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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” (turpmāk tekstā - iestāde) 

dibināta 1965. gada 24. decembrī. Iestāde atrodas Meliorācijas ielā 10, Ozolniekos, 

Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, tajā darbojas 8 izglītojamo grupas ar 160 

vietām. 

Kopš 2008. gada 1. septembra Jelgavas ielā 35, Ozolniekos atvērta pirmsskolas 

izglītības iestādes “Zīlīte” filiāle ar 4 izglītojamo grupām un 88 vietām 5 un 6 gadus 

veciem bērniem. 

Iestāde atvērta darba dienās no plkst. 7:00 līdz 19:00. 

2017./2018. mācību gadā PII “Zīlīti” apmeklēja 244 bērni 12 grupiņās; iestādē 

strādāja 34 pedagogi, 6 atbalsta personāla darbinieki un 18 tehniskie darbinieki. 

PII “Zīlītē” tiek īstenotas šādas licencētas pirmsskolas izglītības programmas: 

 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 0101 1111 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem 0101 5611 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem 

0101 5511 

Iestādē tiek izmantotas humānās pedagoģijas metodes. Ir pierādīts, ka tās ir 

visefektīvākās, lai nodrošinātu bērna vispusīgu attīstību emocionālajā sfērā un 

kognitīvajos procesos. 

Laika posmā no 2008. gada oktobra līdz 2015. gada 13. novembrim iestādei tika 

izdots Frēbeļa akadēmijas sertifikāts, kopš tā izdošanas, iestādē tiek praktizētas vācu 

pedagoga Frīdriha Frēbeļa pedagoģiskās metodes. Papildus F.Frēbeļa ideju 

realizācijai, tiek izmantoti itāļu pedagoģes Marijas Montessori metožu pamatprincipi, 

kā arī iestādes izglītojamo grupas tiek nodrošinātas arī ar Marijas Montessori 

attīstošajiem materiāliem. Šie materiāli nodrošina pēctecību Fr. Frēbeļa idejām, jo M. 

Montessori sākotnēji ir iedvesmojusies tieši no Fr. Frēbeļa un viņa veidotajiem 

attīstošajiem materiāliem, tikai pamatīgi padziļinājusi un paplašinājusi to apjomu. 

PII “Zīlīte” notiek mūzikas un sporta integrētās nodarbības, kā arī, tiek 

nodrošināta iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – angļu valoda, māla 

veidošanas pulciņš un tautiskās dejas. 

2011. gadā iestāde piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

Comenius apakšprogrammā reģionālās partnerības projektā "Uz bērnu orientētas 

pārejas koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu "(Nr. 2011-1-DE3-COM13-

19259-2). 
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2. Iestādes darbības vīzija, misija, pamatmērķi unuzdevumi 

 

 Iestādes vīzija 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” ir vieta, kur aug patstāvīgs, pašapzinīgs un 

personīgi atbildīgs bērns. 

Iestādes misija 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” ir vieta, kur mīt darboties griboši un 

zinātkāri bērni, jautrība un radošas idejas. Šeit, līdzās bērniem, strādā, uz izaugsmi un 

atvērtību jaunām idejām vērsts, personāls, ar vienlīdzīgu, empātijā balstītu, attieksmi 

pret katru audzināmo un, savstarpējā cieņā balstītu, sadarbību starp visām 

iesaistītajām pusēm. Bērni mācās no piemēra, tāpēc personāls nemitīgi pilnveido 

savas profesionālās prasmes un kompetences, lai bērnos atspoguļotos labākās 

vērtības, kas palīdzētu arī nākotnē attīstīt katra audzināmā individuālās spējas 

dažādās jomās. 

Iestādes pamatmērķis ir veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku 

attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un 

sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi 

mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties dzīvei mūsdienu 

sabiedrībā un pamatizglītības uzsākšanai. 

 PII “Zīlīte” uzdevumi, kas izriet no iestādes pamatmērķa: 

 organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu.  

 īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, 

izvelēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot 

izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un 

sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.  

 sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, 

jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, 

emocionāli un fiziski attīstītu personību. 

 veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī 

veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot 

zināšanu un prasmju apguvi. 

 nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus.  
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2017./2018. mācību gadā tika noteiktas šādas prioritātes: 

1. Mērķtiecīgs, jēgpilns un individualizēts pedagoģiskais process, kas virzīts uz 

izglītības procesa kvalitāti: 

1.1. pedagogu sadarbība un pašizaugsme īstenojot izglītības procesu, 

1.2. pedagogu dokumentācija- novērojuma pieraksta sekmēšana, 

1.3. izglītojamo patstāvīgās darbības sekmēšana mācīšanās procesā, 

1.4. mācību vide iestādes telpās un rotaļu laukumos; 

2. Sekmēt pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi, gatavojoties Latvijas 

valsts simtgadei. 

Ņemot vērā izvirzītās prioritātes, iestādē tika organizēts darbs, atbilstoši katras 

grupas izvirzītajiem uzdevumiem. 

Prioritātes 2018./2019. mācību gadam: 

1. Pilnveidotā mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana no 2018./2019 

mācību gada. 

1.1. Mācību procesa plānošana, vadoties pēc pilnveidotā mācību satura; 

1.2. Sasniedzamo rezultātu realizācija mijiedarbojoties (izglītojamais, iestādes 

komanda, ģimene); 

1.3. Izglītojamā izaugsmē vērsts pašvērtējums par realizēto (pedagogs rada vidi, 

apstākļus, lai izglītojamais spētu veikt paškontroli); 

2. Latvijas simtgades projekts – laika lenta 1918-2018. 

3. Iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu 

atbilstošajos kritērijos. 

3.1. Mācību saturs 

 Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” īsteno Valsts izglītības 

satura centra izstrādātās un Izglītības kvalitātes valsts dienesta apstiprinātās izglītības 

programmas: 

 vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) 

 speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611) 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (01015511) 

Pirmsskolas izglītības programma atbilst pirmajai izglītības pakāpei. 

Programmu saturs nodrošina pēctecību pārejā no pirmsskolas izglītības uz 

pamatizglītības apguvi. Mācību valoda- latviešu. 
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Vispārējās izglītības kvalitātes indikatori “Izglītojamo skaita izmaiņas” (tabulu skatīt 

pielikumā Nr.1) 

 

Informācija par īstenoto izglītības programmu 

Licences V-6244; V-6245 izsniegtas īstenošanai pēc Ministru kabineta 

noteiktā atbilstošās izglītības programmas parauga. 

 Visas izglītības programmas ir licencētas un tiek īstenotas pirmsskolas 

darbā.  

 Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas un programmas, 

izglītojamo vērtēšanas kārtību un formas, izprot, kā viņu 

rotaļnodarbību saturs iekļaujas iestādes realizētajās izglītības 

programmās.  

 Iestādes vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu 

izglītības programmu un priekšmetisko programmu realizēšanai, 

nodrošina iespēju iegūt pieredzi citās pirmsskolas izglītības iestādēs 

Latvijā. 

 Sadarbībā ar logopēdi tiek izstrādāti individuālie darba plāni un 

atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās. 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte; 

 

Pedagogi ikdienā regulāri aizpilda grupas žurnālu, kurā fiksē izglītojamo skaitu 

konkrētajā dienā, un atzīmē arī kavējumus- dienas, kad izglītojamais iestādi nav 

apmeklējis. 

Mācību nodarbības mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ir skaidri formulēti un 

sasniedzami, mācību nodarbības plānojums ir strukturēts, pedagogu skaidrojums 

izglītojamiem ir saprotams.  

Plānojot sasniedzamos rezultātus, tiek ņemtas vērā gan mācību programmas satura 

prasības, gan izglītojamo vecumposma īpatnības un vajadzības, gan apkārtējās vides 

aktualitātes, gan, iespēju robežās, tiek ņemtas vērā arī izglītojamo individuālās 

intereses. Pedagogi sagatavo mēneša plānu, kurā atspoguļo mēneša laikā apskatāmo 

tematu, sasniedzamos rezultātus katrā mācību jomā. 

 

Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, mācību līdzekļus regulāri 

atjauno un papildina. 
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Izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo personības 

attīstības vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un izglītības programmas satura 

prasībām.  

 

Lai izpildītu iestādes izvirzītos uzdevumus un sasniegtu mērķi, PII „Zīlīte” 

rotaļnodarbībās, tiek izmantoti attīstošie materiāli, kuri izglītojamam ļauj vingrināties 

konkrēta mērķa sasniegšanai, un kuri ar savu mērķi aptver Pirmsskolas izglītības 

programmas saturu. Materiālos ietverti praktiskās dzīves vingrinājumi, kurus veicot 

izglītojamais attīsta gan lielo, gan smalko motoriku, gan mācās dozēt muskuļu spēku, 

apgūst pieklājības un atbilstošas uzvedības vingrinājumus, mācās rūpēties par sevi un 

apkārtējo vidi. Daļa attīstošo materiālu strādā tieši ar izglītojamā sensoro spēju 

attīstīšanu un niansēšanu, zināms, ka pirmsskolā tieši praktiskā darbošanās un 

pasaules, vides tveršana caur sajūtām un maņām, ļauj aptvert šos jēdzienus arī prātā 

un domās. Matemātikas materiālos ir izolēta viena abstrakcija, jēdziens, kuru, 

strādājot, rotaļājoties ar materiālu, izglītojamais izprot un nostiprina atmiņā. Valodas 

mācības materiāli, īpaši, strādā uz izglītojamā interesi un aizrautību. Iestādē ar 

pedagogiem ir veidota izpratne par to, cik būtiski bērna attīstības un mācību procesā 

ir sekot izglītojamā sensitīvajiem periodiem mācību jomās, lai sniegtu izglītojamā 

iespēju izzināt un vingrināties mācību jomās, kas ir aktuālas viņam pēc iekšējās 

vajadzības un attīstības. Piektā attīstošo materiālu sadaļa aptver dabas zinību jomas, 

kurās bērni var gan pētīt dabā un apkārtnē notiekošo, gan iegūt un nostiprināt 

zināšanas par augiem, dzīvniekiem, pasaules uzbūvi un cilvēku.  

 

 

Izglītības iestādē vērtē pedagoga darba kvalitāti, vērtēšanas procesā ievēro 

normatīvo aktu prasības.  

Argumentēts pedagoga darba izvērtējums tiek veikts divreiz gadā, katra semestra 

beigās, decembrī atskatoties uz paveikto un izvirzot mērķus nākamajam semestrim, 

tiekoties ar katras grupas pedagogiem atsevišķā sapulcē; savukārt maijā pedagogi 

aizpilda pašvērtējuma anketu, kuru par katru pedagogu aizpilda arī iestādes vadītājs. 

Tiekoties sarunā, pedagogs un vadītājs vienojas par iegūto vērtējumu darba 

kvalitātes izvērtēšanā. Vairākas reizes pusgadā (3-4) pedagogs aizpilda un tiešajam 

vadītājam iesūta savu paveikto, saistībā ar iestādes izvirzītajām prioritātēm. 

Argumentētu izvērtējumu par vadītu nodarbību, pedagogs saņem ne mazāk kā 2 

reizes mācību gada laikā. Pedagogi, kuri pieteikušies Pedagogu profesionālā darba 

novērtēšanai un pretendē uz kādu no 3 pakāpēm, uz savu nodarbību hospitēšanu 

aicina ne mazāk kā 3 reizes mācību gada laikā.  

Pedagogiem tiek sniegta informācija par viņu paveiktā darba kvalitāti.  

 

Stiprās puses: 

• Sadarbības prasmju attīstība izglītojamiem dažādos vecumposmos. 



 Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

2018. gads 
 

 

8 

• Pārdomāts mācību materiāls un daudzveidīga metožu pielietošana. 

Tālākā attīstība: 

• Precīzāk iepazīstināt jaunos, nesen strādāt sākušos skolotājus ar pedagoga darba 

kvalitātes novērtēšanas kārtību iestādē.  

• Organizēt dalīšanos ar idejām un pielietotajām metodēm, izvirzot trīs tematiskās 

apakšgrupas, kuras prezentē veiksmīgākās no pielietotajām metodēm. 

Vērtējums: Labi 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Jau plānojot nodarbības un veidojot mēneša plānu, pedagogi tiek aicināti izvirzīt 

izglītojamiem sasniedzamus, reālus un saprotamus sasniedzamos rezultātus. Ja 

pedagogam ir skaidri mērķi, kādas prasmes plānots attīstīt izglītojamam, tad skaidrs, 

ka viens no soļiem, kas sperams, ir šī mērķa, sasniedzamā rezultāta aiznešana līdz 

izglītojamam- ko tieši plānots apgūt, kāda tam ir nozīme, un, kā šīs prasmes varēs 

izmantot turpmāk. Būtiski arī nodrošināt šo prasmju un zināšanu pielietošanu 

iestādes vidē.  

  

Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā.  

Diagramma Nr. 

 

 

96% no aptaujātajiem skolotājiem atzina, ka bieži vai ļoti bieži rotaļnodarbībās 

iekļauj mācību metodes, kurās izglītojamie sadarbojas cits ar citu (skatīt diagrammu 

Nr. 1.). Metodes atšķiras atkarībā no bērnu vecumposma, tieši tāpat, kā sadarbības 

formas atšķiras dažādos vecumposmos - jaunākajiem izglītojamiem (piemēram, spēt 

sagaidīt savu kārtu, lai izmantotu mācību vai rotaļu materiālu, darboties, netraucējot 

citiem, ievērot pieklājības normas) un vecāko grupu izglītojamiem, kuri jau spēj 

darboties nelielās grupās, spēj palīdzēt viens otram, demonstrējot mācību materiālu, 

attīsta empātiju. Kā veiksmīga sadarbības forma izceļama tieši izglītojamā kā 

skolotāja loma mācību procesā, kad viens izglītojamais demonstrē attīstošo 

uzdevumu, raksta vai lasa priekšā, iepazīstina ar grupas vidi. 
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Izglītības iestādē ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp pedagogiem, 

vadību un ģimeni. 

Diagramma Nr.2 

 

66% no aptaujātajiem vecākiem min mobilo lietotni WhatsApp, kā ērtāko veidu kā 

saņemt informāciju no iestādes. Pēc tam seko individuālās sarunas un vecāku 

sapulces, savukārt informatīvais stends, ka ērts informācijas saņemšanas veids, šķiet, 

tikai 32% aptaujāto. Elektroniska informācijas nodošana ir aktuāla arī starp iestādes 

vadību un pedagogiem- grupas sarakste ļauj nodot informāciju visiem reizē, īsi, 

kodolīgi un vizuāli paspilgtināti (skatīt diagrammu Nr.2).  

Izglītojamajiem regulāri tiek nodrošināta izglītības iestādes resursu pieejamība, viņi 

tos izmanto. 

Diagramma Nr.3 

 

76% no vecākiem, kuri piedalījušies aptaujā vecākiem uzskata, ka PII “Zīlīte” ir 

nodrošināti bērniem nepieciešamie resursi (grāmatas, radoši materiāli, attīstošas 

rotaļlietas) un 23% no aptaujātajiem atzīst, ka pārsvarā ir nodrošināti. 1% atbild, ka 

nav nodrošināti. PII “Zīlītē” jau kopš laika, kad iestāde bija Frīdriha Frēbela sertificēts 
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bērnudārzs, pastiprināti domā par to, kāda ir iestādes vide un izglītojamiem 

piedāvātie resursi. Plastmasas izstrādājumus, iespēju robežās, aizstāja ar dabīgiem 

materiāliem, tāpat plastmasas rotaļlietas pārsvarā nomainīja pret koka rotaļlietām 

un attīstošu mācību materiālu. Pie iestādes resursiem, kas ir pieejami bērniem, ir 

pieskaitāmas arī telpas, kuras pamazām, jau sākot no 2015./2016.gada tika 

iekārtotas izglītojamo darbībai. Piemēram, gaitenis, kas savieno ēkas korpusus, tika 

pārveidots par rotaļu telpu un aprīkots ar galdu mākslas nodarbībām; sporta zāle, 

tiek izmantota brīvajos brīžos, visas dienas garumā (sporta skolotājs, atbalsta 

izglītojamo izvēlētajās aktivitātes); mūzikas zālē stāv izvietoti instrumenti, un 

izglītojamie var doties turp darboties ar mūzikas skolotāju, saskaņojot to ar grupas 

skolotāju. Tāpat arī filiālē tika mainīts administrācijas telpu pielietošanas veids, 

secinot, ka pieaugušajiem nav nepieciešami vairāki kabineti un skolotāju istaba. 

Vienā no kabinetiem tika izveidota maza bibliotēka, skolotāju istaba pārvērsta par 

mākslas un radošo darbu telpu, gaitenis par metodisko telpu, bet otra zāle, iestādē 

saukta par “Sapņu istabu” tiek izmantota arī pusdienlaikā, kad uz turieni dodas bērni, 

kuri nav iemiguši, vai kuri neiet gulēt, vai arī, kad laika apstākļi neļauj doties pastaigā. 

Telpa ir aprīkota ar spēlēm, rotaļlietām, mīkstu paklāju, Lego konstruktoriem, 

konstruēšanas materiālu.  

 Lai nodrošinātu resursu pieejamību izglītojamiem, iestādē tiek domāts par 

mācību materiāla izvietojumu plauktos- tam jāatrodas bērnam aizsniedzamā 

augstumā, atvērta tipa plauktos, materiālam jābūt pilnīgā nokomplektētam, tīram, 

estētiski pievilcīgam. Grupas telpā, izglītojamiem sasniedzamā augstumā atrodas 

tikai tas, ar ko izglītojamies var strādāt un rotaļāties.  

 

 Grupas ir nodrošinātas ar visiem mācību darbam nepieciešamajiem 

materiāliem: ar piederumiem un materiāliem mākslai un rokdarbiem, pedagogu 

veidotajiem un izstrādātajiem materiāliem, spēlēm, Fr. Frēbeļa un M. Montessori 

izstrādātajiem attīstošajiem materiāliem, uzskates materiāliem (kartēm utml.), 

grāmatām un mācību grāmatām, materiāliem pētīšanai un eksperimentiem. 

Attīstošais materiāls, kas pieejams izglītojamiem grupās, veido izpratni un ļauj 

vingrināties, apgūstot mācību programmas saturā paredzētos jēdzienus un prasmes. 

Daļa attīstošo materiālu uzskaitīta pielikumā Nr.2  

 

Izglītības iestādē uzskaita un analizē nodarbību kavējumus.  

 

84% no aptaujātajiem pedagogiem uzskata, ka iestādē kavējumi tiek uzskaitīti 

efektīvi, un 60% pedagogu zina, kāpēc izglītojamais neapmeklē iestādi, bet 40% 

pedagogu to pārsvarā zina. Augstie rezultāti saistāmi ar veiksmīgas informācijas 

apmaiņas sistēmas ieviešanu starp pedagogiem un izglītojamā vecākiem. Tieši par 

neplānotajiem vai īsajiem kavējumiem vecākiem ir visvienkāršāk un ātrāk ziņot, 

izmantojot īsziņu, vai mobilo aplikāciju WhatsApp. Jo vienkāršotāks ziņas nodošanas 
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veids, jo lielāka iespēja, ka vecāki to izmanto. Par plānotiem un ilgstošiem 

kavējumiem, vecāki ir aicināti iesniegt iesniegumu iestādes vadītajai, izmantojot 

elektronisko pastu, vai katrā grupā pieejamo iesnieguma veidlapu.  

 

Stiprās puses: 

• Bērniem pieejams, estētisks, tīrs, mācību saturu saturošs mācību materiāls; 

• Individuāla pieeja katram izglītojamam, kas ļauj veiksmīgāk integrēties tiem, 

kas ir dažādu iemeslu dēļ neapmeklējuši izglītības iestādi; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt uzlabot informācijas apriti starp visām iesaistītajām pusēm; 

 Turpināt pielāgot un izmantot iespējami visas iestādes telpas 

izglītojamiem; 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Vērtējot izglītojamo mācību darbu, tiek ievērotas vērtēšanas formas un metodiskie 

paņēmieni, kas atbilst personības attīstības vajadzībām un mācību jomas specifikai. 

Iestādē esam nosprauduši iekšējo mērķi, ka atgriezenisko saiti par paveikto ir iespēja 

sniegt izglītojamajam pašam. Kļūdu kontroli lielākoties paredz mācību materiāls. 

Skolotājs, zinot katra izglītojamā spēju un prasmju līmeni, izvērtē piedāvājamā 

materiāla klāstu, kas vērsts uz individuālu un vecumposmam atbilstošu izglītojamo 

izaugsmi. Vērtējumam nevajadzētu būt motivācijai kaut ko darīt, bet līdzeklim, lai 

izprastu savas stiprās puses un apzinātos vietas izaugsmei.  

Informāciju par katra izglītojamā sasniegumiem skolotājs mēneša beigās apkopo 

mēneša refleksijas tabulā (skatīt pielikumā Nr.3), lai varētu plānot turpmākos 

sasniedzamos rezultātus un tie būtu pēctecīgi iepriekš apgūtajam. Šajā tabulā var 

izvērtēt katra izglītojamā sasniegumus un analizējot iegūtos datus, plānot turpmāko 

darbu, mācību materiāla un metožu piedāvājumu. 

Individuāls darbs ar izglītojamajiem dod iespēju izvērtēt viņa sasniegumus konkrētās 

specifiskās jomās, kuras nav iespējams novērot un izvērtēt grupu darbos. 

Ikdienā skolotāji veic individuālus izglītojamo novērojumus, kurus atzīmē 

novērojumu lapās (skatīt pielikumā Nr.4). Tās paredz kognitīvo, emocionālo, sociālo, 

fizisko u.c. jomu vērojumu piezīmes. Šīs novērojumu, kā arī refleksijas tabulas paredz 

iespēju detalizēti analizēt katra bērna attīstības dinamiku un izmaiņas visās attīstības 

jomās, ņemt vērtā dažādus sociālus faktorus, emocionālus apstākļus un to ietekmi uz 

izglītojamā izaugsmi. 
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Vecāki 2 reizes mācību gādā tiek detalizēti iepazīstināti ar sava bērna mācību 

sasniegumiem. Tie atspoguļojas izglītojamo attīstības kartēs, kurās ir iespēja redzēt 

izaugsmes dinamiku. Kā arī ikdienas komunikācijā ar vecākiem tiek aktualizēti dažādi 

izaugsmei svarīgi jautājumi. Aptaujas rādītājos var redzēt, ka 98% respondentu 

apmierina un drīzāk apmierina sadarbība ar grupu skolotājiem. 

Diagramma Nr.4 

 

Uz jautājumu: Cik bieži Jūs saņemat informāciju par sava bērna mācību 

sasniegumiem?, tikai 7 % respondentu atbild, ka 1 reizi gadā, pārējie informāciju 

saņem regulāri (skatīt diagrammu Nr. 4). Turpmāk sadarbības pamatshēma ar 

vecākiem paliks iepriekšējā, taču rūpīgi ievērojot individuālo pārrunu grafiku ne 

mazāk kā 2 reizes mācību gadā. Aptauja rāda, ka vecāku iniciatīva pārrunām ar 

skolotājiem par bērna zināšanu un prasmju apguvi ir pietiekami augsta. Šī ir vecāku 

iniciatīva, ko mēs atbalstam. Savukārt grupu skolotāji pārrunas ar izglītojamo 

ģimenēm organizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes mācību gadā. 

Situācijās, kad tiek novēroti kādi izglītojamā attīstību traucējoši faktori, skolotāja 

sadarbojās ar ģimeni un sniedz ieteikumus, atbalstu pēc nepieciešamības. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamie vērtē savu darbu vadoties pēc saviem sasniegumiem; 

 Vērtējums no pedagoga ir saturisks uz izaugsmi vērsts; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpinām atbalstīt ideju, ka motivācija darboties ir vēlme izzināt, noskaidrot, 

nevis vērtējums; 

 Pedagogi analizē un vērtē katra izglītojamā sasniegumus vadoties pēc 

vērtējamā sasniegumiem, nevis vidējiem rādītājiem (šāda shēma ir 

veiksmīgākai dinamiskai un harmoniskai personības attīstībai); 
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Vērtējums: ļoti labi 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pirmsskolā redzami atklājas grupas ikdienā un 

izglītojamo pašapkalpošanās iemaņu un sociāli emocionālo prasmju novērošanā. 

Novērojumus par katru izglītojamo skolotājs fiksē novērojumu lapā, lai pēc tiem 

virzītu nākamos sasniedzamos rezultātus izglītojamam, plānotu individuālo darbu.  

Iestāde noteikti var lepoties ar patiesi patstāvīgiem bērniem, jo pat mazākās grupas 

(divgadīgo izglītojamās grupas) izglītojamie pašapkalpojas ēdienreizēs, kā arī 

nepārtraukti vingrinās rūpēties par sevi un grupu. Tas ļauj izglītojamiem apzināties 

savas vēlmes un vajadzības, samazina pārtikas atkritumu daudzumu un veido 

pašapzinīgu personību.  

Par izglītojamo sasniegumiem ikdienā, ar kuriem PII “Zīlīte” lepojas ir izglītojamo 

sociālās prasmes, kuras attīstās un kuras ļauj ar izglītojamiem bieži doties mācību 

ekskursijās ārpus iestādes. Kā nozīmīgs sasniegums iestādei šķiet tas, cik brīvi un 

atbildīgi ir izglītojamie, ja aizvien biežāk ekskursijās grupas dodas ar sabiedrisko 

transportu, nevis īrētu transportu. Tā ir brīnišķīga mācību nodarbība, lai vingrinātu 

emociju kontroli, atbildību par sevi, patstāvību un pašapkalpošanās prasmes, 

sadarbības prasmes, kā arī sociālās prasmes, jo, tikai izejot no sagatavotās vides, var 

mācīties autentiskās situācijās. Izglītojamie novērtē šo pedagogu uzticību un viņiem 

sniegto atbildību, tāpēc samazinās arī darba organizācijas nosacījumiem neatbilstoša 

uzvedība.  

 

Stiprās puses:  

• Attīstītas pašapkalpošanās prasmes visa vecuma izglītojamiem. 

Tālākā attīstība: 

• Turpināt uzsākto pašapkalpošanās prasmju apgūšanā. 

Vērtējums: Ļoti labi. 

 

 

3.4. Atbalsts izglītojamiem 
 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība); 

 

Lai sniegtu izglītojamiem psiholoģisko atbalstu, kā arī konsultētu skolotājus par 

veiksmīgākajām darba metodēm un rīcības soļiem, darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

mācīšanās, uzvedības grūtības vai nepieciešams stiprināt sociāli emocionālās sfēras 

prasmes, PII “Zīlīte” darbojas atbalsta personāls, kura sastāvā ir 2 izglītības psihologi 
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(1,7 darba slodzes), 2 logopēdi (1,7 darba slodzes) un speciālais pedagogs (0,3 darba 

slodze uz vienu izglītojamo ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā 

rekomendētas speciālā pedagoga nodarbības). Logopēdi strādā ar izglītojamiem 

sākot no 3 gadu vecuma, tiekoties ar izglītojamo individuālā nodarbībā divas reizes 

nedēļā. Speciālisti dokumentē izglītojamā logopēdiskās attīstības dinamiku, 

sadarbojas ar izglītojamā ģimeni, iesakot vingrinājumus, kurus veikt mājās. Divas 

reizes mācību gadā logopēdi rakstiski informē izglītojamā vecākus par valodas 

attīstības dinamiku izglītojamam, kā arī aicina uz sarunu klātienē, kur demonstrē 

vingrinājumus, iesaka dažādas metodes, kā vingrināties ar bērnu mājās. Izglītības 

psihologi konsultē vecākus, veic izglītojamo izpētes, lai sagatavotu atzinumu 

Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, konsultē skolotājus un vecākus, veic grupas 

vērojumus, lai gūtu priekšstatu par emocionālo mikroklimatu grupā, kā arī organizē 

izglītojošas lekcijas iestādes kolektīvam un vecākiem par dažādām tēmām, kā arī 

organizē supervīzijas pedagogiem. Vērojumus, psiholoģiskos atzinumus un sarunu ar 

vecākiem protokolus izglītības psiholoģi izstrādā un glabā atbilstoši amata prasībām. 

Speciālais pedagogs ar izglītojamos strādā individuāli divas reizes nedēļā, veltot 

izglītojamam un dokumentācijas aizpildīšanai trīs stundas nedēļā. Visiem 

speciālistiem ir nodrošināti atsevišķi ar nepieciešamajiem resursiem nodrošināti 

kabineti. 

 

Nepieciešamības gadījumā iestāde sadarbojas ar Ozolnieku novada sociālo dienestu. 

Visbiežāk sadarbība ir nepieciešama, lai palīdzētu vecākiem sagatavoties, lai 

izglītojamais varētu piedalīties Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, vai arī, lai iestāde 

sniegtu informāciju par sadarbību ar izglītojamā vecākiem, vai aizbildņiem.  

 

Datus par izglītojamo veselības stāvokli un par nelaimes gadījumiem fiksē gan grupas 

pedagogi, veicot ierakstu grupas žurnālā, izglītojamā vecāks parakstās pie ieraksta, 

apstiprinot, ka par incidentu ir informēts. Traumas dokumentē arī iestādes medmāsa 

traumu reģistrācijas žurnālā. 

 

Iestādes pedagogs ir ieguvis kļūt par “Džimbas drošības skolas” aģentu, tas ļauj 

2018./2019. mācību gadā organizēt izglītojamiem saprotamā valodā un veidā atklātu 

lekciju ciklu par bērnu drošību un bērnu tiesību aizsardzību.  

 

Drošības instrukcijas.- (skatīt pielikumā Nr. 5) 

Iestādes Iekšējas kārtības noteikumos ir iekļautas drošības instrukcijas gan 

izglītojamiem, gan pieaugušajiem. Ar instrukcijām pedagogi izglītojamos iepazīstina 

viņiem saprotamā veidā, katra mācību gada sākumā, un turpmāk pēc 

nepieciešamības (pirms došanās ekskursijā, pastaigā, gatavojot ēdienu mājturības un 

tehnoloģiju mācību jomā, utml.) Par veiktajām drošības instrukcijām pedagogi veic 

ierakstus grupas žurnālā.  
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Mācību evakuācijas- Reizi gadā organizējam praktiskās nodarbības saskaņā ar 

ugunsdrošības instrukcijas sadaļu ,,Rīcība ugunsgrēka gadījumā’’ (evakuēšanās un 

darbiniekiem praktiskās mācības – dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem). Katrs 

darbinieks ar savu parakstu apstiprina ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā 

par piedalīšanos praktiskās nodarbībās. 

 

Lai izglītības iestādē neiekļūtu nepiederošas personas, iestādes durvis ir aprīkotas ar 

koda atslēgu, kods tiek izpausts tikai izglītojamo vecākiem un pedagogiem. 

Izglītojamo vecāki, parakstoties par iestādes Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, 

apliecina arī to, ka neizpaudīs durvju kodu nepiederošām personām. Pie iestādes 

ārdurvīm, no ārpuses redzamā vietā, izvietota Kārtība, kādā iestādē uzturas 

nepiederošas personas. 

 

Veselības aprūpi PII “Zīlīte” nodrošina iestādes medmāsa. Visi iestādes pedagogi ir 

apmeklējuši pirmās palīdzības sniegšanas kursus un ieguvuši apliecību. Iestādē ir 

izstrādāta Kārtība, kā rīkojas infekciju slimību gadījumos. (skatīt pielikumā Nr.6) 

 

Stiprās puses: 

• Nokomplektēts, profesionāls un stabils atbalsta personāls iestādē.  

Tālākā attīstība: 

• Pārstrādāt drošības instrukcijas vizuālā, bērniem vieglāk uztveramā veidā, izvietot 

tās atsevišķā vietā grupā. 

• Nomainīt durvju koda atslēgu uz karšu atslēgu sistēmu; sistēmai pievienot arī 

iestādes vārtus, tādējādi papildus nodrošinot to, ka iestādes teritorijā neiekļūst 

nepiederošas personas.  

Vērtējums: labi 

 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Iestādē pievēršam lielu uzmanību bērna personības attīstībai. Bērnu atbildība par 

uzdevumu veikšanu un pienākumiem grupā veicina atbildības sajūtas attīstību un 

pašizaugsmi. Darba formu organizēšanā atkāpjamies no frontālā darba un izvēlamies 

grupu, pāru, jeb individuālo darba formu un vadāmies pēc bērnu iniciatīvas un 

vecumposma vajadzībām. Šāda darba organizācijas forma nodrošina iekšēji motivētu 

darbošanos un dziļāku izpratni par veicamo, kas gala rezultātā virza uz harmonisku 

personības attīstību. Tādā veidā bērni darbojās dažādās vienaudžu grupās un trenē 

savas komunikāciju prasmes un sociālās iemaņas. 

Izglītojamie var brīvi izteikt savu viedokli un domas, kā arī tiek ņemts vērā bērnu 

viedoklis, domas un vēlmes iestādes vides uzlabošanai. Bērni apzinās, ka grupas 
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noteikumi ir svarīgi visas grupas sekmīgai pastāvēšanai. Vecāko grupu izglītojamie 

paši izstrādā noteikumus, kas nosaka kārtību kādā telpā vai grupas organizētā 

aktivitātē. Tas veicina apziņu, ka normu ievērošana ir būtiska jebkuras sabiedrības 

veiksmīgā pastāvēšanā. 

Dienās, kad ir iespēja brīvi pārvietoties pa iestādi, bērni mācās sadarbības ar 

cita vecuma bērniem, šādā komunikācijā viņi mācās pieņemt un cienīt dažādību, būt 

iecietīgiem vienam pret otru. Vecākajiem bērniem ir iespēja palīdzēt jaunākajiem 

praktiski un daloties zināšanās. 

Grupu telpās bērni uzkopj pēc sevis, ja kas izlijis, izbiris, izgāzies. Tam ir brīvi, zināmā 

vietā atrodams inventārs. 

Grupās skolotāji mācību procesu organizē un vada tā, lai skolēni ar vienlīdzīgu 

cieņu attiektos pret līdzcilvēkiem, dabu, valsti un pasauli, kurā dzīvo. 

Pedagogi darbu plāno atbilstoši bērnu vajadzībām, interesēm un mikroklimatam 

konkrētajā dienā un atbalsta izglītojamo iniciatīvas, kas veicina personības izaugsmi. 

Reizēm iepriekšminētā veiksmīgai un pilnvērtīgai realizācijai traucēklis ir lielais bērnu 

skaits grupās attiecībā pret telpām un pieaugušo skaitu. 

Pēc vecāku un bērnu iniciatīvas iestāde nodrošina telpas arī interešu izglītības 

nodarbībām. Šobrīd aktuāli ir: māla veidošanas pulciņš, tautiskās dejas, atsevišķām 

grupām angļu valoda, robotika. Pēc vecāku iniciatīvas un bērnu vēlmēm mācību gada 

laikā ir iespējami papildinājumi. 

 

Stiprās puses: 

 Ņemot vērā bērnu vecumposmu vajadzības, intereses tiek veicināta katra 

bērna individuālā personības izaugsme; 

 Brīvā pārvietošanās telpās - bērnu patstāvības, drosmes sajūtas stiprināšana; 

 Vienlīdzīga cieņa komunikācijā pedagogs – izglītojamais – ģimene; 

 Darbošanās kā motivācija, vērtēšana – emocionāli pozitīva veikuma 

pašanalīze; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt darbu pie pašmotivācijas veicināšanas; 

 Vēl brīvāk izmantot iestādes telpas darba procesam, izejot to grupu telpām – 

dodot lielāku izvēli bērna izvēlei un līdz ar to veicinot patstāvību izvēlēs un 

rīcībās; 

 Saglabāt un uzlabot personības attīstību veicinošu mikroklimatu un motivēt 

uz iekšējo personības izaugsmi arī iestādes personālu; 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

 

3.4.3. Atbalsts mācību diferenciācijā 
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Pedagogi plānojot mācību darbu, ņem vērā izglītojamo vajadzības atbilstoši viņu 

attīstībai un individuālajām spējām. Skolotāji pārzina skolēnu dotības un vietas 

izaugsmei, un šīs zināšanas izmanto, lai plānotu mazu grupu darbus vai individuālu 

darbu, piedāvātu konkrētu materiālu individuāla izglītojamā veiksmīgai izaugsmei. 

Izglītojamiem grupā ir pieejam plašs mācību saturu aptverošs, vecumposma 

vajadzībām atbilstošs, izglītojošs materiāls. Bērnu vēlmēm, fantāzijām ir plašas 

robežas, kas reizēm sniedzās ārpus pirmsskolas vadlīnijās noteiktā, arī tas tiek ņemts 

vērā un realizēts iespēju robežās.  

Sadarbojoties ar izglītojamo ģimenēm, tiek ņemts vērā arī viņu viedoklis par mācību 

procesu, tādējādi sekmējot ar mācību procesu saistītu nodarbju plānošanu ģimenē. 

Grupu skolotāji sadarbojās ar iestādes atbalsta personālu – logopēdu, psihologiem, 

speciālo pedagogu, lai pilnveidotu grupas vidi, darba formu izvēli dažādās situācijās, 

kas nodrošina individuālu, līdz ar to diferencētu pieeju izglītojamajiem. Iestādes 

psihologi organizē ikmēneša supervīzijas, kuras ļauj skolotājiem analizēt situācijas un 

izprast to cēloņus, kā ar vienkārši „izventilēt” sajūtas un gūt atbalstu, kā arī gūt 

pieredzes apmaiņu, kā konkrētas situācijas risina citi pedagogi. Kā arī ne mazāk kā 2 

reizes gadā psihologi organizē lekciju par sociāli emocionālo audzināšanu, kur 

skolotājs detalizētāk izprot emociju izpratnes un kontroles nozīmi katra personības 

attīstībā. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojošais materiāls grupās paredz diferenciācijas iespēju; 

 Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt izprast bērna individuālas attīstības nozīmīgumu viņa izaugsmē; 

 Turpinām atkāpties no frontālās darba formas, ka dominējošās, aizvietojot to 

ar individuālu, grupu darbu; 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.4. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Izglītības iestādē ir 3 izglītojamie, kuriem piešķirta speciālā izglītības programma. 

Izglītojamiem, ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu tiek nodrošināti 

atbalsta pasākumi un vajadzības gadījumā tiek nodrošināta atkārtota komisija. Šiem 

bērniem ir nodrošināts papildus individuālais darbs ar speciālo izglītības pedagogu, 

kurš pēc nepieciešamības strādā, pilnveidojot bērna individuālās vajadzības un 

prasmes. 

Speciālās izglītības skolotājam ir atsevišķs aprīkots kabinets, kurā pēc 

nepieciešamības tiek nodrošināts individuāls darbs ar izglītojamo, darbošanās notiek 

arī grupas telpā, lai varētu novērtēt sociālo prasmju pilnveidi.  

Iestādē 47 bērniem tiek nodrošināts logopēda atbalsts. 
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Izglītojošais materiāls grupā nodrošina iespēju bērniem ar speciālām vajadzībām 

pilnvērtīgi realizēt savam vecumposmam, prasmēm un iemaņām atbilstošu attīstību. 

Speciālās izglītības pedagogam ir izstrādāts individuālās izglītības programmas 

apguves plāns (skatīt pielikumā Nr.7). 

Ne mazāk kā 2 reizes mācību gadā (biežāk pēc nepieciešamības), speciālās izglītības 

pedagogs tiekas ar izglītojamā vecākiem, lai pārrunātu attīstības dinamiku un 

apspriestu sadarbības plānu. 

Vajadzības gadījumā, ja vecāks ir vērsies pēc atbalsta, tiek iesaistīts iestādes 

psihologs, darbam ar mikroklimatu grupā, iestādē un tiekoties ar izglītojamā 

vecākiem sniegtu ieteikumus darbam mājās, lai veicinātu apstākļus veiksmīgai 

izglītojamā attīstībai un izaugsmei. 

 

Stiprās puses: 

 Iestādē ir profesionāla atbalsta komanda – logopēdi, psihologi, speciālais 

pedagogs; 

 Iekļaujošā izglītība; 

 Filozofiski – lielākais darbs veiksmīgai integrācijai ir ar pedagogiem un 

izglītojamā ģimenēm; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt izglītojami iekļaujošo izglītību; 

 Strādāt pie agrīnās intervences, lai laicīgi var piesaistīt speciālistus; 

 Informēt skolotājus par sadarbības shēmu, kā rīkoties, ja ir aizdomas, par 

nepieciešamību pēc atbalsta; 

 Vairāk koncentrēties uz preventīvajiem pasākumiem; 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Sadarbība ar vecākiem vienmēr ir bijusi aktuāla un svarīga joma mūsu iestādes darba 

plānošanā. Patreizējo izglītojamo ģimenes ir atvērtas sadarbībai, labprāt piedalās 

iestādes organizētajos pasākumos un mācību darbā. Ir ģimenes, kuras izsaka savu 

viedokli pārmaiņu nepieciešamībai atsevišķās iestādes attīstības jomās, un plānojot 

turpmāko attīstību, arī šie viedokļi tiek ņemti vērā. 

Ne mazāk kā 2 reizes mācību gadā grupas plāno vecāku sapulces un iestāde organizē 

vecāku padomes sanāksmes. Ja rodas nepieciešamība šīs sapulces vai sanāksmes tiek 

organizētas papildus. Te tiek pārrunāti svarīgākie iestādes dzīves jautājumi, mācību 

darba aktualitātes un mācību procesa organizācija un norise iestādē. Sadarbība ar 

vecākiem tiek organizēta dažādi: 

Skolotājs – vecāks: Ikdienas darbs, kā arī individuālas pārrunas par bērna attīstību ne 

mazāk 2 reizes mācību gadā. Mācību gada ietvaros ir dažādi pasākumi, kur ir 
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sadarbība ar ģimenēm – Māmiņdienas, Tēvu dienas, vecvecāku pasākumi, 

Miķeļdienas tirdziņš, 18. Novembris – mainīgi atkarībā no katra gads aktualitātēm. 

Vecāki sniedz atbalstu mācību materiālu, dekorāciju izstrādē. Skolotāji pēc 

aktualitātes organizē tikšanos ar vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem. Atsevišķās 

grupās skolotāji organizē sadarbību, aicinot vecākus iesaistīties dažādu projektu 

īstenošanā – dzimtas koku izpēte, prezentācija; bērnu jubileju atzīmēšana, (katrs 

vecāks par savu bērnu sagatavo kastīti ar ģimenei nozīmīgām lietām no bērna 

piedzimšanas brīža; u.c. Katrai grupai ir iekšējā saziņas sistēma ar savu izglītojamo 

vecākiem – e-pasts, vai Whatsapp grupa, šādā veidā aktuālā informācija līdz 

vecākiem nonāk ātrāk. Kā liecina arī anketas rezultāti, katra grupa izvēlas sev ērtāko 

un efektīvāko informācijas nodošanas veidu. Vecākiem visērtākais veids saņemt 

informāciju ir individuālās klātienes sarunās, vecāku sapulcēs, Whatsapp grupā. 

(skatīt pielikumu). Vecāki iesaka iestādi izveidot savu mājaslapu, kur varētu notikt 

informācijas apmaiņa.  

Iestādes administrācija – vecāks: Caur vecāku padomes pārstāvjiem tiek nodota 

informācija citiem izglītojamo vecākiem, par aktuālo iestādes darba kārtībā. 

Interesentiem tiek piedāvātas dažādu speciālistu lekcijas, dažādos jautājumos.  

Atbalsta personāls – vecāks: Pēc nepieciešamības ir iespēja sadarboties ar iestādes 

logopēdu, psihologiem, speciālo pedagogu, kas rekomendē, komunicē, atbalsta, lai 

bērna attīstība noritētu pilnvērtīgi un daudzpusīgi; 

Stiprās puses:  

• Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem;  

• Konstruktīva sadarbība ar Iestādes padomes vecākiem – ģimeņu atbalsts, 

līdzdalība iestādes mācību un saimnieciskajā darbā;  

• Atbalsta personāla- psihologa, logopēda, speciālā pedagoga sadarbība ar 

pedagogiem un vecākiem; 

Turpmākā attīstība: 

 Vēlamies izstrādāt koncepciju un rīcību atbalsta sniegšanai vecākiem, kuriem 

nepieciešams atbalsts bērna audzināšanā un plānot to arī preventīvi 

ģimenēm, kurās ir mazuļi vecumā līdz pirmsskolai; 

 Ņemt vērā vecāku ieteikumu un plānot ieviest iestādes mājaslapu 

informācijas apmaiņai; 

 Turpināt realizēt un dažādot vecāku tikšanās, lai vecākiem būtu iespēja 

maksimāli ieraudzīt un izprast savu bērnu pirmsskolas dzīvi. 

Vērtējums: labi 
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3.5 Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

Piederības izjūta iestādei, mūsuprāt, ir balstīta uz pozitīvu, labvēlīgu, sadarbībā 

balstītu mikroklimatu. Iestādē strādājam un veidojam vidi, lai attiecības starp 

pedagogiem, darbiniekiem, vecākiem un jo svarīgi bērniem, būtu vienlīdzīgā cieņā 

balstītas. Iestādē strādājam uz to, lai darba vide būtu sagatavota. Svarīgākie faktori 

sagatavotai videi – bērniem pieejams materiāltehniskais nodrošinājums, gan 

skolotājs kā vides sastāvdaļa (produktīvākā mācību procesa laikā grupā 2 pedagogi). 

Mūsu iestādes aktualitāte ir -profesionāls un „uz bērnu” strādājošs personāls, tai 

skaitā arī tehniskais, jo tas” tieši” ietekmē iestādes mikroklimatu un līdz ar to arī 

pilnvērtību bērnu izaugsmi. 

Iestādē telpas ir pielāgotas bērnu vajadzībām, un vienreiz nedēļā bērniem ir iespēja 

brīvi pārvietoties pa visu iestādi un realizēt mācību procesu arī citās sev interesējošās 

telpās. Filiālē šo, brīvo pārvietošanos, nodrošinām skolēnu brīvlaiku nedēļu ietvaros. 

Šāda iespēja nostiprina bērnos patstāvību, prasmes orientēties telpās, kā arī 

pašdisciplinē un organizē bērnu brīvai, pašvadītai darbībai.  

Iestādē ir vecāku padome, kura sanāk kopā, lai izteiktu idejas, kopā ar iestādes 

kolektīvu plānotu turpmāku, uz izaugsmi vērstu darbošanos.  

Katrā grupā, kā arī iestādes telpās ir vieta valsts simbolikai, to aktualizējam ne tikai uz 
valsts svētkiem, bet arī ikdienā. Šis mācību gads, kā Latvijas simtgades gads ir īpašs, 
jo par vērtībām, kuras izprotamas arī bērniem runājam par Latviju, iestādē ir 
100gades laika lenta, kur katru mēnesi mainās ekspozīcija, tādā veidā ļaujot bērniem 
ielūkoties vēsturē. 

Izglītības iestādei ir ētikas kodekss, ar ko ir iepazinies katrs darbinieks. 

Tradīcijas: 

Iestādē atzīmējam latviešu gadskārtu svētkus – Ziemassvētkus, Jāņus, Lieldienas, 

Miķeļus. Valsts svētkus 18. novembri un atšķirīgi katras grupas ietvaros arī 4. maiju, 

11. novembri. Tiek atzīmētas Māmiņdienas un Tēvu dienas, izlaidumi. Par tradīciju nu 

jau tapis mācību gada noslēguma pasākums, kurā visa iestāde dodamies izbraucienā 

uz jūsu, tur tiek sveikti arī topošie skolnieki. Iesaistāmies arī valsts un Eiropas mēroga 

izsludinātos pasākumos - Lielā talka, Eiropas sporta diena, Labo darbu nedēļa, Dzejas 

dienas u.c. Šajā mācību gadā iestādē organizējam ekspozīciju laika lenta Latvijai 100. 

Stiprās puses: 

 Iestādes vide, kura veicina harmonisku, skolēna vecumposmam un interesēm 
atbilstošu mācīšanos; 

 Iestādes tradīcijas; 
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 Tiek organizēta iekšējā sadarbības kultūra starp iestādes darbiniekiem, 
vecākiem, bērniem; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt strādāt pie vienlīdzīgā cieņā balstītas komunikācijas starp visām 
iesaistītajām pusēm; 

 Stiprināt pedagogu spēju rast jaunas un mūsu laikmetam atbilstošas 
metodes, sniedzot atbalstu bērniem konfliktsituācijās. 

Vērtējums: labi. 

3.5.2. Fiziskā vide. 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” atrodas Ozolniekos, Meliorācijas ielā 10, 

Ozolnieku novadā, LV-3018. Iestādes filiāle atrodas Ozolniekos, Jelgavas ielā 35. 

Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmu realizēšanai. Grupu 

telpas ir funkcionālas, iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam 

un augumam. Ņemot vērā iestādes telpu specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, 

tualetes telpa, virtuves telpa. 6 grupās guļamistabas ir atsevišķā telpā, 2 grupās 

iekļautas grupas telpās, filiāles 4 grupām ir atsevišķas guļamtelpas. Grupu telpas ir 

atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpas tiek regulāri vēdinātas un 

uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpu 

krāsojums ir gaišās krāsās. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri 

higiēnisko normu prasībām. 

Iestādē ir medmāsas kabinets, kurš aprīkots, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Izglītības iestādē ir ierīkots metodiskais kabinets, speciālās izglītības skolotāja un 

logopēda kabinets, psihologa kabinets, mūzikas skolotāju kabinets, lietvedes 

kabinets ir aprīkots ar slēdzamu skapi izglītojamo personas lietām, vadītāja vietnieka 

saimniecības jautājumos kabinets, vadītāja kabinets. Iestādē ir atbilstoši aprīkota 

virtuve. Iestādē ir pāreja starp korpusiem, kas tiek izmantota bērnu brīvā laika 

pavadīšanai un ir atbilstoši aprīkota. Sporta zāle ar mīksto grīdas segumu bērnu 

drošībai, kā arī mūzikas zāle. Filiāles 3. stāvā atrodas mūzikas zāle, mākslas telpa 

bērniem, bērnu bibliotēka, rotaļu jeb sapņu istaba, logopēda kabinets, psihologa 

kabinets un neliela skolotāju telpa. Telpas aprīkotas ar atbilstošu inventāru, mācību 

materiālu, kas ļauj īstenot izglītības programmu. 

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti 

ir pieejami. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu 

atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām.  
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Atzinumi iestādes darbības turpināšanai. 

Izglītības 
programmas 

īstenošanas vieta 

Atzinums Atzinums Izsniegšanas 
datums 

Ozolnieki, 
Meliorācijas iela 

10, LV-3018 

Veselības 
inspekcija 

Kontrole tiek veikta 
pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2008. gada 5. 
februāra noteikumiem Nr. 76 

,,Veselības inspekcijas 
nolikums’’ un:                                                                                                                      

- Epidemioloģiskās drošības 
likumu un izmantojot 

inspicēšanas procedūras:                                 
-KR.7.1 – P.01-v2 ,,Inspekcijas 

veikšana’’                                                                           
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 

,,Kārtība, kādā veic kontroles 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 

vispārējās pamatizglītības, 
vispārējās vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības 
iestādēs’’ 

 

2018. gada 16. 
aprīlis 

Ozolnieki, 
Meliorācijas iela 

10, LV-3018 

Būvniecības 
valsts kontroles 

birojs. 

Atzinums Nr.4-2.1-2018-133-
5041par publiskas ēkas 
ekspluatācijas pārbaudi 

 
2018. gada 26. 

aprīlis 

Ozolnieki, 
Meliorācijas iela 

10, LV-3018 

Valsts 
ugunsdzēsības un 

glābšanas 
dienests. 

Veica ēkas, telpu un teritorijas 
plānoto ugunsdrošības 
pārbaudi, kā arī civilās 
aizsardzības prasību 
ievērošanas kontroli. 

2018. gada 23. 
aprīlis 

Izglītojamie kopā ar skolotājām regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības 

un kārtības uzturēšanā. Izglītības iestādē plānveidīgi tiek veikti telpu remonti 

Ozolnieku novada domes celtniecības speciālisti apstiprina plānotos remontdarbus. 

Iestādē ir iekārtots interneta pieslēgums, Wi-Fi nodrošinājums.. 

 Izglītības iestāde ir nožogota, teritorijā aprīkoti āra laukumiņi ar konstrukcijām, 

izglītojamo fiziskajām aktivitātēm. Ir nepieciešams papildināt āra konstrukciju klāstu, 

kas ir iekļauts iestādes attīstības plānā. Blakus iestādei ir Ozolnieku sporta nams, 

kura telpas izmantojam sporta nodarbību un reizēm arī pasākumu organizēšanai. Āra 

teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu doties āra pastaigas un rotaļas 

diennakts tumšajā periodā. Katru pavasari kopā ar izglītojamo ģimenēm, tiek 

atjaunoti puķu stādījumi. Dekoratīvo apstādījumu dobes tiek estētiski un arī praktiski 
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uzturētas kārtībā. Iestādes teritorijā ir ierīkoti mazdārziņi mācību procesa 

autentiskumam, kā arī siltumnīcas un ogulāji, ko aprūpē grupu skolotāji, kopā ar 

izglītojamajiem. Izglītības iestādei piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē. Drošību uz ceļa 

nodrošina ātruma valnis un gājēju pārejas, netālu no iestādes iestādes ir auto 

stāvlaukums. Šobrīd iekļūšana iestādes teritorija notiek pa 2 vārtiņiem, bet attīstības 

plānā paredzēts šo mehānismu aizstāt ar kodu kartēm, kas nodrošinātu augstāku 

drošību un iekļuvi teritorijā tikai piederošām personām. Ik gadu vismaz 2-3 reizes 

gadā rīkotas talkas arī sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm iestādes teritorijas vides 

uzlabošanā – Pavasara talka ar smilšu kastu satura papildināšanu, rudens talka ar 

lapu grābšanu, dārza ražas novākšanu u.c. 

Stiprās puses:  

 Mācību telpu materiālais aprīkojums;  

 Telpu estētiskais izskats; 

 Praktiski visas iestādes telpas tiek „atdotas” bērniem, darbs norit ne tikai 
grupas telpā, bet bērni pārvietojas pa visu iestādi pēc nepieciešamības. 

 Pašvaldības atbalsts vides uzturēšanā un labiekārtošanā; 

 Mazdārziņi, siltumnīcas, ogulāju dārzs autentiskai izpratnei; 

Turpmākā attīstība: 

 Nepieciešams labiekārtot āra rotaļu laukumus; 

 Drošības kodu kartes vārtiņiem; 

 Grupu telpu remontdarbi; 

Vērtējums: ļoti labi. 

3.6. Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” ir 8 grupas, no tām divas grupas vecuma 

posmos no 5-6 gadi, divas grupas vecuma posmos no 4-5 gadi, trīs grupas vecuma 

posmos 3-4 un viena grupa vecumā 2-3 gadi. Savukārt PII “Zīlīte” filiālē ir 4 

izglītojamo grupas 6-7 gadu vecuma posmā. Telpas atbilst īstenojamās izglītības 

programmas specifikai un izglītojamo skaitam. 

Telpu platība ir atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.septembrī izdotajiem 

noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 

un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. 

 Iestāde ir noslēgusi beztermiņa bezatlīdzības telpu nomas līgumu ar 

Ozolnieku Sporta skolu, par telpām Ozolnieku Sporta centra sporta zāli un 

palīgtelpas, kas atrodas Stadiona ielā 5 Ozolniekos, lai nodrošinātu izglītojamiem 

sporta un futbola nodarbības. Šis nomas līgums atbilst izglītības programmas 

īstenošanas periodam. 
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 Ārpus izglītības iestādes notiekošās mācības, darba vidē balstītās mācības, 

mācību treniņi tiek organizēti atbilstoši izglītības likuma 14. panta 21. punktu, 

Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumiem Nr.1338. “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

un saskaņā ar iestādes Iekšējās kārtības noteikumu instrukcijām Nr.2 Bērnu pastaigu 

grupu organizēšana ārpus iestādes teritorijām; Nr.33 Citu iestādes pasākumu 

organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā; Nr.4 Pārgājienu un 

ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākuma laikā; Nr.5 Sporta 

(fiziskās izglītības un veselības) nodarbību un sporta pasākumu organizēšanas kārtība 

un bērnu drošība nodarbību un pasākumu laikā. Šīs nodarbības pārsvarā tiek 

organizētas pastaigu vai ekskursiju veidā. Bieži tiek izmantoti dabas materiāli un 

resursi. 

Ņemot vērā iepriekš minētās (skat. iestādes vispārīgs raksturojums) humānās 

pedagoģijas pārstāvja Fr. Frēbeļa atziņas un jauno mācību saturu pirmsskolā, kā arī 

tagadējo pirmsskolas izglītības programmu, un iestādes izvirzīto uzdevumu, 

nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus, PII “Zīlīte” papildus līdzšinējiem mācību materiāliem 

grupās, arī piederumiem un materiāliem mākslai un rokdarbiem, pedagogu 

veidotajiem un izstrādātajiem materiāliem, spēlēm, Fr. Frēbeļa izstrādātajiem 

attīstošajiem materiāliem, uzskates materiāliem (kartēm utt.), grāmatām un mācību 

grāmatām “Raibā pasaule”, ir izvēlējusies nodrošināt itāļu pedagoģes Marijas 

Montessori attīstošos materiālus. Komplektējot materiālu grupās tiek ņemtas vērā 

bērnu intereses un aktualitātes sabiedrībā. Materiālā bāze katru gadu tiek 

papildināta, valodas materiāla joma daudz materiāli ir skolotāju gatavoti.  

 

Montessori materiāli iedalīti 5 grupās- praktiskā dzīve, sensorika, valoda, 

matemātika, kosmiskā audzināšana (dabaszinības). 

 

Stiprās puses: 

 Mācību process ir aprīkots ar visu nepieciešamo kvalitatīvas pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanai. 

 Pedagogiem ir pieejama biroja tehnika un inventārs – dators, skeneris, 

printeris, kopētājs, laminēšanas ierīce, iesiešanas iekārta. Šo aprīkojumu 

pedagogi izmanto dažādu mācību materiālu izveidošanai. Daudzi priekšmeti 

un inventārs tiek izgatavoti, sadarbojoties ar tehnisko darbinieku. 

 Iestādē ir apstiprināta ieteicamā literatūra pirmsskolas programmas 

īstenošanai. (Literatūra un materiāli pedagogiem, vecākiem.), kura ir 

pieejama iestādes telpās. 
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 Iestādes teritorijā bērniem ir siltumnīcas, sakņu dārzs un puķu dobes, kas tiek 

izmantots, mācību vajadzībām, veicinot praktiskas iemaņas un izpratni par 

norisi dabā. 

 

Iespējas turpmākai attīstībai: 

 Regulāri sekojot līdzi vadlīnijām pirmsskolas izglītības mācību procesā, ir 

iespēja pielāgot materiāltehniskos resursus vajadzībām. 

 Nodrošināt kvalitatīvu uz izaugsmi vērstu materiāltehnisko nodrošinājumu arī 

turpmāk. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

3.6.2. Personālresursi 

Iestāde par veiksmīgas attīstības un labvēlīga mikroklimata veidotāju uzskata 

personālu. Iestādes vadītāja, 2 likmes vadītāja vietniekiem izglītības jomā (no tām 

aizpildīta viena). Iestādē strādā 31 profesionāls pedagogs, ieskaitot mūzikas un 

sporta skolotājus. 1.7 likme logopēdi, 1.7 likme psihologi, 0.3 likme speciālās 

izglītības skolotājs, medmāsa, kā arī 11 skolotāju palīgi,1lietvede, 2 apkopējas, 

2tehniskie strādnieki, 1 sētnieks, saimniecības daļas vadītājs. 

 
4.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības 

  

  

Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību 

No darbinieku skaita 
(3.a.) – zinātņu doktori 

ar vidējo 
pedagoģisko 

izglītību 

ar vidējo 
profesionālo 

izglītību 

ar vidējo 
vispārējo 
izglītību 

no tiem 
(6.a.-8.a.) 

iegūst 
augstāko 

pedagoģisko  
izglītību 

ar augstāko 
pedagoģisko 

izglītību 

t.sk. 
pedagoģijas 

maģistri  

ar citu 
augstāko 
izglītību 

A 6 7 8 9 10 11 12 13 

400                 

401 0 4 9   23 0 7   

402 0 0 0 0 12 0 0   

403 0 0 0 0 1 0 0   

404 0 0 1 0 1 0 1   

405 0 4 7 11 17 0 2   

406 0 0 0 0 2 0 2   

407 0 0 1 0 5 0 2   

408 0 0 0 0 2 0 0   

409 0 0 0 0 1 0 0   

410 0 0 0 0 1 0 0   

411 0 0 0 0 0 0 0   

412 0 0 0 0 0 0 2   

413 0 0 1 0 0 0 0   

 



 Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

2018. gads 
 

 

26 

Pedagogiem uzsākot ir jāapmeklē normatīvajos aktos noteiktie profesionālās 

pilnveides kursi – BTA un PMP kursi. Mācību gada ietvaros iestāde organizē 

vieslektorus, par dažādām aktuālām tēmām mācību procesa pilnvērtīgai 

organizēšanai. Vasaras periodā, jau divus gadus, nedēļas ietvaros, pedagogiem tiek 

organizēti intensīvi kursi, par dažāda mācību materiāla apguvi, kā arī vieslektori par 

dažādām jomām, tādām kā sociāli emocionālā audzināšana, vērtēšana pirmsskolā, 

Jespera Jūla pieejas pārskats. 9 pedagogi šajā mācību gadā pēc pašiniciatīvas apgūst 

M. Montessori metodikas 1.5 gadu apguves kursus. Pēc individuālas izvēles, 

iniciatīvas pedagogi apmeklē dažādus seminārus un profesionālās pilnveides kursus. 

1-2 reizes mācību gadā plānojam pieredzes apmaiņu kādā no progresīvām izglītības 

iestādēm valstī, kuru apmeklējam ar konkrētu mērķi izanalizēt kādu jomu, kurā 

plānojam izaugsmi. 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

3.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

 

Iestādes misija, vīzija, mērķis (skatīt 2 punktu). 

 

Izglītības iestādes vīzijas izstrādāšanā un vizualizācijā tika aicināts piedalīties viss 

iestādes kolektīvs- gan pedagoģiskie darbinieki, gan tehniskie darbinieki. PII “Zīlīte” 

bija iespēja piedalīties Lego® Serious Play® darbseminārā, kur profesionālā “sPlay” 

komanda organizēja un vadīja grupu sadarbību, un visu darbinieku vienlīdzīgu iesaisti 

iestādes vīzijas modelēšanā. Darbseminārs notika iestādē 2018.gada 20. aprīlī no 

plkst. 13.00 līdz 18.30. Iestādes izglītojamo vecāki sniedza atbalstu, lai iestāde varētu 

realizēt šādu ideju un darbsemināru, rodot iespēju izglītojamos no iestādes izņemt 

līdz plkst. 13.00, un iestādē turpināja darboties viena dežūrgrupa. Tieši par šo 

pasākumu pozitīvi atsaucas iestādes darbinieki, jo izglītības iestādē vienlaicīgi sanākt 

kopā visiem darbiniekiem vienlaicīgi ir sarežģīti. 

Kā vērtīgāko uzlabojumu pēdējā gada laika, skolotāju palīgi piemin iepriekš 

aprakstīto “Lego Serious Play” darbsemināru un socializāciju, kas arī varētu būt 

saistīts ar šo iespēju darbsemināra pilnīgi visiem vienlīdzīgi izteikt savu viedokli par 

katru jautājumu un tikt uzklausītam.  

Diagramma Nr.5 
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Arī pēc skolotāju aptaujas datiem redzams, ka 100% no aptaujātiem skolotājiem 

jūtas līdzatbildīgi par iestādes darba kvalitāti (skatīt diagrammu Nr.5), 

Diagramma Nr.6 

kā arī 92% uzskata, ka vadība aktīvi prasa, lai visi kolektīvā dalās ar idejām, iestādes 

darba uzlabošanai (skatīt diagrammu Nr.6).  

Diagramma Nr.7 

 

Edurio skolotāju palīgu aptaujā atklājas, ka 75% no aptaujātajiem skolotāju palīgiem 

uzskata, ka iestādes vadība aktīvi prasa, lai visi pirmsskolas kolektīvā dalītos ar 

idejām tās kvalitātes uzlabošanai (skatīt diagrammu Nr.7), 

Diagramma Nr.8 

 

kā arī 100% no aptaujātajiem jūtas līdzatbildīgi par iestādes kvalitāti (skatīt 

diagrammu Nr.8). 

Kā vērtīgāko uzlabojumu pirmsskolā pēdējā gada laika skolotāji nosauc: dokumentu 

pielāgošanu un optimizāciju, pozitīvu un uz sadarbību vērstu gaisotni iestādē, 

saprotošu un zinošu vadību, mācību procesa organizācijas virzības turpināšanos uz 

jaunās mācību pieejas īstenošanu, iespēju rīta cēlienā nodarbībās kopā strādāt 

diviem pedagogiem, kā arī grupu vides un attīstošo materiālu bāzes papildināšanu.  
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3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

100% visi skolotāju palīgi jūtas līdzatbildīgi par pirmsskolas darba kvalitāti. 

 

Iespējams, tieši darbseminārs, kurā iestādes darbinieki piedalījās vīzijas vizualizēšanā, 

nodrošina augstos rezultātus jautājumā par to, vai darbinieki zina iestādes vadītāja 

redzējumu par pirmsskolas attīstību. 100% no aptaujātajiem skolotājiem to zina ļoti 

labi vai labi; no skolotāju palīgiem 75% zina vadītāja redzējumu ļoti labi un labi, bet 

vidēji labi vadītāja redzējumu par iestādes attīstību zina 25% no aptaujātajiem.  

Diagramma Nr.9 

 Diagramma Nr.10 

Uz jautājumu, “cik viegli vai grūti Jums ir sastrādāties ar iestādes vadītāju?” gan 

skolotājiem, gan skolotāju palīgiem ir 100% pozitīvas atbildes, ka sastrādāties ir ļoti 

viegli un viegli (skatīt diagrammas Nr.9,10). 

Problēmsituācijās, kad vadītājam un darbiniekam ir atšķirīgi viedokļi, bet ir jāpieņem 

svarīgi lēmumi, darbinieki atbild, ka situācijas tiek risinātas: “Tiek uzklausītas abas 

puses un pieņemts abus apmierinošs lēmums”; “Risinot konstruktīvas sarunas, ar 

sapratni, ieklausīšanos”; “Tiek diskutēts par šo jautājumu, argumenti tiek ņemti vērā, 

domāju, ka pieņemtie lēmumi ir adekvāti, man nav bijušas pretenzijas. Vienmēr visi 

lēmumi ir pamatoti”; “Redzu, ka vadītāja savlaicīgi cenšas noskaidrot darbinieku 

viedokli, apkopot viņu idejas un priekšlikumus. Konfliktsituācijas neesmu novērojusi”, 

“Šis process notiek cieņpilni, tiek ņemti vērā visi argumenti par un pret.. Galu galā 

lēmums ir jāpieņem tāds, lai ieguvēji būtu visi darbinieki”. Tas norāda uz to, ka 

darbinieki jūtas uzklausīti, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā un savstarpējās attiecības 

ir cieņpilnas.  
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Stiprās puses: 

 Profesionāli uz izaugsmi vērsti pedagogi ar mūsdienīgu domāšanu; 

 Veiksmīga administrācijas komunikācija ar kolektīvu; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt meklēt ceļus veiksmīgai vienlīdzīgā cieņā balstītai komunikācijā starp 

darbiniekiem. 

 Plānots ieviest skolotājiem „restartēšanās” vietu iestādē; 

Vērtējums: labi 

 

3.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

 

1. Izglītības iestādes sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” dibinātājs ir Ozolnieku novada dome. Izglītības 

iestāde cieši sadarbojas ar Ozolnieku novada pašvaldību, struktūrvienību 

darbiniekiem, pašvaldības iestādēm (piemēram, Ozolnieku novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta nodaļu, Ozolnieku novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Ozolnieku 

novada Tautas namu, bibliotēku Ozolnieku vidusskolu). 

Iestāde sadarbojas ar Latvijas Univesitāti un filiāli Tukumā, nodrošinot praskses 

vietas topošajiem pirmsskolas skolotājiem, logopēdiem, pirmsskolas sporta 

skolotājiem. 

2. Sadarbības partneri un sadarbības uzdevumi 

 SIA “Kanclers” - dažādu materiālu piegādātājs – saimniecības preces un 

materiāli izglītojošajam darbam, rokdarbiem. 

 SIA smartandplay.com – uzņēmums, no kura tiek pasūtīti kvalitatīvi 

Montessori materiāli, ražoti Ķīnā  

 SIA MNL – pēc nepieciešamības tiek pasūtīti dažādas saimniecības preces 

 Iestādei šajā 2018./2019. mācību gadā ir sadarbība ar diviem ēdināšanas 

uzņēmumiem SIA “Kanto”, kas piegādā un nodrošina ēdināšanu 3 reizes dienā 

PII “Zīlīte” Meliorācijas ielā 10 un SIA “Konstants”, kas piegādā ēdienu PII 

“Zīlīte” filiālē Jelgavas ielā 35. 

 SIA Green Line Service sniedz veļas mazgāšanas pakalpojumu 

Stiprās puses: 

 Regulāra, mērķtiecīga, abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Ozolnieku novada 
pašvaldību, novada saistītajām iestādēm u.c. sadarbības partneriem. 

 Tiek stiprināts un popularizēts iestādes tēls novadā un valstī 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Jaunu sadarbības partneru piesaistīšana, atkarībā no mērķiem un vajadzībām 
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Vērtējums: labi 

5. Turpmākā attīstība 
 

Turpmākā attīstība tika norādīta katras jomas apraksta noslēgumā un ir 
balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem. 
 

Gala redakciju veica 

Ozolnieku novada pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte”  

vadītāja:  Laura Klegere-Dortāne 

 

SASKAŅOTS                      

 

                         (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

                             (paraksts, vārds, uzvārds)  

 

(datums)  

 


