01 0111 11 V-6699; 

26.08.2013. 

72 27 99 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

01 0155 11 V-6700; 

26.08.2013. 

0 0 0 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

01 0156 11 V-6190; 

12.02.2012. 

1 1 2 

 

Mācību satura apguves secība tiek plānota atbilstoši mācību satura programmai. Ņemot 

vērā izglītojamo intereses un vajadzība, tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Temata 

visaptverošākai izpratnei tiek aicināts to apgūt mēneša laikā. Mācību procesā tiek izmantoti 

dažādi gan iestādes sagādāti, gan skolotāju pašu gatavoti didaktiskie materiāli un uzskates 

līdzekļi. Uzskates sagatavošanā tiek iesaistīti arī vecāki. Rīta aplis ar saveicināšanos, aktuālā 

temata izrunāšanu un kustību aktivitāte ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Rotaļnodarbībā 

skolotājas izmanto dažādas mācību metodes, lai pilnvērtīgāk apgūtu mācību saturu. Regulāri 

tiek veikti novērojumi un apguves rādītāju izvērtējumi, kas tiek fiksēti www.e-klase.lv. Ņemot 

vērā izglītojamo attīstību un vajadzības, mācību procesā tiek diferencēti uzdevumi pēc to 

sarežģītības pakāpes. Iestādē ir izstrādāts audzināšanas plāns 2017.-2019.gadam, katru gadu 

tiek aktualizētas un konkretizētas aktivitātes katram no izvirzītajiem uzdevumiem.  

 Iestāde lepojas, ka var realizēt iekļaujošo izglītību, ikdienā praktizējot divas speciālās 

programmas. Tas ļauj izglītojamiem mācīties toleranci vienam pret otru, pieņemt citādo. 

Savukārt, izglītojamiem ar speciālo programmu ļauj būt starp dažādiem bērniem un apgūt 

ikdienai svarīgas iemaņas un prasmes, kā arī saņemt individuālas nodarbības pie atbalsta 

speciālistiem. 

 Nepieciešams turpināt strādāt pie metodiskā atbalsta skolotājām, veidojot izpratni par 

jaunā mācību satura plānošanu un realizēšanu darbā ar izglītojamiem. 

 Vērtējuma līmenis: labi. 

 

  

http://www.e-klase.lv/
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2.joma. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 
Ikdienā skolotājas fiksē izglītojamo apmeklējumu grupu žurnālos. 86% skolotāju uzskata 

(Skolotāju aptauja Edurio platformā, veikta 2018.gada septembrī), ka iestādē efektīvi tiek 

uzskaitīti izglītojamo kavējumi un skolotājas pārsvarā gadījumu ir informētas par kavēšanas 

iemesliem. Iestādes iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā IKN) paredz, ka skolotājas 

zvana un interesējas par izglītojamā prombūtni, ja viņš nav ieradies izglītības iestādē un vecāki 

nav par prombūtni informējuši. 

Pedagoģiskajā darbībā tiek izvirzīti sasniedzamie rezultāti mēnesim mācību jomās 

(priekšmetos), mēneša plāni pieejami vecāku stendos. Vecākiem ir iespēja sekot līdzi 

aktualitātēm grupā, kā arī ikdienā darbojoties ar izglītojamo mājās, nostiprināt nepieciešamās 

prasmes un zināšanās. Ikdienas nodarbības, paveiktais un novērojumi tiek dokumentēti 

elektroniskajā pārvaldības sistēmā (2017./2018.m.g. www.e-klase.lv, 2018./2019.m.g. 

www.eliis.lv).  

Katru gadu tiek veikta pedagogu darba novērtēšana, kuras ietvaros tiek analizētas vismaz divas 

pedagoga vadītas nodarbības, kā arī pedagogs vēro citu kolēģu nodarbības un piedalās to 

analīzē, argumentējot savu viedokli. Ar katru pedagogu tiek izrunāts gada veikums, pedagoga 

pašvērtējums. Pēc vērotajām nodarbībām, pedagogam tiek sniegti ieteikumi mācību procesa 

uzlabošanai, vadītājas vietnieks mācību jomā seko šo ieteikumu izpildei. 

2018./2019.mācību gadā tiek ieviesta metodiskā skolotāju sanāksme reizi mēnesī, kuras laikā 

skolotājas dalās ar “veiksmes stāstiem”, metodēm, paņēmieniem mācību procesa 

pilnveidošanai.  

Mācību procesa organizēšanai skolotājas izmanto gan iestādes iegādātus, gan pašu gatavotus 

didaktiskos un mācību līdzekļus, kā arī uzskates materiālus. 

Veiktās aptaujas dati liecina, ka skolotājas retāk savā darbā izmanto informācijas tehnoloģijas 

(projektors, interaktīvā tāfele, planšetdatori). Pirmsskolas darba specifika paredz vairāk reālu 

darbošanos, autentiskas situācijas. Rotaļnodarbībā tiek atbalstīta datora, projektora un interneta 

izmantošana mācību procesa bagātināšanai, informācijas pasniegšanai. Savukārt, 

rotaļnodarbību gatavošanai 57% aptaujāto skolotāju izmanto informāciju tehnoloģijas.  

Mācību procesa saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm pedagogi 

nodrošina ikdienā caur dažādām aktivitātēm, gan organizējot autentiskas situācijas mācību 

procesā (gatavošana, situāciju izspēle, gatavošanās svētkiem utt.), gan piedaloties iestādes 

pasākumos, gan dodoties kādā no izstrādātajiem pastaigu maršrutiem pa Ozolniekiem, gan 

dodoties mācību ekskursijās un piedaloties labdarības akcijās, sakopšanas darbos, makulatūras 

un bateriju vākšanas konkursā u.c. 

68% ģimeņu aptaujas (Ģimeņu aptauja Edurio platformā, veikta 2018.gada septembrī, pieejama 

vecāku mapē katrā grupā) respondentu labi un ļoti labi zina, kas viņu bērnam ir jāzina un jāprot 

attiecīgajā vecumā. Savukārt, trešā daļa aptaujāto vecāku vidēji zina, kas izglītojamam jāprot 

un jāzina.  

Lepojamies, ka katru gadu organizējam pedagogu darba novērtēšanu, novērtēšanas kritēriji 

katru gadu tiek papildināti, lai paaugstinātu mācību procesa kvalitāti. 

Nepieciešams turpināt strādā pie mācīšanas kvalitātes paaugstināšanas sniedzot metodisko 

atbalstu skolotājām, kā arī nepieciešams piestrādāt pie vecāku informēšanas par bērnam 

sasniedzamo. 

http://www.e-klase.lv/
http://www.eliis.lv/
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Vērtējuma līmenis: labi. 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 
Mācību process tiek organizēts gan grupas telpā, gan guļamtelpā, tādējādi racionāli izmantojot 

pieejamās telpās. Šāda darba organizācija ļauj bērniem izkustēties, būt mobilākiem, ir iespēja 

dalīties apakšgrupās. Skolotājām ir iespēja vērot bērnus darbībā, kā veicas ar konkrēto 

uzdevumu veikšanu, kas sagādā grūtības, ir iespēja aprunāties un saņemt atgriezenisko saiti no 

izglītojamā par veicamo uzdevumu. Mācību procesā tiek likts uzsvars uz izglītojamo patstāvīgo 

darbību, gan pašapkalpojoties ēdienreizēs, gan sagatavojot savu darba vietu, gan to pēc darba 

sakārtojot, kā arī maksimāli ļaujot izglītojamajam pašam tikt ar uzdevumu galā. 

Ikdienā veiktie bērnu novērojumi tiek fiksēti elektroniskajā pārvaldības sistēmā. Reizi pusgadā 

katrai grupai ir pedagoģiskā sapulce, kurā tiek izrunāta katra bērna attīstības dinamika pusgada 

laikā. Sapulcē piedalās arī atbalsta personāls, mūzikas un sporta skolotāja. Nepieciešamības 

gadījumos tiek pieņemts lēmums nodrošināt papildus atbalstu iestādes ietvaros, kā arī uzrunāt 

izglītojamā ģimeni un virzīt bērnu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai nodrošinātu 

papildus logopēda, speciālās izglītības skolotāja atbalstu. 

Praktiski visi aptaujātie vecāki uzskata, kas iestādē ir nodrošināti bērniem nepieciešamie 

resursi, lai nodrošinātu mācīšanās kvalitāti (Edurio Ģimeņu aptauja). Iestāde regulāri papildina 

didaktisko un mācību materiālu klāstu, kā arī grāmatas un uzziņu literatūru. Skolotājas tiek 

rosinātas veidot arī savus didaktiskos materiālus.  

 

1. attēls. 

2018.gada jūnijā tika organizēta skolotāju veidotu āra aktivitāšu skate. Rezultātā āra teritorija 

tika papildināta ar uz bruģa zīmētiem uzdevumiem (“klasītes”, “pēdiņas”, “atrodi ceļu”), kā arī 

velosipēdu un skrejriteņu braukšanas zonu un dažādiem materiāliem, ar kuriem darboties 

uzturoties laukumiņos, skatīt 1. attēlu. Vecāki un bērni, kā arī iestādes www.facebook.com  

lapas skatītāji ir pozitīvi novērtējuši skolotāju paveikto 

(https://www.facebook.com/puciteozolnieki/photos/pcb.605048373205705/60504698987251

0/?type=3&theater) 

Iestādē tiek domāts arī par gaiteņu izmantošanu mācību procesam vai individuālam darbam 

kopā ar bērnu. Gaitenī izvietotos materiālus un uzdevumus, kuri regulāri tiek mainīti, labprāt 

arī izmanto ģimenes tajos kopīgi ar bērnu darbojoties pirms doties mājup. Skatīt 2. attēlu. 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/puciteozolnieki/photos/pcb.605048373205705/605046989872510/?type=3&theater
https://www.facebook.com/puciteozolnieki/photos/pcb.605048373205705/605046989872510/?type=3&theater
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2.attēls. 

Lepojamies, ka mācību procesu varam organizēt abās grupas telpās (grupas telpa un 

guļamtelpa), organizēt darbu apakšgrupās un gūt atgriezenisko saiti no bērniem par veiktajiem 

uzdevumiem. 

Nepieciešams turpināt iesākto darbu un vēl vairāk strādāt pie izglītojamo patstāvīgās darbības, 

pašvērtēšanas prasmju attīstības. 

Vērtējuma līmenis: labi. 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Reizi semestrī katrai grupai ir pedagoģiskā sapulce kopā ar atbalsta personālu, kurā tiek 

pārrunāta katra bērna attīstības dinamika. Pēc grupas pedagoģiskās sapulces skolotājas sagatavo 

vecākiem informāciju par bērna sasniegumiem, informācija ir aprakstoša. Vecāki tiek aicināti 

uz sarunu, kuras laikā tiek pārrunāta bērna attīstība. 2017./2018.m.g. ieviešot “E-klasi”, 

vecākiem reizi semestrī tika izsniegti tā saucamie “sekmju izraksti”, kuros tika atspoguļoti 

semestra laikā apgūtā mācību satura apguves rādītāji. 

57% aptaujāto skolotāju pārrunā ar vecākiem, kā viņi varētu palīdzēt savam bērnam zināšanu 

un prasmju apguvē (Edurio Skolotāju aptauja). Skolotājām bieži (71%) ir līdzīga pieeja 

sadarbībai un komunikācijai ar vecākiem. Kā arī 98% aptaujāto vecāku apmierina vai drīzāk 

apmierina sadarbība ar grupas skolotājām. Tas viss liecina, ka ieviešot individuālo sarunu laikus 

vecākiem un rosinot vecākus uz individuālām sarunām, skolotājām būs iespēja pilnveidot 

sadarbību ar vecākiem, vēl vairāk viņus iesaistīt izglītošanas procesā, iesakot, kā vecāki var 

palīdzēt bērnam zināšanu un prasmju apguvē. 55% vecāku bieži (reizi nedēļā vai biežāk un 1-

3 reizes mēnesī) saņem informāciju par bērna sasniegumiem, vecāki jautā arī paši skolotājām: 

“Ja paprasa, atbildes sniedz arī biežāk.” Savukārt, 64% aptaujāto vecāku bieži (reizi nedēļā vai 

biežāk un 1-3 reizes mēnesī) pārrunā ar skolotājām, kā viņi varētu palīdzēt savam bērnam 

zināšanu un prasmju apguvē, kas liecina, ka nedaudz vairāk kā puse iestādes vecāku ir 

ieinteresēti savu bērnu attīstībā. 

Lepojamies, ka savā iestādē izmantojam elektronisko pārvaldības sistēmu, kas ļauj regulāri 

ievadīt novērojums  par bērna attīstību, kas ir pieejama arī vecākiem, un nepieciešamības 

gadījumā ērti izgūt informāciju par konkrēto izglītojamo. 
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Nepieciešams turpināt pilnveidot sadarbību ar vecākiem, ieviešot individuālo sarunu laikus 

vecākiem un rosinot vecākus uz individuālām sarunām, pārrunājot ar katra izglītojamā 

vecākiem viņu bērna attīstību, nepieciešamības gadījumā nodrošinot papildus atbalstu.  

Vērtējuma līmenis: labi. 

 

3.joma. Izglītojamo sasniegumi 
Iestādes vecākās grupas bērni katru pavasari piedalās Ozolnieku un Jelgavas novadu pirmsskolu 

tautas deju kolektīvu koncertā “Pavasara spriņģošana”, kā arī Ozolnieku un Jelgavas novadu 

pirmsskolu vokāli instrumentālo ansambļu koncertā “Pavasara koncerts”.  

Kopš 2016.gada iestāde piedalās “Latvijas Zaļā Josta” rīkotajos makulatūras un bateriju 

vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai”, iesaistot ģimenes un rosinot rūpēties par apkārtējo vidi 

(skatīt 3.attēlu).  

2018.gada jūnijā pirmsskolas skolotāja ir apguvusi Džimbas 9 soļu drošības programmu un 

kļuvusi par Džimbas aģentu mūsu iestādē, kas ļauj vadīt nodarbības iestādes bērniem par 

dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem. 

Katru gadu iestāde organizē labdarības akcijas sadarbībā ar SAC “Zemgale”, kopā ar vecākiem 

tiek gatavoti nelieli sveicieni pansionāta iemītniekiem (3.attēls), kā arī mūzikas skolotāja kopā 

ar bērniem gatavo svētku koncertu. 

Katru gadu aprīlī iestādes bērni kopā ar skolotājām iesaistās akcijā “Lielā talka” un dodas 

sakopt Veselības taku. 

Izglītojamie regulāri apmeklē pašvaldības bibliotēkas organizētās radošās priekšpusdienas, kā 

arī dodas mācību ekskursijās. 

 

3.attēls. 

Lepojamies ar ieviesto pašapkalpošanos ēdienreizēs un izglītojamo patstāvīgo darbību gan 

gatavojoties darbam, gan darba procesā, gan pabeidzot uzdevumu. 

Nepieciešams turpināt strādāt pie izglītojamo patstāvīgās darbības sekmēšanas un vispusīgas 

personības attīstīšanas. 
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Vērtējuma līmenis: labi. 

 

4.joma. Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Pedagoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
Izglītības iestādē darbojas sekojoši atbalsta speciālisti: logopēds, speciālās izglītības skolotājs, 

izglītības psihologs. 

Reizi divos mēnešos notiek atbalsta komandas sapulce. Atbalsta komandā ietilpst logopēds, 

speciālās izglītības skolotājs, mūzikas skolotājs, izglītības psihologs, vadītāja vietnieks. 

Sapulcēs visi atbalsta speciālisti pārrunā, kāda ir attīstības dinamika tiem izglītojamiem, ar 

kuriem viņi strādā, pieņem arī lēmumus par individuālām vai apakšgrupu nodarbībām pie 

mūzikas skolotājas, individuālām sarunām ar vecākiem gan par veselības jautājumiem, gan par 

nepieciešamību apmeklēt vēl citus speciālistus, gan ieteikumiem par papildus darbu mājās, gan 

nepieciešamības gadījumos par izglītojamā virzīšanu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju 

papildus atbalsta saņemšanai. 

Iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi, kuri paredz gan kārtību kādā nodrošināma  izglītojamo 

drošība izglītības iestādē, tās organizētajos pasākumos un kā izglītojamie par to tiek informēti, 

gan kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas, un citi ar iestādes darbību saistīti 

jautājumi.  

Ņemot vērā, ka iestādes pirmsskolas skolotāja ir Džimbas aģents, tad vadot nodarbības vecākās 

grupas bērniem par drošības jautājumiem, tiks nodrošināta bērnu izglītošana par vardarbības 

jautājumiem bērniem vēl saprotamākā veidā. 

Iestādē strādā medicīnas māsa, kura nodrošina izglītojamo veselības aprūpi un nepieciešamās 

dokumentācijas aizpildīšanu. Kā arī iestādes darbinieki regulāri papildina savas zināšanas un 

praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. 

Praktiski visi aptaujātie vecāki (95%) jūtas droši vai diezgan droši par savu bērnu, kamēr viņš 

atrodas bērnudārzā (Edurio Ģimeņu aptauja). Nedaudz vairāk kā puse vecāku (53% aptaujāto) 

saka, ka viņu bērnu nekad vai reizi gadā ir kāds cits bērns emocionāli iespaidojis. Savukārt 56% 

aptaujāto vecāku uzskata, ka nekad vai reizi gadā viņu bērnu fiziski ietekmē cits bērns iestādē. 

Vecāki arī komentāros min, ka bērni aug un mācās sadarboties un gadoties, ka kāds iesit, pagrūž 

vai iekož: “Gadās košana, sišana, nevarot sadalīt mantas.” Svarīgi ir šīs situācijas izrunāt, 

turpināt mācīt bērniem stratēģijas, kā rīkoties šādās situācijās. Jāatzīmē arī, ka vecāki jēdzienu 

“emocionālā iespaidošana” ir sapratuši dažādi: “katru dienu emocionāli iespaido, bet ja runa 

par negatīvu emocionālo iespaidošanu vai pāri darīšanu, tad prasās precizēt jautājumu.”  

2018.gada pavasarī divu grupu skolotāju un skolotāju palīgu kolektīvi apguva kursu “Bērnu 

emocionālā audzināšana” sadarbībā ar Ozolnieku novada Sociālo dienestu, lai papildinātu 

zināšanas un pilnveidotu prasmes darbā ar bērnu. 

Lepojamies, ka mūsu iestādē ir Džimbas aģents, kurš par drošības jautājumiem varēs izglītot 

ne tikai pašus izglītojamos, bet arī darbiniekus un vecākus. 

Nepieciešams turpināt strādāt un sniegt atbalsta pasākumus iestādes izglītojamiem. 

Vērtējuma līmenis: labi. 
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4.2. Atbalsts personības veidošanā 
Iestādē ir izstrādāts audzināšanas plāns 2017.-2019.gadam, katru gadu tiek aktualizēti pasākumi 

to realizēšanai, kas ietver gan gadskārtu svētku svinēšanu, gan valsts svētku atzīmēšanu, kā arī 

mācību ekskursijas, labdarības akcijas un dažādus citu pasākumus.  

Iestāde realizē pašapkalpošanos ēdienreizēs, kas veicina izglītojamā patstāvības un personības 

veidošanos. 

Kopā ar bērniem tiek apmeklētas viesmākslinieku izrādes, kas bagātina izglītojamā personību, 

ļauj apgūt uzvedības normas kultūras pasākumos, kā arī ārpus izglītības iestādes un uz ielas. 

Tiek organizētas mācību ekskursijas gan uz bibliotēku, Trīsvienības torni, karameļu darbnīcu, 

ugunsdzēsēju depo Jelgavā, gan uz dzīvnieku saimniecībām un citur, tādējādi gūstot iespaidus, 

pieredzi un zināšanas par daudzām dažādām jomām. 

Lepojamies, ka pedagogi pilnveidojas profesionāli, gan apmeklējot profesionālās pilnveides 

kursus, gan dodoties pieredzes apmaiņā pie citiem pedagogiem, piedaloties iestādes 

organizētajās aktivitātēs un pielieto iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas darbā ar 

izglītojamiem. 

Nepieciešams turpināt strādāt pie izglītojamo iesaistīšanas pasākumu sagatavošanā. 

Vērtējuma līmenis: labi. 

 

4.3. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
98% aptaujāto vecāku ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar laiku un uzmanību, ko grupas 

skolotājas individuāli pievērš viņu bērnam (Edurio Ģimeņu aptauja). Iestādē pamazām kā viena 

no darba pamatmetodēm tiek ieviests darbs ar apakšgrupu un individuālais darbs. Darbs ar visu 

grupu uzreiz realizējams rīta apļa laikā. Darbojoties apakšgrupās, skolotājām ir lielākas iespējas 

atbalstīt izglītojamo mācību procesā, veikt vērojumus un izdarīt secinājumus, kāda veida 

atbalsts nepieciešams konkrētajam izglītojamajam. 

Skolotājas bieži vai vienmēr palīdz izglītojamiem risināt mācību programmas apguves 

problēmas, ja tādas rodas, vai arī izglītojamiem nav bijušas mācību problēmas uzskata 83% 

aptaujāto ģimeņu. Tas liecina par augsto sadarbības līmeni starp iestādi (skolotājas, atbalsta 

personāls) un ģimenēm, par to liecina Edurio aptaujā izteiktais ģimeņu viedoklis: 64% aptaujāto 

vecāku bieži (reizi nedēļā vai biežāk un 1-3 reizes mēnesī) pārrunā ar skolotājām, kā viņi varētu 

palīdzēt savam bērnam zināšanu un prasmju apguvē. 

Iestādē darbojas atbalsta personāls (logopēds, speciālās izglītības skolotājs, izglītības 

psihologs). Ir izveidota atbalsta komanda, kurā vēl bez iepriekšminētajiem speciālistiem 

darbojas vadītājas vietniece un mūzikas skolotāja. Regulārās sapulcēs (reizi divos mēnešos) 

atbalsta komandas dalībnieki pārrunā, kā veicas darbs ar izglītojamiem, kuriem tiek piedāvāts 

papildus atbalsts, kāda ir attīstības dinamika, kāds atbalsts vēl ir nepieciešams, kā arī lemj par 

virzīšanu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju. Pēc speciālās programmas piešķiršanas 

izglītojamais saņem papildus logopēda konsultācijas un/vai speciālās izglītības skolotāja 

konsultācijas. 

Iestādē 2017./2018. m.g. ir divi izglītojamie, kuriem piešķirta speciālā programma. Šie 

izglītojamie saņem papildus gan logopēda, gan speciālās izglītības skolotāja konsultācijas. 
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Norit regulāra sadarbība ar izglītojamo ģimenēm par viņu bērna attīstības dinamiku. Atbalsta 

speciālisti sadarbojas arī ar grupu skolotājām, pārrunā, kā veicas grupu nodarbībās, iesaka 

paņēmienus, lai izglītojamais veiksmīgāk iekļautos mācību procesā. 

Skolotājām ir pieejams atbalsta personāla konsultācijas darbam ar izglītojamiem, kā arī 

ikmēneša metodiskajā sanāksmē ir iespēja izrunāt dažādus jautājumus, tai skaitā arī par mācību 

darba diferenciāciju. 

Mūzikas skolotāja papildus divām noteiktajām mūzikas nodarbībām piedāvā trešo mūzikas 

nodarbību visiem iestādes izglītojamiem, kā arī strādā individuāli vai mazās apakšgrupās, lai 

pilnveidotu viņu prasmes. Iestādē darbojas arī vokāli instrumentālais ansamblis. 

Lepojamies ar papildus atbalstu, kuru varam piedāvāt izglītojamiem – gan nodarbības pie 

logopēda, pie speciālās izglītības skolotāja, gan papildus mūzikas nodarbības. 

Nepieciešams turpināt strādāt pie mācību darba diferenciācijas ikdienā grupās. 

Vērtējuma līmenis: labi. 

 

4.4. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Vecākiem informāciju no izglītības iestādes visērtāk esot saņemt: individuālās sarunās, 

mobilajā aplikācijā “WhatsApp” un vecāku sapulcēs (Edurio Ģimeņu aptauja). Šobrīd aktuālo 

informāciju par norisēm iestādē skolotājas nosūta “WhatsApp” un izvieto uz ziņojuma dēļa. 

Vecāku sapulcēs septembrī vecāki tiek informēti par kopīgām aktualitātēm, tiek aktualizēti 

iekšējās kārtības noteikumi (IKN), informēti par pedagoģiskajiem mērķiem katrai grupai, kā arī 

par pirmā pusgada pasākumiem. Vecāku sapulces janvārī tiek organizētas vairāk izglītojošas, 

piesaistot iestādes logopēdu, izglītības psihologu pēc nepieciešamības, lai runātu ar vecākiem 

par tajā brīdī grupā aktuālo. Vecākiem ir iespēja pieteikties pie skolotājām janvārī un maijā uz 

individuālajām sarunām par viņu bērna attīstību. Lielākais vairums aptaujāto vecāku uzskata, 

ka šī brīža saziņa ar vecākiem ir labā līmenī un “WhatsApp” uzskata par efektīvu un ātru saziņas 

paņēmienu un iesaka to turpināt: “Ļoti noderīga ir informācija “WhatsApp” vecāku grupās”, 

“Mani apmierina pašreizējie saziņas veidi.” 

Izglītības iestāde ir atvērta vecāku ierosinājumiem un iebildumiem, par to liecina Edurio 

ģimeņu aptaujas rezultāti, ka vecāki izsaka ierosinājumus un/vai iebildumus. Kā arī vecāki 

komentāros atzīmē, ka ieteikumus izsaka: “Tad, kad tas ir nepieciešams.” un “Principā vecāku 

sapulcēs visiem ir iespēja izteikties, tā kā iebildums-nu varbūt reizi gadā. Vairāk ierosinājumus 

cenšos izteikt, nevis iebildumus” Tas liecina, ka vecāki izsaka ierosinājumus, kad ir vajadzība 

un cenšas sadarboties, izsakot ierosinājumus nevis iebildumus. Aptuveni trešā daļa vecāku 

uzskata, ka ierosinājumi un iebildumi tiekot ņemti vērā ļoti bieži un diezgan bieži un 53% 

aptaujāto vecāku uzskata, ka attieksme pret viņu bērnu ir uzlabojusies vai drīzāk uzlabojusies 

pēc ierosinājumu un/vai iebildumu izteikšanas.  

Vecāku un skolotāju tikšanās reizes (vecāku sapulces, iestādes un grupu pasākumi) tiek 

organizētas vecākiem pieņemamā laikā uzskata 83% aptaujāto vecāku. Iestādes vecāku 

sapulces tiek organizētas vismaz divreiz gadā (septembrī un janvārī), to sākums plkst.17.30. 

Iestādes un grupu pasākumu sākums ir no plkst.16.30-17.30, ņemot vērā bērnu vecumu un 

vajadzības. Vairāki aptaujātie vecāki vēlētos iestādes pasākumus vēl vēlāk: “Prasītos nedaudz 

vēlāk, sākot no 18iem.”, “Vecāku sapulces sākas ap 17:30. Rīgā strādājošie vecāki nevar paspēt 

uz sākumu, nekavējot darbu”. Tā kā esam pirmsskolas izglītības iestāde, tad mums ir svarīga 

izglītojamo labsajūta un organizējot iestādes un grupu pasākumus ļoti piedomājam pie tā, lai 
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izglītojamie nav noguruši ne fiziski, ne emocionāli, jo katrs pasākums neatkarīgi no mēroga, 

izraisa viņiem pozitīvu satraukumu un emocijas. Tai pašā laikā 90% vecāku uzskata, ka iestādes 

pasākumi un vecāku sapulces ir labi vai drīzāk labi noorganizēti. Lielākā daļa vecāku aptaujā 

raksta, ka pasākumos nekas nav jāmaina: “Mani viss apmierina, laiks, sapulces norise, viss ļoti 

ok.”  

Lepojamies ar iestādes organizētajiem pasākumiem, ar ģimeņu iesaisti tajos, atbalstu labdarības 

akcijās un citos pasākumos. 

Nepieciešams ieviest skolotāju pieņemšanas laiku, piedāvājot konkrētu nedēļas dienu un laiku, 

kad vecāki iepriekš piesakoties, var ar skolotājām pārrunāt aktuālos jautājumus, tādējādi vēl 

vairāk iesaistot vecākus viņu bērna mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā. Kā arī jāpiedāvā 

vecākiem iespēja iepriekš iesūtīt jautājumus vecāku sapulcēm. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi. 

 

5.joma. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 
86% aptaujāto skolotāju lepojas vai drīzāk lepojas, ka strādā šajā iestādē (Edurio Skolotāju 

aptauja). Norādot iestādes vērtības, skolotājas visbiežāk min bērnus – piemēram, “domāšana 

par bērna paša vajadzībām”, “PII "Pūcīte" bērniem ir kā otrās mājas”, darbiniekus – piemēram 

“Attieksme pret darbiniekiem”, “forši kolēģi”, kā arī “Latviskums/patriotisms, Ģimeniskās 

vērtības”, “tikumi, tradīcijas.”, “Stabilitāte, biedriskums, izpalīdzība”, “Lietišķi profesionāla 

iestādes darba plānošana. Jaunās kompetenču pieejas īstenošana. Mājīga vide.” Nedaudz vairāk 

kā pusei aptaujāto skolotāju (57%) ir ļoti viegli vai viegli sastrādāties ar kolēģiem, tas liecina, 

ka ir jāpiestrādā pie kolektīva saliedēšanas, vēl vairāk jāpiedomā pie grupu kolektīvu 

veidošanas, stabilizēšanas. Kolektīvā ir tradīcija kopīgi svinēt Ziemassvētkus, doties pieredzes 

apmaiņas braucienos, ekskursijās, realizēt kādu kolēģu iniciatīvu – teātra, boulinga 

apmeklējums. 

Lai iestādi prezentētu un popularizētu pašvaldības mājas lapā ir sadaļa, kurā izvietota 

informācija arī par PII “Pūcīte”, regulāri Ozolnieku avīzē tiek publicēti iestādes vadītājas, 

vadītājas vietnieces un citu iestādes darbinieku sagatavoti raksti par aktualitātēm iestādē, 

iestādes izglītojamie - dejotāji un vokāli instrumentālais ansamblis piedalās pavasara koncertos 

Ozolnieku un Jelgavas novadu pirmsskolu kolektīviem, jau divus gadu iestādē norisinās mazo 

vokālistu konkurss “Cīrulītis” Ozolnieku un Jelgavas novadu dziedātājiem, grupu skolotājas 

regulāri sadarbojas ar pašvaldības bibliotēku apmeklējot tās organizētās radošās darbnīcas, kā 

arī pēc iestādes padomes iniciatīvas vecāki ir izveidojuši mājas lapu sociālajā lietotnē 

https://www.facebook.com/puciteozolnieki/, kurā tiek ievietota informācija par iestādes 

darbību.  

Iestāde savā darbībā nodrošina izstrādāto iekšējo normatīvo dokumentu “Darba kārtība” un 

“Ētikas kodekss” normu ievērošanu. Abi dokumenti katru gadu tiek aktualizēti darbinieku 

sapulcēs, nepieciešamības gadījumā tiek ierosinātas izmaiņas. Iestādē ir izstrādāta pārvaldes 

shēma.  

Visi aptaujātie vecāki uzskata, ka starp viņiem un grupu skolotājām ir cieņpilnas attiecības un 

98% vecāku apmierina vai drīzāk apmierina sadarbība ar grupas skolotājām (Edurio Ģimeņu 

aptauja). Skolotājas cenšas katru dienu komunicēt ar vecākiem, informēt par aktualitātēm 

https://www.facebook.com/puciteozolnieki/
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grupā, izrunāt kādas radušās problēmsituācijas, paslavēt bērnus par paveikto dienas laikā. 

Komunikācijā izmanto ne tikai individuālas sarunas, bet efektīvi kopīgo informāciju nodod 

izmantojot “Whatsapp” mobilo aplikāciju. Kā arī aktuālā informācija vienmēr pieejama pie 

ziņojuma dēļa grupu garderobēs. 

Lepojamies ar darbinieku un vecāku ierosinājumiem un ieteikumiem atvērtu vidi, jo tikai kopā 

domājot un darot ir iespēja pilnveidot mūsu iestādes darbību. 

Nepieciešams turpināt strādāt pie kolektīva saliedēšanas, vēl vairāk jāpiedomā pie grupu 

kolektīvu veidošanas, stabilizēšanas. 

Vērtējuma līmenis: labi. 

 

5.2. Fiziskā vide 
PII “Pūcīte” saimnieko divstāvīgā ēkā ar plašām, gaišām telpām četrām pirmsskolas grupām. 

Teritorijā atrodas rotaļu laukumu zona ar divām nojumītēm un rīkiem izglītojamo ārā 

aktivitātēm. Iestādes teritoriju ieskauj sēta, vārtiņi un abas ieejas durvis aprīkotas ar durvju 

kartēm. Saimniecības instrumenti un materiāli, kā arī āra rotaļlietas izvietoti slēdzamos 

konteineros.  

Visas aptaujātās skolotājas uzskata, ka iestādes grupu telpu iekārtojums, funkcionalitāte un 

platība atbilst vai drīzāk atbilst izglītojamo skaitam un vajadzībām grupā (Edurio Skolotāju 

aptauja). Mācību satura īstenošanai tiek izmantotas abas telpas – gan grupas telpa, gan 

guļamtelpa. Iestāde uzsākusi darbību 2012.gadā: telpas un mēbeles ir jaunas, funkcionālas. Kā 

arī 57% aptaujāto skolotāju rotaļnodarbību gatavošanā lieto informācijas tehnoloģijas. Iestāde 

ir nodrošinājusi portatīvo datoru un WiFi piekļuvi katrā grupā, lai grupas skolotājas efektīvi 

varētu izmantot laiku un resursus informācijas meklēšanā, izmantošanā un elektroniskās 

dokumentācijas aizpildīšanā. 

Savukārt, ka pirmsskolas āra teritorijā ir pārdomāta un sakārtota vide, lai izglītojamie tajā justos 

droši, uzskata 71% aptaujāto skolotāju. Iestādes laukumiņu rīki ir dažādi, atbilstoši dažādām 

bērnu vecumu grupām sākot ar jaunākajiem iestādes izglītojamiem (no 1,5gada) līdz pat skolas 

vecumam. Rīki uzstādīti 2012.gadā, katru gadu tiek atjaunots to krāsojums, regulāri tiek 

apsekots to stāvoklis, atbilstība drošībai. 2015.gadā āra teritorijas rīku klāsts tika papildināts ar 

līdzsvara šūpolēm, tik izveidots sporta laukums.  2018. gadā tika izveidots mīkstais segums 

(tāds pats kā visos laukumiņos rīku zonā) zem visām šūpolēm, tādējādi ļaujot izmantot šūpoles 

visu gadu neatkarīgi no laikapstākļiem. Kā arī šogad tika atjaunotas kastes augu audzēšanai. Tā 

kā 2018. gadā esam ieviesuši velosipēdu un skrejriteņu braukšanas zonu, nepieciešams padomāt 

par braucamrīku novietnes paplašināšanu. 

Vecāki ir apmierināti (98% aptaujāto vecāku) ar pirmsskolas telpām – to funkcionalitāti, 

iekārtojumu, tīrību un kārtību: “Ļoti patīk PII "PŪCĪTE" grupu, foajē, zāles iekārtojums, 

vizuālais noformējums katrā gadalaikā. Paldies kolektīvam par sakārtotu un drošu vidi 

(slēdzami ieejas vārti).” Iestādes teritorijā un pašā iestādē var iekļūt ar speciālām durvju kartēm, 

kuras ir pieejamas iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, nodrošinot drošību un 

samazinot līdz minimumam nepiederošu personu iekļūšanu iestādē. Tāpat arī 98 % aptaujāto 

vecāku ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar iestādes apkārtējās teritorijas funkcionalitāti, 

sakoptību un kārtību: “Ļoti patīk tieši skolotāju paveiktais-kustīgās pēdiņas rotaļu laukumā, 

kurām jāseko, jālec, katru reizi mājās dodoties bērns par to priecājas un izpilda tos pēdiņu 
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uzdevumus.” Šogad skolotājas ir papildinājušas āra vidi ar aktīviem uzdevumiem 

izglītojamiem. 

Lepojamies ar to, ka iestāde ir jauna, telpas ir plašas, gaišas, skaistas, kā arī ar iestādes estētisko 

noformējumu un regulāru āra vides papildināšanu, sakopšanu.  

Nepieciešams padomāt par braucamrīku novietnes paplašināšanu, turpināt āra teritorijas 

labiekārtošanu un pilnveidošanu. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi. 

 

6.joma. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
PII “Pūcīte” ir četras pirmsskolas grupas, katrā grupā ir divas telpas – grupas telpa un 

guļamtelpa, kā arī sanitārā telpa un garderobe. Telpu platība atbilst izglītojamo skaitam. Grupas 

telpās tiek organizēta arī trīsreizēja ēdināšana. Iestādē ir arī divi kabineti atbalsta speciālistiem: 

viens logopēdam, otrs speciālās izglītības skolotājam un psihologam. Kā arī iestādē ir zāle, kura 

tiek izmantota gan mūzikas un sporta nodarbībām, gan arī interešu izglītības – tautas dejas – 

realizēšanai, kā arī svētku organizēšanai.  

Visas aptaujātās skolotājas uzskata, ka iestādes grupu telpu iekārtojums, funkcionalitāte un 

platība atbilst vai drīzāk atbilst izglītojamo skaitam un vajadzībām grupā (Edurio Skolotāju 

aptauja). 86% aptaujāto skolotāju uzskata, ka ir ļoti labi vai labi nodrošinātas ar resursiem 

darbam pirmsskolā: “Ir viss nepieciešamais. Ja ir kaut kas nepieciešams, vadība to iegādājas 

(iespēju robežās).”, “Praktiski viss tiek nodrošināts!” Materiāli grupās tiek regulāri papildināti, 

kā arī katram izglītojamam ir pieejami dažādi mācību līdzekļi radošai un attīstošai darbībai.  

Ģimeņu aptaujas dati liecina, ka visi vecāki uzskata, ka iestādē ir vai pārsvarā ir nodrošināti 

izglītojamiem nepieciešamie resursi (grāmatas, radoši materiāli, attīstošas rotaļlietas u.c.). 

Katra mācību gada beigās grupu skolotājas apkopo, kādi mācību līdzekļi un materiāli 

nepieciešami jaunajam mācību gadam. Nepieciešamie materiāli tiek sarūpēti līdz jaunajam 

mācību gadam. Sadarbībā ar vadītājas vietnieku un grupu skolotājām regulāri tiek papildināts 

didaktisko materiālu klāsts, mācību un uzskates līdzekļi, papildu literatūra, metodiskie līdzekļi. 

Skolotājām grupā ir nodrošināts portatīvais dators un WiFi piekļuve, lai grupas skolotājas 

efektīvi varētu izmantot laiku un resursus informācijas meklēšanā, izmantošanā un 

elektroniskās dokumentācijas aizpildīšanā.  

Lepojamies ar to, ka iestādē tiek ieviesta elektroniskās pārvaldības sistēma (2017./2018.m.g. 

“E-klase”, 2018./2019.m.g. ELIIS sistēma), kas atvieglo ikdienas darbu ar dokumentāciju, tās 

izgūšanu un apkopošanu, kā arī komunikāciju ar vecākiem. 

Nepieciešams turpināt strādāt pie regulāras materiālās bāzes papildināšanas. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi. 
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6.2. Personālresursi 
Iestādē strādā 8 pirmsskolas skolotājas, pirmsskolas mūzikas skolotāja, pirmsskolas sporta 

skolotāja, logopēde, izglītības psihologs, speciālās izglītības skolotāja. Piecām pirmsskolas 

skolotājām ir pabeigta augstākā izglītība un iegūta pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, trīs 

skolotājas studē. Atbalsta speciālistiem ir atbilstoša izglītība.  

Visas aptaujātās skolotājas uzskata, ka pirmsskolas vadība atbalsta un drīzāk atbalsta  skolotāju 

profesionālo pilnveidi (ar finansējumu, informāciju, laika plānojumu u.tml.) (Edurio Skolotāju 

aptauja). Tiek regulāri sekots līdzi tam, lai pedagogiem būtu profesionālā pilnveide vismaz 

nepieciešamajā apmērā (36h profesionālā pilnveide 3 gadu laikā), skolotājas tiek informētas, ja 

kādai ir nepieciešami papildus kursi, tiek pārsūtīta informācija par dažādiem kursiem. No 

iestādes budžeta tiek apmaksāti obligātās profesionālās pilnveides kursi: bērnu tiesību 

aizsardzība un pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā. Tiek regulāri domāts par visam 

kolektīvam nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, pieaicinot vieslektorus, kā arī aicinot ar 

semināru iestādes darbiniekiem uzstāties iestādes logopēdi, izglītības psihologu. Katru gadu 

tiek organizēta pieredzes apmaiņa skolotājām un skolotāju palīdzēm, gan Ozolnieku novada 

pirmsskolās, gan citās Latvijas pirmsskolās (2017.g. PII “Saulīte” Liepājā; 2016.g. “Cēsu Jaunā 

sākumskola”, Cēsis; 2015.g. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde, Aglona). 

Skolotājas norāda arī, ka labprāt vēlētos papildus pieredzes apmaiņu ar citām iestādēm: “Biežāk 

dotos pieredzes apmaiņas braucienos.”  

Ņemot vērā Ozolnieku novada pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtību, skolotājām 

nepieciešams vērot vismaz 1 kolēģu vadītu nodarbību un vadīt vismaz 2 rotaļnodarbības un 

piedalīties atgriezeniskās saites sniegšanas sanāksmē (pretendējot uz kvalitātes pakāpi vēroto 

un vadīto nodarbību skaits aug). To parāda arī skolotāju aptaujas rezultāti, kurā 57% aptaujāto 

skolotāju norāda, ka 2 reizes gadā dodas vērot kolēģu nodarbības, pārējās skolotājas to dara 

biežāk. Piedāvājot atbildēt uz jautājumu, ko vēlētos mainīt saistībā ar profesionālo pilnveidi 

mūsu pirmsskolā, izskanēja atbilde: “Vairāk piedāvātu iespēju vērot kolēģu nodarbības savā un 

blakus dārziņos.” Visas skolotājas atzīmēja, ka reizi mēnesī vai biežāk pārrunā ar kolēģēm savu 

pieredzi par dažādu metožu izmantošanu rotaļnodarbībās. Kā arī visas aptaujātās skolotājas 

atzīmēja, ka profesionālās pilnveides kursos apgūtais darbā noder bieži vai ļoti bieži. Skolotājas 

ir gatavas pilnveidoties un mācīties, doties pieredzes apmaiņās, iestādes administrācijai 

jārūpējas par šādu regulāru iespēju nodrošināšanu. 

Ņemot vērā iestādes pedagoģiskā darba prioritātes, katru gadu tiek organizēta metodisko darbu 

skate, piemēram, latviešu tautas un literāro pasaku materiāls dramatizēšanai iekļaujot vienu no 

tikumiem; āra teritorijas papildināšana ar aktivitātēm izglītojamiem u.c. 

Lepojamies, ka regulāri organizējam pieredzes apmaiņu gan ar pašvaldības pirmsskolām, gan 

apmeklējot citas pirmsskolas, kā arī ar regulāru pedagogu profesionālo pilnveidi. 

Nepieciešams turpināt strādāt pie regulāras pieredzes apmaiņas organizēšanas, mācību procesa 

kvalitātes paaugstināšanai. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi. 
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7.joma. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

PII “Pūcīte” vīzija ir vispusīgi attīstīti, sociāli atbildīgi un cieņpilni izglītojamie un darbinieki. 

Iestādes misija - emocionāli un fiziski droša un attīstoša vide izglītojamiem – nākotnes 

pieaugušajiem un mērķis - drošas un attīstošas vides nodrošināšana izglītojamo personības 

vispusīgai attīstībai.  

Izglītības iestāde katru gadu izvirza pedagoģiskā darba prioritātes, sastāda gada darba plānu. 

Katru semestri kopā ar pedagogiem iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēts 

paveiktais, izvirzīti nākamie uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

Regulāri tiek organizētas iestādes padomes sapulces, kurās iestādes vadītāja informē par 

paveikto, tuvākajām aktivitātēm iestādē, aicina vecākus izteikt savas domas, ierosinājumus. 

Sapulču protokoli tiek nosūtīti katras grupas vecāku padomes pārstāvjiem ar lūgumu pārsūtīt 

informāciju pārējiem grupas vecākiem.  

Iknedēļas pedagogu un ikmēneša skolotāju palīgu sapulcēs tiek pārrunāti aktuāli jautājumi, tiek 

lemts par konkrētu rīcību, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus. Kā pašvērtēšanas 

instruments ir arī Edurio platformā veiktās skolotāju, skolotāju palīgu un ģimeņu aptaujas, 

atbildes ļauj gūt izpratni par situāciju šobrīd, par iestādes stiprajām un vājajām pusēm, izvirzīt 

nākamos uzdevumus. 

Rosinot izteikties Edurio Ģimeņu aptaujā, ko vēlētos mainīt izglītības iestādē, daudzi vecāki 

minēja, ka viss apmierina: “Nekas tāds svarīgs laikam nebūs, jo viss apmierina!!”,  citi 

ieteikumi ir ļoti dažādi un daži no tiem jau ir realizēti, piemēram,  

 “Ziemā ir liela problēma apģērba žāvēšana, žāvējot pa dažiem dārziņa radiatoriem” – 

2018.gadā ir iegādāts viens apģērba žāvēšanas skapis, kas ļaus novērst apģērba žāvēšanas 

jautājumu; 

 2 ģimenes ir izteikušas vēlmi mainīt ēdienkartē miltu un vieglo ogļhidrātu īpatsvaru – 

jaunās uztura normas jau to paredz (Ministru kabineta noteikumi nr.172 , Rīgā 2012.gada 

13.martā (prot. Nr.14 17.§), “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”),  

 “Par cik bērnam patīk dziedāt, varbūt ieviestu dziedāšanas pulciņu!” – iestādes mūzikas 

skolotāja papildus 2 noteiktajām mūzikas nodarbībām nedēļā, piedāvā vienu izvēles nodarbību, 

kā arī strādā ar izglītojamiem individuāli vai apakšgrupās un vada iestādes ansambli.  

Pārējās vecāku uzskaitītās idejas nepieciešams pārrunāt ar dibinātāju, iestādes padomi, 

kolektīvu, lai spriestu par iespēju tās realizēt, piemēram, teritorijas paplašināšana, atalgojuma 

paaugstināšana, bērnu skaita samazināšana grupās, nojumes pie ieejas durvīm, ventilācijas 

sistēma uzlabošana u.c. 

Lepojamies ar jau ieviestajām pārmaiņām un līdz šim organizēto darbu. 

Nepieciešams turpināt strādāt pie tā, lai katram iestādes darbiniekam ir iespēja ietekmēt iestādes 

attīstību piedaloties ar idejām, kā arī vēl aktīvāk komunicēt iestādes vadītāja redzējumu par 

iestādes attīstību ar kolektīvu un vecākiem. Kā arī nepieciešams veidot efektīvāku informācijas 

apmaiņu ar vecākiem par aktivitātēm iestādē. 
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Vērtējuma līmenis: labi. 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
Iestādes pārvaldes shēma paredz, ka iestādes vadītāja pakļautībā ir pedagoģiskais personāls, 

atbalsta personāls, kurš sadarbojas sasvstarpēji un ar pedagoģisko personālu, kā arī tehniskais 

personāls. Katra darbinieka kompetenci nosaka amata apraksts. 

Iestādes nolikums aktualizēts 2015.gada 21.aprīlī.  

Iestādē darbojas iestādes padome, kuras sastāvā ir grupu vecāku pārstāvji, pedagogu pārstāvis, 

iestādes vadītājs, pašvaldības pārstāvis. Iestādes padome darbojas uz nolikuma pamata, 

sapulces notiek vismaz 3 reizes mācību gada laikā.  

Izglītības iestādē reizi gadā notiek tehnisko darbinieku novērtēšana un visa mācību gada laikā 

norisinās – pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Visiem darbiniekiem ir 

jāveic pašvērtēšana, tā tiek pārrunāta individuālā sarunā ar katru no darbiniekiem. 

Regulārās sanāksmēs (pedagogiem ik nedēļu, skolotāju palīgiem reizi mēnesī) darbinieki tiek 

informēti par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi, iespēju robežās darbiniekiem ir iespēja 

iesaistīties lēmumu pieņemšanā. 

86% aptaujāto skolotāju apmierina pilnībā vai drīzāk apmierina pašreizējais informācijas 

saņemšanas un nodošanas risinājums (Edurio Skolotāju aptauja). Liela apjoma informācija tiek 

nosūtīta uz e-pastiem, bet ātrākai saziņai par nelieliem notikumiem tiek izmantota “WhatsApp” 

aplikācija. Ikdienā tās ir arī individuālas sarunas par aktuālo. Arī skolotājas norāda, ka visērtāk 

informāciju ir saņemt klātienes sapulcēs, e-pastā un “WhatsApp”. 

Lepojamies ar jau iedibināto kārtību – regulārām sanāksmēm visām ar iestādes darbību 

iesaistītajām pusēm. 

Jāturpina iesāktā un iedibinātā kārtība informācijas apmaiņā un citos kritērijos, kā arī jāturpina 

strādāt pie kopīgas iestādes attīstības, pēc iespējas iesaistot visus iestādes darbiniekus. 

Vērtējuma līmenis: labi. 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar dibinātāju, gan Izglītības nodaļas organizētos 

pasākumos (sapulces, pieredzes apmaiņa, konferences, semināri, pasākumi u.c.), gan dažādos 

citos veidos, piemēram, Lielā talka, slēpošanas apmācība Veselības projekta ietvaros, lielās 

egles rotāšana u.c. aktivitātes. Iestāde labprāt sadarbojas ar novada bibliotēku apmeklējot tās 

organizētās radošās darbnīcas; Ozolnieku Tautas namu, apmeklējot izrādes, izmantojot lielo 

zāli lieliem pasākumiem; pašvaldības policiju, aicinot uz izglītojošām sarunām/nodarbībām 

izglītojamiem par drošības jautājumiem. 

71% no aptaujātajām skolotājām (Edurio Skolotāju aptauja) ir iespēja bieži (2-5 reizes pusgadā 

vai vismaz reizi mēnesī) sadarboties, apmainīties pieredzē ar citu pirmsskolu skolotājiem. 

Domājot par PII “Pūcīte” attīstību un kompetenču pieejas ieviešanu, sadarbība ar citām 

pirmsskolām ir būtiska, jo ļauj mainīt priekšstatus un mācīties, realizēt jaunas idejas, 
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uzdrošināties, to arī regulāri darām. Tādēļ sadarbojamies ar visām novada pirmsskolas izglītības 

iestādēm (PII “Zīlīte”, PII “Saulīte”, PII “Bitīte”), dodoties pieredzes apmaiņas vizītēs. 

Regulāri notiek sadarbība ar Ozolnieku vidusskolu, iesaistoties dažādās aktivitātēs 

veiksmīgākas pārejas no pirmsskolas uz sākumskolu nodrošināšanai topošajiem skolēniem 

(pirmo klašu nodarbību vērošana, topošo skolēnu ekskursija pa skolu, nodarbība topošajiem 

skolēniem skolas telpās u.c.).  

Iestādes tēla popularizēšanai tiek izmantota, gan pašvaldības mājas lapa, kurā pieejama 

pamatinformācija par iestādi, gan raksti par iestādes darbību un aktualitātēm Ozolnieku Avīzē, 

gan sociālo tīklu vietne https://www.facebook.com/puciteozolnieki/ gan iestādes dalība 

dažādos novada pasākumos. 

Visi vecāki ieteiktu vai drīzāk ieteiktu mūsu izglītības iestādi citiem vecākiem, jo pie mums, 

vecāku prāt, ir “Piemērotas telpas. Atsaucīgs personāls. Profesionāli skolotāji”. Atbildot uz 

jautājumu, kāpēc vecāki izvēlējās bērnu laist tieši šajā bērnudārzā, vecāki visbiežāk min, ka 

vienkārši pienāca rinda uz dārziņu vai: “Piedāvāja pašvaldība”, kā otrs biežāk minētais iemesls, 

ka kāds no vecākajiem bērniem apmeklēja šo iestādi, ka dārziņš ir tuvu mājām, vecāki bija 

saņēmuši labas atsauksmes un iestāde ir jauna, moderna un neliela: “Tuvu mājām, vizuāli 

pievilcīgs no ārpuses, arī iekšā viss kopts, pārdomāts tieši priekš bērniem, ļoti labas atsauksmes 

bija no draugiem, kuru bērni sāka gadu ātrāk par mums apmeklēt dārziņu”. 

Lepojamies ar līdzšinējo sadarbību gan ar dibinātāju, citām pašvaldības un izglītības iestādēm, 

kā arī līdz šim paveikto iestādes tēla popularizēšanā. 

Nepieciešams turpināt iesākto un pilnveidoties savā attīstībā. 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi.  

 

Turpmākā attīstība 
Analizējot Edurio aptaujas datus un citus pieejamos datus, izkristalizējās sekojošas jomas, kurās 

nepieciešami uzlabojumi vai efektivitātes paaugstināšana nākamajā periodā 2018./2019.m.g.: 

Pedagoģiskajā darbībā: 

 Metodiskā atbalsta skolotājām nodrošināšana (par kompetenču pieeju, mācīšanas 

kvalitātes paaugstināšanai, mācību darba diferenciācijai, pieredzes apmaiņas 

organizēšanai); 

 Izglītojamo patstāvīgās darbības sekmēšana (mācību procesā, pašapkalpošanās 

ēdienreizēs); 

 Atbalsta pasākumu nodrošināšana izglītojamiem; 

 Izglītojamo iesaistīšana pasākumu sagatavošanā; 

 Materiālās bāzes papildināšana. 

Darbā ar ģimenēm: 

 Efektīvāka vecāku informēšana par izglītojamam sasniedzamo; 

 Skolotāju pieņemšanas laika ieviešana, piedāvājot konkrētu nedēļas dienu un laiku, 

kad vecāki iepriekš piesakoties, var ar skolotājām pārrunāt aktuālos jautājumus, 

izglītojamā attīstību;  

https://www.facebook.com/puciteozolnieki/
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 Iespējas nodrošināšana iesniegt vecāku jautājumus pirms vecāku sapulcēm; 

 Efektīvākas informācijas apmaiņas realizēšana ar vecākiem par aktivitātēm, 

izmaiņām iestādē. 

Darbā ar kolektīvu: 

 Kolektīva saliedēšana, vēl vairāk piedomāt pie grupu kolektīvu veidošanas, 

stabilizēšanas;  

 Iespēju rašana katram iestādes darbiniekam ietekmēt iestādes attīstību, piedaloties 

ar idejām; 

 Vienota iestādes attīstības redzējuma izstrādāšana kopā ar kolektīvu; 

 Efektīvāka iestādes vadītāja redzējuma par iestādes attīstību komunicēšana ar 

kolektīvu, vecākiem; 

 Iespēju pilnveidošana skolotājām savā darbā izmantot informācijas tehnoloģijas, 

gan meklējot informāciju, gan tiešajā darbā ar izglītojamiem (demonstrējot 

jēgpilnu, izglītojošu informāciju);  

 Darbinieku profesionālās pilnveidošanas turpināšana (kursi, semināri, pieredzes 

apmaiņa u.c.). 

Darbā ar saimnieciskajiem jautājumiem: 

 Braucamrīku novietnes paplašināšanas iespējas; 

 Turpināt materiālās bāzes papildināšanu; 

 Vecāku ierosinājumu izvērtēšana un ieviešana. 

 

 

 

Ozolnieku novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte”  

vadītāja:   Jolanta Kupriša 

 

 

SASKAŅOTS 

             
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

             
(paraksts)      (vārds, uzvārds) 

    
 

(datums) 

 

Z.v. 
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