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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

 

Tukuma pilsēta atrodas Tukuma  novadā, 65 km no Rīgas, un ir novada centrs.  

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Pepija” atrodas Tukuma pilsētas ziemeļaustrumu 

daļā, kurā galvenokārt izvietotas viena un divu stāvu dzīvojamās ēkas, kā arī dauzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas.  

Tukuma novada Domes un Valsts reģionālās attīstības aģentūras sadarbības rezultātā,  

2012.gada 12. decembrī jaunā pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika pieņemta ekspluatācijā. Un 

2013. gada 1. februārī, Tukumā, Mazā Smilšu ielā 14,  tika atklāta Tukuma pirmsskolas izglītības 

iestāde “Pepija” (turpmāk – Iestāde). Tukuma novada Dome Iestādes celtniecībai izmantoja no 

Ekonomikas ministrijas pārņemto bērnudārza “Dreiliņi- 2” tipveida būvprojektu.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Pepija” ir ļoti labas iespējas sportot ārā un telpās, laba vides 

pieejamība cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ēdnīcas iekārtojums. Uz ielas pie galvenajiem vārtiem 

ir izveidots ātruma ierobežojošs valnis, bet, piebraucot no otras puses, ir ātrumu ierobežojošas zīmes, 

lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. Iestādes teritorija ir nožogota. Iestādes teritorijai ir 

trīs gājēju vārtiņi, divi vārti paredzēti apkalpojošam transportam. Pie ēkas ir vairākas 

videonovērošanas iekārtas, kas ļauj ēkas dežurantiem pārredzēt visu Iestādes apkārtnes teritoriju. 

Iestādē tiek īstenota licencēta vispārējā pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 

01011111) valsts valodā, licences Nr. V-6305. 

Iestādē darbojas 7 grupas – “Ķirsītis”, “Zemenīte”, “Ķirbītis”, “Upenīte”, “Mellenīte”, 

“Vīnodziņa” un “Pīlādzītis”. 

2017/2018. mācību gadā iestādi apmeklēja 140 izglītojamie vecumā no 1,5 – 7  gadiem, no 

tiem 30% ir bērni, kuriem ir obligātā apmācība (skatīt 1.att.). 
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              6 – 7 gadīgie bērni 

 

 

                                                                                                                    bērni vecumā 

            5 – 6 gadīgie bērni                                                                             no 1,5 – 5 gadiem                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                

                

 

 

 

 

1.attēls. Izglītojamo sadalījums pa vecumiem. 

 

Iestādē strādā 36 darbinieki – no tiem 17 pedagogi, t. sk. logopēds (darba slodze – 0,56). Kā redzams 

1.tabulā, visiem pedagogiem ir (vai tiek iegūta) nepieciešamā izglītība atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

 

1.tabula. Pedagogu  skaita sadalījums pēc izglītības uz 2017.gada 1.septembri 

Iegūst pedagoģisko izglītību Ar augstāko pedagoģisko 

izglītību 

t.sk. pedagoģijas maģistri 

3 14 3 
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Iestādei ir daudzveidīgas tradīcijas: 

Svētki: 

 Zinību dienas pasākums; 

 Mārtiņdienas sadziedāšanās; 

 Latvijas valsts svētki; 

 Ziemassvētki; 

 Sadraudzības pasākums ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm “Draugi vingro kopā!”; 

 Iestādes dzimšanas dienas svinības; 

 Izlaidums. 

 

Tematiskie pasākumi: 

 Galda klāšana Miķeļdienā; 

 Adventes laika pasaku rīti; 

 Draugu pasts un ballīte; 

 Lieldienu svinēšana; 

 Dzejas dienas.  

 

Sporta pasākumi: 

 Olimpiskā diena; 

 Rudens un pavasara pārgājieni; 

 Futbola kluba organizētā “Futbola diena”; 

 Draudzības stafetes. 

 

Pasākumi ar vecākiem: 

 Ziemassvētki kopā ar vecākiem; 

 Vecāku nedēļa; 

 Praktiskās nodarbības ar vecākiem; 

 Aerobikas un deju svētki; 

 Lielkoncerts “Atnāc un paskaties uz mani pavasarī!”. 

 

Izstādes: 

 Izstāde no rudens veltēm Miķeļdienā; 

 Bērnu darbu izstāde; 

 Kopdarbu izstāde. 

 

Pasākumi darbiniekiem: 

 Zinību dienas pasākums “Satikšanās”; 

 Skolotāju dienas pasākums un fotofilmas seanss „Skats no malas”; 

 Ziemassvētku pasākums; 

 PII “Pepija” dzimšanas dienas svinēšana; 

 Izrādes iestudēšana “Pepijas” dzimšanas dienai; 

 Dejas iestudēšana aerobikas svētkiem; 

 Ekskursija; 

 Piedalīšanas pilsētas svētku gājienos; 

 Semināri, praktikumi, pieredzes apmaiņa. 
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2. Izglītības iestādes pamatmērķi 
 

 

Misija: Komandai sadarbojoties, radīt drošu vidi, kura palīdz nodrošināt bērna labsajūtu un 

stimulē viņa iniciatīvu, patstāvību, atbildību un patiesu motivāciju. 

Vīzija: Iepazīsim pasauli kopā drošībā, dabā, kustībā, praktiskā darbībā. 

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos 

pamatizglītības apguvei skolā. 

 

Gada galvenie uzdevumi 2017./2018.mācību gadā: 

1. Kopt tikumiskajās vērtībās balstītas saskarsmes un sadarbības prasmes. 

2. Izstrādāt un īstenot kvalitatīvu mēneša un nedēļu tematisko plānojumu, nodrošinot veiksmīgu 

mācību satura apguvi: 

2.1. veidot tematisko plānu atbilstoši dabas norisēm un sabiedriskās dzīves aktualitātēm (novadā, 

valstī, iestādē), 

2.2. veidot tematisko plānu atbilstoši bērnu spējām, attīstības līmenim, pieredzei un zināšanām, 

2.3. tematiskā plāna īstenošanai veidot atbilstošu vidi, kas nodrošina bērnu praktisku darbošanos, 

2.4. organizēt rotaļnodarbības un brīvā laika aktivitātes, kas ved uz rezultātu, 

2.5. īstenot izvēlēto aktivitāšu plānoto rezultātu novērtēšanu. 

Gada galveno uzdevumu izpildei tiek izvirzīti uzdevumi un plānotas aktivitātes pa pusgadiem. 

Pēc katra pusgada tiek vērtēta izvirzīto uzdevumu izpilde (skatīt 2.un 3.tabulu). Sasniegtie rezultāti 

tiek ņemti vērā turpmākā darba plānošanā. 

 

2.tabula. Plānotās aktivitātes, izvirzītie uzdevumi un sasniegtie rezultāti 1.pusgadā 

Darbības 

joma 

Plānotās aktivitātes, izvirzītie 

uzdevumi 

Rezultāti 

 

R
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ļu
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b
īb

a 1.Veidot rotaļu vidi, kas nodrošina bērnu 

domāšanas attīstību 

Ir grupas, kurās pedagogi sagatavojuši 

dažādus mācību materiālus, kas veicina 

bērnu domāšanas attīstību un ļauj izpaust 

radošumu un iniciatīvu. Dažās grupās 

nepieciešams papildināt materiālu klāstu, 

lai būtu iespējama darbību daudzveidība. 

2.Sekmēt bērnu darbību rotaļās 

mijiedarbībā ar citiem bērniem – pa 

pāriem, mazās apakšgrupās 

P
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1.Paplašināt bērnu priekšstatus par 

tuvāko apkārtni, attīstīt fiziskās īpašības, 

organizējot pārgājienus 

Tika paplašināts priekšstats par tuvākajā 

apkārtnē esošo mikrorajonu – Ozoliņi. 

Veicot dažādus uzdevumus, bērni 

pilnveidoja lasītprasmi un prasmes 

orientēties apkārtnē. Aktīvā darbībā guva 

emocionālu gandarījumu.  

2.Organizēt iestādes bērnu pasākumus, 

atbilstoši pasākumu plānam 

Sadarbojoties Iestādes kolektīvam, 

mijiedarbībā ar bērniem, veiksmīgi tika 

organizēti pasākumi, kas saistīti ar valsts 

svētkiem un gadskārtu ieražām. Tas 

veicināja plānoto rezultātu sasniegšanu 

mācību satura apguvē. 

3.Rotaļnodarbību satura un procesa 

vērojumi 

Pedagogu vadītās rotaļnodarbības vēroja 

iestādes vadītāja vai vadītājas vietniece 

izglītības jomā, tās tika analizētas. 

Nepieciešamības gadījumā tika sniegts 
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atbalsts pedagoģiskā procesa kvalitātes 

uzlabošanai. 

4.Organizēt atklātās nodarbības, lai 

paplašinātu pieredzi rotaļnodarbību 

organizēšanā un vadīšanā 

Tika pilnveidotas pedagogu kompetences, 

lai ikdienā sekmīgi organizētu integrētās 

rotaļnodarbības. 

5.Apkopot informāciju par bērnu 

prasmēm un iemaņām 

2017./2018.mācību gada 1.pusgadā 

Grupu skolotājas vērtēja bērnu attīstību un 

apgūtās prasmes, to atbilstību plānotajiem 

rezultātiem pirmsskolas izglītības mācību 

satura apguvē. Sporta skolotāja vērtēja 

bērnu pamatkustību izpildi. Mūzikas 

skolotāja vērtēja bērnu prasmju apguvi 

muzikālās darbības veidos. 

6.Organizēt mazās pedagoģiskās sēdes 

bērnu individuālo attīstības līmeņu 

izvērtēšanai 

Tika iegūta nozīmīga informācija par 

katras grupas bērnu individuālo attīstību. 

7.Organizēt semināru – “Prāta vētru” 

mēneša un nedēļu tematisko plānu 

izstrādei 

Pedagogi sniedza idejas nedēļu 

tematiskajiem plāniem rudens un ziemas 

periodiem. Tika pārrunātas mācību gada 

1.pusgada aktualitātes, lai nedēļu tēmas 

būtu atbilstošas reālajai dzīvei. 

8.Organizēt praktikumu pieredzes 

apmaiņai nedēļas tematisko plānu 

īstenošanai 

Pedagogi veidoja prezentācijas un dalījās 

pieredzē, kādas aktivitātes un materiālus 

var izmantot, lai veicinātu izvēlētā 

tematiskā plāna īstenošanu, ievērojot 

bērnu vecumposmu, pieredzi un attīstības 

līmeni. Gatavojot prezentācijas,tika 

pilnveidotas pedagogu datorprasmes. 

D
ar

b
s 

ar
 v

ec
āk
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m

 

1.Organizēt grupu vecāku sapulces Tika organizētas vecāku sapulces mācību 

gada sākumā, lai informētu vecākus par 

plānotā pedagoģiskā procesa un citām 

aktualitātēm 2017./2018.mācību gadā, un 

rudens beigās, lai sadarbībā ar vecākiem 

risinātu jautājumus saistībā ar 

Ziemassvētku svinēšanu.                   

2.Organizēt individuālās pārrunas ar 

vecākiem par bērnu prasmju un iemaņu 

attīstību 

Pedagogi informēja vecākus par bērnu 

attīstību un veidoja savstarpēju sadarbību, 

lai kopīgi veicinātu bērnu attīstību un 

mācīšanos gan mājās, gan Iestādē. 

3.Organizēt Iestādes padomes sanāksmi Tika apspriests un apstiprināts Iestādes 

padomes reglaments, apstiprināts  

individuālo mācību piederumu saraksts, 

sniegta informācija par 2017./2018. 

mācību gada galvenajiem uzdevumiem un 

pedagoģisko procesu, pasākumu plānu. 

4.Iesaistīt vecākus gadskārtu ieražu, 

tematisko pasākumu organizēšanā 

Vecāki iesaistījās Miķeļdienas izstādē, 

gatavojot darbus no rudens veltēm; 

masku gatavošanā bērniem Mārtiņdienas 

sadziedāšanās pasākumam; atribūtu un 

masku gatavošanā grupu Ziemassvētku 

pasākumiem; Ziemassvētku pārsteigumu 

radīšanā bērniem. 
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3.tabula. Plānotās aktivitātes, izvirzītie uzdevumi un sasniegtie rezultāti 2.pusgadā 

Darbības 

joma 

Plānotās aktivitātes, izvirzītie 

uzdevumi 

Rezultāti 
R

o
ta

ļu
 d

ar
b
īb

a 

1.Paplašināt rotaļu vidi ar spēlēm, kas 

nodrošina bērnu domāšanas attīstību: 

 3 – 7 gadīgiem bērniem “Knaģīšu 

spēles” 

 1,5 – 3 gadīgiem bērniem spēles, 

kas veido praktiskās iemaņas, palīdz 

apgūt krāsas, lielumu, formas 

Plānotais uzdevums rotaļu vides 

paplašināšanai tika realizēts daļēji. 

Turpmākajā darbībā nepieciešams 

pievērst uzmanību materiālu izmantošanas 

noteikumu izveidei grupās, kā arī 

materiālu izvietošanas veidam, lai tas 

rosinātu bērnus darboties. 

P
ed
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o
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1.Paplašināt bērnu priekšstatus par 

tuvāko apkārtni, attīstīt fiziskās īpašības, 

organizējot pārgājienus 

Pārgājienos tika paplašināts bērnu 

priekšstats par tuvākās apkārtnes 

objektiem – Tukuma Pilskalnu un 

Pavārkalnu. Caur fiziskām aktivitātēm 

bērni nostiprināja fiziskās spējas un guva 

pozitīvas emocijas. 

2.Mērķtiecīgi iesaistīt bērnus kustību 

aktivitātēs, veicinot bērnu sadarbības 

prasmju (darbs pārī, grupā) attīstību 

Tika organizētas draudzības stafetes 5 – 7 

gadīgiem bērniem un kustību rotaļas visu 

vecumposmu bērniem. 

3. Organizēt iestādes bērnu pasākumus, 

atbilstoši pasākumu plānam 

Bērni pasākumu laikā guva pozitīvas 

emocijas un pilnveidoja prasmes – vērot 

bērnu un pieaugušo uzstāšanos, uzstāties 

pašiem. 

4.Organizēt bērnu darbu izstādi Maija sākumā veidotajā bērnu darbu 

izstādē tika parādīti dažādās tehnikās 

gatavotie bērnu radošie darbi. Veiksmīgi 

izvēlētais izstādes norises laiks, kad tika 

organizēts arī Pavasara lielkoncerts, 

sniedza iespēju bērnu veikumu aplūkot 

daudziem interesentiem – vecākiem, 

vecvecākiem un citiem. 

5.Rotaļnodarbību satura un procesa 

vērojumi 

Pedagoģiskā procesa kvalitātes 

pārzināšanai un nepieciešamības gadījumā 

atbalsta sniegšanai vadītājas vietniece 

izglītības jomā vēroja pedagogu vadītās 

rotaļnodarbības, kas pēc tam tika 

analizētas. 

6.Organizēt atklātās nodarbības, lai 

paplašinātu pieredzi rotaļnodarbību 

organizēšanā un vadīšanā 

Tika paplašināta pedagogu pieredze gan 

plānojot un pašiem vadot atklātās 

nodarbības, gan vērojot citu pedagogu 

vadītās rotaļnodarbības.  Tika nodrošināta 

atgriezeniskā saite. 

7.Apkopot informāciju par bērnu 

prasmēm un iemaņām 

2017./2018.mācību gada 2.pusgadā 

Tika iegūta informācija par bērnu 

attīstības līmeni, atbilstoši pirmsskolas 

izglītības mācību satura apguves 

plānotajiem rezultātiem, kā arī par 

logopēdisko darbu. 

8.Analizēt bērnu zināšanu, prasmju 

apguves dinamiku 2017./2018.mācību 

gadā 

Tika iegūta informācija par bērnu attīstību 

fiziskās, sociālās un psihiskās attīstības  
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un muzikālās darbības jomā, salīdzinot 

dinamiku 1. un 2.pusgadā. 

Tika pilnveidotas pedagogu datorprasmes. 

9.Organizēt mazās pedagoģiskās sēdes 

bērnu individuālo attīstības līmeņu 

izvērtēšanai 2 – 6 gadīgiem bērniem 

Tika iegūta nozīmīga informācija par 

bērnu attīstību katrā grupā atsevišķi un 

pārrunāti nepieciešamie atbalsta 

pasākumi. 

10.Veikt 6 – 7 gadīgo bērnu pirmsskolas 

izglītības satura apguves vērtējumu 

Atbilstoši noteikumiem par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām, tika 

veikta 6 – 7 gadīgo bērnu pirmsskolas 

izglītības satura apguves vērtēšana un 

vecākiem izsniegts rakstisks vērtējums par 

bērnu sasniegumiem. 

11. Organizēt semināru – “Prāta vētru” 

mēneša un nedēļu tematisko plānu 

izstrādei 

Strādājot darba grupās un apmainoties 

idejām, pedagogi izveidoja tematiskos 

plānus pavasara periodam. Tematiskā 

plāna izstrādē bija jāievēro nosacījumi: 

 kopīga tēma mēnesim, 

 tematus nedēļām izkārtot pamīšus - 

viena nedēļa saistībā ar dabu, otra ar 

sabiedriskās dzīves norisēm, 

 pamatot izvēlēto tematu secību. 

D
ar

b
s 

ar
 v

ec
āk

ie
m

 

1.Organizēt Vecāku nedēļu Vecāki izrādīja interesi par mācību 

procesa norisi un piedalījās rotaļnodarbību 

vērojumos, kā arī iesaistījās savu profesiju 

prezentēšanā, veicinot izzinošo darbību. 

2.Izglītojošas nodarbības organizēšana 

vecākiem “Idejas, kā darboties ar bērnu 

mājās” 

Nodarbībās vecākiem tika sniegtas idejas, 

kā darboties ar bērnu mājās, lai veicinātu 

bērnu attīstību. Nodarbību sagatavošanas 

un realizācijas procesā pedagogi 

pilnveidoja pedagoģiskās un savstarpējās 

sadarbības prasmes. 

3.Organizēt grupu vecāku sapulces Tika organizētas vecāku sapulces, lai 

informētu vecākus par: bērnu 

sasniegumiem 2017./2018.mācību gadā; 

darbu vasaras periodā; gatavošanos 

aerobikas un deju svētkiem. 

Grupās “Vīnodziņa” un “Upenīte” tika 

organizētas vecāku sapulces, lai kopīgi 

risinātu jautājumus saistībā ar bērnu 

izlaidumu. 

4.Organizēt individuālās pārrunas ar 

vecākiem par bērnu prasmju un iemaņu 

attīstību 

Pedagogi informēja vecākus par bērnu 

attīstību un veidoja savstarpēju sadarbību, 

lai atbalstītu bērnu mācīšanos un attīstību 

gan mājās, gan Iestādē. 

5.Pavasara lielkoncerta organizēšana Tika organizēts Pavasara lielkoncerts, 

kurā uzstājās bērnu grupas pēc 

vecumposmiem augošā secībā, kas 

sniedza vecākiem priekšstatu par bērnu 

izaugsmes iespējām Iestādē. 
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6.Organizēt Iestādes padomes sanāksmi Tika sniegta atskaite par Vecāku nedēļas 

norisi un apstiprināts individuālo mācību 

piederumu saraksts. Padomes locekļi tika 

informēti par: ekskursiju uz Salmu 

muzeju; “Džimbas drošības programmu”; 

pasākumu organizāciju Iestādē ar 

viesmākslinieku uzstāšanos; pasākumiem 

maija mēnesī; Iestādes darba organizāciju 

vasarā; Iestādes darba organizāciju 

2018./2019.mācību gadā. 

7.Aerobikas un deju svētku organizēšana Priekšnesumu sagatavošanā un 

prezentēšanā tika pilnveidotas Iestādes 

darbinieku sadarbības prasmes, vecāku 

komunikācijas un sadarbības prasmes, kā 

rezultātā pasākums sniedza prieku 

bērniem. 

8.Grupu “Upenīte” un “Vīnodziņa” 6 – 7 

gadīgo bērnu izlaiduma pasākuma 

organizēšana 

Grupu skolotājām un skolotāju palīgiem, 

sadarbojoties ar bērnu vecākiem, mūzikas 

skolotāju un citiem Iestādes darbiniekiem, 

tika organizēts noslēguma pasākums 

bērniem, kuri beidz mācības Iestādē. 

Tradicionāli pārējo grupu darbinieki 

pārsteidza izlaiduma grupas ar skaistiem 

dekoriem svētku dienā. 

 

 

 

3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 
 

3.1. Joma: Mācību saturs - iestādes īstenotā izglītības programma 
 

 

Iestādē tiek īstenota licencēta vispārējā pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 

01011111) valsts valodā, licences Nr. V-6305 (skatīt 4.tabulu). Pirmsskolas izglītības programma 

tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.533 “Noteikumi par 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. 

 

4.tabula. Izglītības programma un izglītojamo skaits  
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Kods 

Licence Izglītojamo skaits 

2015./2016.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2016./2017.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2017./2018.m.g. 

Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-6305 26.03. 

2013. 

129 140 137 134 138 140 

 

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai tiek izmantoti pirmsskolas izglītības mācību 

satura programmu paraugi, kas paredzēti mācību satura apguvei: 

 bērniem līdz sešu gadu vecumam (Programmas paraugs izstrādāts saskaņā ar Vispārējās 

izglītības likumu un valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Programmas parauga saturs 
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izstrādāts bērna attīstības veselumā pēctecības nodrošināšanai, pamatojoties uz pedagoga un 

bērna mijiedarbībā sasniedzamo rezultātu), 

 sešgadīgiem bērniem (Programmas parauga saturs izstrādāts pēctecības nodrošināšanai 

pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi). 

Pirmsskolas izglītības saturs tiek īstenots vienotā veselumā, veicinot bērna fizisko, psihisko 

un sociālo attīstību. Atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, izglītības programmā noteikto 

izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā 

pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas 

dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi. Rotaļnodarbību laiki ir norādīti mācību priekšmetiem 

“Mūzika” un “Fiziskā izglītība un veselība”. 

Pedagoģiskais process Iestādē tiek organizēts, pamatojoties uz izstrādāto un mācību gada 

sākumā apstiprināto rotaļnodarbību sarakstu. Mācību gada sākumā tiek apstiprināts arī ieteicamais 

dienas režīms. Gan dienas režīms, gan rotaļnodarbību saraksts tiek izvietots grupu vecāku informāciju 

stendos.  

 Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības mācību satura programmu un sasniedzamos 

rezultātus. Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību procesu, izstrādājot tematisko plānojumu, pilnveidojot 

mācību un uzskates līdzekļus, izvēlas piemērotas mācību metodes. Tematiskais plānojums tiek 

veidots atbilstoši dabas norisēm un sabiedriskās dzīves aktualitātēm (novadā, valstī, Iestādē), kā arī 

atbilstoši bērnu spējām, attīstības līmenim, pieredzei un zināšanām. Regulāri tiek veikti bērnu 

sasniegumu vērtējumi un izdarīti secinājumi, kas sniedz informāciju par bērnu attīstību. Bērnu 

sasniegumu vērtējumu rezultātiem ir būtiska nozīme turpmākā pedagoģiskā darba plānošanā, 

vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību. Mācību gada sākumā logopēds veic bērnu runas 

un valodas pārbaudes un, atbilstoši pārbaudes rezultātiem, plāno individuālās nodarbības runas 

korekcijai un valodas attīstīšanai.  

Iestādē ir izstrādāts audzināšanas darba plāns, kas paredz bagātināt izglītojamo pieredzi un 

veicināt izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot piederību un lojalitāti savai grupai, Iestādei, 

novadam un Latvijas valstij. Audzināšanas darbā izmantotās metodes un darba formas - literatūras 

izmantošana un lasīšana, pārrunas, ekskursijas, pārgājieni, demonstrējumi, novērojumi, tematiskie 

pasākumi un svētku dienas, sporta pasākumi u.c. Audzināšanas pasākumi tiek organizēti, diferencējot 

pasākuma norisi – Lieldienas atsevišķi 5 – 7 gadīgiem bērniem un jaunākiem bērniem, pārgājieni 

vecākiem bērniem ar tālāku maršrutu (Melnezers, Tukuma Pilskalns), jaunākiem – tuvāku 

(Pavārkalns). 

Regulāri notiek Iestādes vadības un pedagogu sadarbība mācību satura īstenošanā un 

audzināšanas darba pilnveidē – tematisko pasākumu izvērtēšana (pasākuma vadītāju pašvērtējums + 

vadītājas vai vietnieces izglītības jomā vērtējums + pārrunas), rotaļnodarbību izvērtēšana 

(pirmsskolas skolotāja pašvērtējums + vadītājas vai vietnieces izglītības jomā vērtējums + pārrunas), 

tematisko plānu izstrāde, semināru – praktikumu organizēšana. Iestāde sadarbojas ar Tukuma novada 

pašvaldību un Tukuma novada Izglītības pārvaldi, piedaloties organizētajos pasākumos – Metodiskās 

dienas, Sporta pasākumi, Karjeras nedēļa, Teātra izrādes Tukuma Kultūras namā. 

 

Stiprās puses: 

 Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

 Pedagogi plāno mācību satura apguvi. 

 Pedagogi īsteno plānoto mācību satura apguvi un nepieciešamības gadījumā veic tajā 

korekcijas. 

 Ir izstrādāts audzināšanas darba plāns. 

 

Turpmākā attīstība:  

 Jāpievērš uzmanība mācību darba diferenciācijai rotaļnodarbībās. 

 

Vērtējums -  labi 
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3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās 
 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

 

Lai produktīvi strādātu, pedagogi ikdienā plānoto mācību satura apguvi fiksē “Pirmsskolas 

izglītības skolotāja dienasgrāmatā”. Tematiskais plānojums tiek pakārtots Iestādes pasākumu plānam 

un tiek veidots, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi, kā arī atbilstoši bērnu spējām, 

attīstības līmenim, pieredzei un zināšanām. Plānojot rotaļnodarbību saturu katrai dienai, paredz 

darbības visai nedēļai plānoto rezultātu sasniegšanai. Katru mēnesi tiek izvērtētas un īsi aprakstītas 

bērnu apgūtās prasmes un jomas, kurām turpmākajā pedagoģiskajā darbā jāpievērš uzmanība. Tiek 

fiksēts arī individuālais darbs ar bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts prasmju apguvē. Mūzikas un 

sporta skolotājas plāno aktivitātes katram vecumposmam. 

Pedagogu dokumentācijas aizpilde tiek kontrolēta un veiktas pārrunas par fiksēto. 

Dokumentācijas pārbaudes veic vadītājas vietniece izglītības jomā. 

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

rotaļnodarbību specifikai, integrētai rotaļnodarbībai, pirmsskolas izglītības mācību satura prasībām, 

izglītojamo spējām, vecumposma attīstības likumsakarībām, mācīšanās tempam.   

Semināros - praktikumos un sapulcēs ir notikušas pedagogu diskusijas un pieredzes apmaiņa 

par metodisko materiālu izmantošanu mācīšanas kvalitātes nodrošināšanā. Tāpat semināros un 

sapulcēs pedagogi izvērtē un diskutē par atbilstošu mācīšanas metožu pielietojumu grupās, kā arī 

meklē risinājumus konkrētos gadījumos. Rotaļnodarbību kvalitāte tiek vērtēta, veicot to vērošanu. To 

veic vadība un atklātajās nodarbībās - kolēģi. Vērotais tiek pārrunāts un analizēts, novērtējot veiksmes 

un to, ko nepieciešamas uzlabot. Izglītojamiem interesantu mācīšanas procesa norisi nodrošina grupu 

telpas ar mūsdienīgu interjeru un rotaļlaukumi. Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka 

mācīšanas process Iestādē ir jēgpilns, pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā 

sasniedzamo rezultātu. Rotaļnodarbībās tiek izmantoti dažādi pedagogu un izglītojamo sadarbības 

modeļi. Ņemot vērā Tukuma novada attīstības programmā izvirzītās galvenās vērtības par dabas 

resursiem un kultūrvēsturisko mantojumu, izglītojamo mācīšanas process daudz tiek veikts ārā – 

pastaigās, ekskursijās, pārgājienos.  

Mācīšanas procesā izmantojamie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un 

konkrētai rotaļnodarbībai. Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto arī 

pašgatavotus materiālus, ar kuriem tiek papildināta gan grupas, gan metodiskā kabineta materiālā 

bāze. Pedagogiem ir pieejams plašs mūzikas instrumentu klāsts un sporta inventārs. Ir iespējams 

izmantot projektorus, datorus, mikrofonus, magnetafonus un materiālus, kas ir metodiskajā kabinetā. 

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros. 

Atbilstoši Tukuma novada mērķiem par vienotu, atvērtu, izglītotu un aktīvu sabiedrību, 

izglītošanas procesā grupu pedagogi piesaista izglītojamo vecākus “Vecāku nedēļas” ietvaros, lai 

vecāki bērniem popularizē savas profesijas un arī paši redz, kā notiek izglītības process Iestādē. Ir 

izveidojusies veiksmīga informācijas aprite starp pedagogiem un vecākiem ar speciāli ierīkotām 

tāfelītēm, uz kurām pedagogs katru dienu uzraksta un vecāks tiek informēts par nedēļas tēmu un to, 

kādas prasmes tiks attīstītas konkrētajā dienā. Aktuālā informācija un izglītojošais materiāls tiek 

izvietots vecāku stendos. Vismaz 2 reizes gadā tiek organizētas vecāku sapulces, kurās tiek sniegta 

informācija par visu, kas saistās ar bērnu audzināšanu un apmācību, kā arī par notiekošo Iestādē. Tiek 

veiktas arī individuālās sarunas ar vecākiem, kas notiek pēc pedagoga vai vecāka iniciatīvas. 

Mācību gada laikā, jau 2. gadu, „Karjeras nedēļas” ietvaros, kas notiek novadā, Iestādi 

apmeklē skolu audzēkņi, kuri praktiski darbojas ar vecāko grupu bērniem, tā izglītojot bērnus par 

dažādām zināmām un mazāk zināmām profesijām. Bērni par to uzzina darbojoties rotaļveidā.  

Tradicionāli 4 – 7 gadīgie bērni iet pārgājienos uz dabas objektiem, kuru laikā ne tikai tiek 

iepazīta sava dzimtā puse, bet arī veikti dabas objektu pētījumi un sportiskas aktivitātes. Dodoties 
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ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, bērni apgūst ceļu satiksmes noteikumus, kas īpaši nozīmīgi ir 

uzsākot skolas gaitas. 

Šogad 5 – 7 gadīgo grupu bērniem rotaļnodarbībās apgūtās prasmes bija iespējams papildināt 

“Salmu darbnīcā”, gatavojot no siena Lieldienu dekorus. 

 

Stiprās puses: 

 Pedagogi mācību procesā pielieto daudzveidīgas darba organizācija formas un metodes. 

 Izglītības iestādē vērtē pedagogu darba kvalitāti. 

 Pedagogiem sniedz informāciju par viņu paveiktā darba kvalitāti. 

 Labvēlīga apkārtējā vide, kur izglītojamie var veikt pētījumus un aktīvi darboties. 

 

Turpmākā attīstība:  

 Pilnveidot mācību vidi ar daudzveidīgiem metodiskiem materiāliem, lai tā būtu radoša un 

motivējoša bērnam. 

 

Vērtējums -  labi 
 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

 

Iestādē mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc ieteicamā integrēto rotaļnodarbību 

saraksta. Iestādes vadība un pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar izglītošanās procesam 

nepieciešamo materiālo bāzi, darba organizāciju Iestādē. Visi izglītojamo vecāki un aizbildņi zina 

Iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ievērotie iekšējās kārtības noteikumi veicina izglītojamo 

kvalitatīvu piedalīšanos mācīšanās procesā Iestādē. Vērojumi rotaļnodarbībās un dienas ritma 

momentos liecina, ka Iestādes pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos un mācīšanās darbu, veido 

viņos motivāciju piedalīties mācīšanās darbā un pozitīvu attieksmi uz izzināšanas procesu, darot.  

Iestāde lepojas ar pašgatavotu rotaļmateriālu klāstu, kuru pedagogi sekmīgi izmanto 

izglītojamo mācīšanās kvalitātes uzlabošanā. Metodiskais kabinets ir materiāli nodrošināts ar bērnu 

vecumam atbilstošām spēlēm un materiāliem.  

Iestādē izglītojamiem mājas darbus neuzdod. Katram bērnam ir iekārtota radošo darbu mape, 

kur tiek apkopoti viņu veiktie darbi mācību gada garumā, vecākajās grupās ir atvilktnītes, kurās tiek 

glabāti individuālie mācību piederumi. Par saviem piederumiem un atvilktņu kārtību atbild bērni, tā 

veicinot izpratni par atbildību un piederību. Vecāku sapulcēs apspriež bērnam draudzīgākās 

rotaļmetodes, kā veicināt izglītojamā kultūrhigiēniskās iemaņas, veidot izziņas interesi, veidot 

mācīšanās motivāciju. Tādēļ „Vecāku nedēļas” ietvaros tika organizēta praktiskā nodarbība 

vecākiem, lai viņi uzzinātu, kā var darboties ar bērniem, lai veicinātu bērnu attīstību, izmantojot  

mājās esošos resursus. Iepriekšējo gadu „Vecāku nedēļās” tika aicināti psihologi, kuru lekcijās tika 

apspriestas vecumposmu īpatnības un dažādu problēmu risinājumi. 

Katru nedēļu sporta nodarbības notiek gan telpās, gan arī ārā. Notiek deju un mūzikas 

nodarbības. 

Iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību 

sasniegumiem, to izvērtē un  izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā.  

Iestādē regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo kavējumi Ja ir ilgstoši kavējumi bez 

jebkādas informācijas par to iemesliem, skaidrojumi no bērnu vecākiem tiek meklēti telefoniski vai 

ar ierakstītām vēstulēm. Sadarbībā ar Iestādes medmāsu, kopā ar izglītojamo vecākiem, tiek risināti 

jautājumi par bērnu veselību un Iestādes apmeklēšanu. 
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 Stiprās puses: 

 Iestādes dienas kārtība/ritms elastīgi ļauj izglītojamos izglītot visas dienas garumā. 

 Izglītojamo vecāki zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. 

 Iestādē uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. 

 Iestādē notiek informācijas aprite starp izglītojamiem, pedagogiem, vadību un ģimeni. 

   

Turpmākā attīstība:  

 Vecāku izglītošana par pirmsskolas izglītības iestādes regulāra apmeklējuma nozīmi bērna 

attīstībā. 

 Mācību procesa papildināšana ar informācijas tehnoloģiju pielietojumu. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

 

Iestādes pedagogu galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu 

organizēt interesantu, jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un interesēm. Pirmsskolā 

galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un 

rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. Lai sekmīgi organizētu 

pedagoģisko procesu, skolotājas regulāri vērtē, kas izdevies, kam pastiprināti jāpievērš uzmanība, 

kādi uzdevumi izvirzāmi turpmākajai pedagoģiskajai darbībai. Pedagogi izglītojamā vecākus un 

aizbildņus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālās sarunās, vecāku sapulcēs.  

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības 

jomā.  Regulāra mācīšanas un mācīšanās vērtēšana ir neatņemama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. 

Iestādē izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 533, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus:  

 izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu 

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

 pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna 

likumiskos pārstāvjus.  

Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai: 

 noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi un attieksmju 

veidošanos, 

 sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm, 

 spriestu par mācīšanās efektivitāti.  

Vērtējot izglītojamo prasmes, skolotājas nosaka ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību 

noteiktām prasībām, bet arī atbilstību savam vecumposmam. Izvērtējot sasniegumus, var spriest par 

izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību. 

Iestādē produktīvas ir „Mazās pedagoģiskās sēdes”, piedaloties vienas grupas skolotājām, 

vadītājas vietniecei izglītības jomā un vadītājai, kur tiek izrunāts par katra grupas bērna spējām un 

rasti risinājumi dažādām situācijām.  

Ir izstrādāts Rīcības plāns, kā tiek iegūti dati par izglītojamā uzvedību, kā tie tiek analizēti un 

meklēti risinājumi, iesaistoties pedagogiem, vadītājai un vecākiem.  

 

Stiprās puses:  

 Tiek vērtēta izglītojamo attīstības atbilstība savam vecumposmam. 

 Produktīvas „Mazās pedagoģiskās sēdes”. 
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92%

4% 4%

2015./2016.m.g.

72%

25%

3%

2016./2017.m.g.

72%

25%

3%

2017./2018.m.g.

Turpmākā attīstība: 

 Individuāla vecāku informēšana par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

 Ieviest mācību procesa laikā izglītojamo pašvērtēšanu un savstarpējo vērtēšanu. 

 

Vērtējums –  labi 

 

3.3. Joma: Izglītojamo sasniegumi 
 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību procesā tiek vērtēti rotaļnodarbībās.  Pedagogi cenšas 

uzteikt katra izglītojamā veikumu, stimulējot un iedrošinot viņu nākošajai darbībai. 

 Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem vecāki tiek informēti 

rakstiski, izdarot secinājumus par bērna gatavību turpmākās izglītības apguvei pamatizglītības 

programmā (skatīt 2.att.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls. Pirmsskolas izglītības satura apguves rezultāti 

 

Ir motivēts un gatavs turpmākās izglītības apguvei pamatizglītības programmā 

Ir gatavs turpmākās izglītības apguvei pamatizglītības programmā 

Ir daļēji gatavs turpmākās izglītības apguvei pamatizglītības programmā 

*Pamatojums - obligātā apmācība ir uzsākta tikai pēdējā mācību gadā, kā arī pirmsskolas  

izglītības satura optimālas apguves traucējošs faktors ir  nepietiekams pirmsskolas izglītības  

iestādes apmeklējums (biežas un ilgstošas slimošanas dēļ). 

Turpina izglītību pirmsskolas izglītības programmā (nav gatavs turpmākās izglītības apguvei  

pamatizglītības programmā) 

*Pamatojums – ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā veselības stāvokli un psiholoģisko  

sagatavotību, lai izglītojamais var sākt pamatizglītības apguvi gadu vēlāk. 

 

Iestādē papildus divām mūzikas nodarbībām kopš 2013./2014.mācību gada ir arī dejas 

nodarbības. Šīs nodarbības apmeklē bērni no 4 gadu vecuma. Pēc pirmsskolas izglītības satura 

apguves visiem bērniem rakstiskajos vērtējumos tiek apliecināts, ka viņi ir apguvuši tautas deju 

elementus un dejo vienkāršas dejas. 

Bērni ir ieguvuši pieredzi uzstāties lielas auditorijas priekšā: 

 2017./2018.mācību gadā mūzikas skolotāja vadīja bērnu ansambli, un šiem bērniem bija 

iespēja ar savu dziedājumu uzstāties Iestādes pasākumos; 
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 Iestādē tiek rīkotas Dzejas dienas, kurās bērni piedalās individuāli vai nelielās grupiņās, 

rādot savu prasmi skandēt tautasdziesmas vai deklamēt dzejoļus. Bērni ar veiksmīgākajiem 

priekšnesumiem piedalās arī Pavasara lielkoncertā. 

Bērni ir pilnveidojuši savstarpējās sadarbības prasmes un mācījušies uzņemt ciemiņus no 

citām pirmsskolas iestādēm Iestādes rīkotajā sadraudzības pasākumā. 

Bērni ir ieguvuši pieredzi uzstāties arī citā pirmsskolas iestādē, piedaloties tur rīkotajā 

sadraudzības pasākumā. 

 

Turpmākā attīstība:  

 Pilnveidot vērtēšanas sistēmu Iestādē. 

 

 

3.4. Joma: Atbalsts izglītojamiem 
 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un veselības aprūpe 

 

 

Iestādes personāls savas kompetences robežās sniedz pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko 

palīdzību.  

Nepieciešamības gadījumā sadarbība notiek ar Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko 

komisiju. 

Iestādē strādā logopēds, kurš veic izglītojamo runas un valodas korekciju. Logopēds izvērtē 

un diagnosticē izglītojamo runas un valodas traucējumus, un plāno individuālo darbu vai darbu 

nelielās grupās, lai sniegtu koriģējoši attīstošu palīdzību.  

Skolotāji ir tie, kas palīdz risināt bērnu problēmas, ja tādas rodas ikdienā. Grupu skolotājas 

veic pedagoģiskos vērojumus, fiksē izglītojamo uzvedības grūtības un vecāku, aizbildņu 

informēšanas laiku “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā”. Problēmu risināšanā Iestādes 

vadītāja sadarbojas ar skolotājiem un palīgiem, izglītojamo vecākiem un vajadzības gadījumā ar 

dažādām kompetentām instancēm ārpus iestādes – Tukuma novada Sociālo dienestu, Tukuma novada 

Bāriņtiesu. No Tukuma novada Sociālā dienesta ir piesaistīts sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm. Sociālais darbinieks veic situācijas izpēti un veido sadarbību ar vecākiem pēc Iestādes 

vadītājas informācijas, ja problēmsituāciju neizdodas atrisināt sadarbojoties Iestādes personālam un 

izglītojamo vecākiem. 

Iestādē strādā medicīnas māsa, kura nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu, veic 

profilaktisku izglītojamo apskati un nepieciešamos pasākumus izglītojamo veselības aprūpei, kā arī 

veic izglītojamo veselības datu uzskaiti. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā 

telefoniski tiek informēti izglītojamā vecāki, kā noteikts 2015. gada iekšējos noteikumos Nr.1 “Bērnu 

profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas kārtība iestādē”. Noteikumi 

izstrādāti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

iestādē un organizētajos pasākumos”. Traumu gadījumu reģistrēšanai ir izveidots traumatisma 

uzskaites žurnāls.  

Iestādē ir izstrādāta “Kārtība, kādā rīkojas bērnu infekcijas slimību gadījumos”, kas izdoti 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 

un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. 

Iestādes izglītojamiem, kuriem ir ārsta konstatēta piena nepanesamība, ir izstrādāta speciāli 

sabalansēta uztura ēdienkarte. 
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Stiprās puses: 

 Iestāde analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas. 

 Ir iespējama sadarbība ar  sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm. 

 Ir izstrādāta un ievērota  kārtība bērnu profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās 

palīdzības sniegšanai. 

 Ir izstrādāta un tiek ievērota “Kārtība kādā rīkojas bērnu infekcijas slimību gadījumos”. 

 Iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas 

ievērošanai nepieciešamajiem materiāliem. 

  

Turpmākā attīstība: 

 Personāla izglītošana jomā, kas palīdzētu bērnam sniegt psiholoģisko atbalstu. 

 

Vērtējums - labi 

 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

 

 

Ir izstrādāta kārtība, kādā nodrošināma bērnu drošība Iestādē. Šie noteikumi izstrādāti, 

pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un MK 2009.gada 

24.novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos”.  

Ir noteikta kārtība, kā Iestādē uzturas nepiederošas personas. Noteikumi ir visiem redzami pie 

visām ārdurvīm. 

Ir noteikta kārtība, kā izglītojamie tiek nodoti, un kā Iestāde nodod izglītojamo vecākiem. 

Ir izstrādāti iekšējās kārtības un drošības noteikumi izglītojamiem. Izglītojamo 

iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem veic grupu skolotājas, reģistrējot skolotāju dienasgrāmatā, 

norādot noteikumu nosaukumu, ko pedagogs apstiprina ar parakstu. Ir noteikta kārtība izglītojamo 

iepazīstināšanai ar noteikumiem: 

1. mācību gada sākumā (un turpmāk - pēc nepieciešamības) ar: 

1.1. Noteikumiem izglītojamiem elektrodrošībā, 

1.2. Noteikumiem izglītojamiem ugunsdrošībā, 

1.3. Noteikumiem izglītojamiem nestandarta un ekstremālās situācijās, 

1.4. Noteikumiem izglītojamiem drošībai uz ūdens un ledus, 

1.5. Noteikumiem izglītojamiem ceļu satiksmes drošībā, 

1.6. Noteikumiem izglītojamiem pirmās palīdzības sniegšanā, 

2. mācību gada laikā ar Noteikumiem izglītojamiem personīgā un darba higiēnā (praktiski 

darbi); 

3. pirms katra pasākuma ar: 

3.1. Drošības noteikumiem pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās, 

3.2. Drošības noteikumiem ekskursijās, pārgājienos un pastaigās. 

Noteikumi par satiksmes drošības ievērošanu, rīcību ekstremālās situācijās ir integrēts 

rotaļnodarbībās. 

Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi. Katru mācību 

gadu Iestādē tiek organizētas praktiskās evakuācijas mācības. 

Iestāde rūpējas par izglītojamo drošību Iestādes telpās un tās teritorijā, ir uzstādītas video 

novērošanas kameras (gan 1.stāva gaitenī, gan visā ārā teritorijā) un ugunsdrošības trauksmes sistēma, 

tiek izmantoti apsardzes uzņēmuma pakalpojumi. Ārdurvis ir aprīkotas ar piekļuves kontroles 

sistēmu. Iestādē no plkst.7.00 – 19.00 ir ēkas dežurants, kurš novēro Iestādei pieguļošo teritoriju, 

sagaida apmeklētājus, tā nodrošinot papildus drošību Iestādē.  
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Nedroši

0%
Vidēji droši

3%

Droši

62%

Ļoti droši

35%

Iestādē ir ugunsdrošības speciālists, kurš ir apguvis profesionālās pilnveides izglītības 

programmu “Ugunsdrošība un aizsardzība”, un savas kompetences ietvaros uzrauga ugunsdrosības 

noteikumu ievērošanu un veic profilakses pasākumus. Ir arī noslēgts līgums ar firmu, kas sniedz darba 

aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus. 

Iestāde informē izglītojamos par vardarbību, tās veidiem un izpausmēm, kā arī rīcību 

vardarbības gadījumā. Iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Iestādē tiek organizētas Džimbas drošības programmas nodarbības, kurās bērniem māca personiskās 

drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – gan pazīstamiem, gan svešiem. 

   Pēc aptaujas ir zināms, ka 97 % vecāku jūtas droši, atstājot bērnu  Iestādē, jo te viņi jūtas 

labi, droši, novērtēti un pasargāti (skatīt 3.attēlu). 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

3.attēls. Vecāku atbildes uz aptaujas jautājumu  

“Cik droši Jūs jūtaties par savu bērnu, kad viņš atrodas “Pepijā”?” 

 

Stiprās puses:  

 Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti 

pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. 

 Iestādē izglītojamie tiek iepazīstināti par iekšējās kārtības noteikumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem visa mācību gada laikā. 

 Iestādē ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un vienreiz gadā notiek 

praktiskās evakuācijas mācības. 

 Divreiz gadā tiek veikta ugunsdrošības instruktāža. 

 Iestādē ir ugunsdrošības speciālists. 

 Iestādes personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

  

 Tālākā attīstība:  

 Turpināt bērnu izglītošanu drošības jomā. 

 Turpināt darbu ar vecākiem, vēršot uzmanību uz to, ka vārtu aizbīdņi vienmēr ir jāaiztaisa. 

 Pilnveidot drošības noteikumus izglītojamiem, ievērojot izglītojamo attīstības 

vecumposmu īpatnības – jaunākajos vecumposmos ar piktogrammām. 

 

Vērtējums - labi 
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3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

 

Audzināšanas darbs Iestādē tiek plānots un realizēts atbilstoši Audzināšanas darba plānā 

izvirzītajiem audzināšanas uzdevumiem. Uzdevumi tiek īstenoti dažādos Iestādes organizētajos 

pasākumos, integrētajās rotaļnodarbībās un ikdienas situācijās. Grupu skolotājas veic audzināšanas 

darbu, sadarbojoties ar mūzikas un sporta skolotājām. Tiek organizēti sadarbības pasākumi, kas 

sekmē izglītojamo saskarsmes un sadarbības pieredzi – radošās darbnīcas ar vecākiem, pasākumi 

vecākiem, sadraudzības pasākumi ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm.    

Patriotiskā audzināšana vijas cauri visiem pasākumiem u.c. Iestādes aktivitātēm. Iestādē 

notiek bērnu vecumam atbilstoši valsts svētku pasākumi, pārgājieni, iepazīstot Tukuma apkārtni un 

dabas objektus. Valsts ģerbonis, karogs, himna plakātu veidā novietoti redzamā vietā, 2.stāva gaitenī, 

kā noteikts MK noteikumos Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību 

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

Veselīgs dzīvesveids tiek veicināts ikdienā, iesaistoties programmās “Skolas auglis” un 

“Skolas piens”, kā arī veselības veicinošos pasākumos Iestādē un ārpus tās (sporta pasākumi, 

pārgājieni). 

Iestādē tiek rīkotas bērnu darbu izstādes, kurās tiek atklātas katra bērna individualitāte un 

radošās pašizpausmes spējas. 

Pirms pasākumiem un ikdienas darbā ar izglītojamiem tiek pārrunāti iekšējās kārtības 

noteikumi, to pārkāpumu gadījumi tiek izvērtēti individuālās sarunās. 

Pasākumu saturs un norise tiek pārrunāta ar izglītojamiem pēc to īstenošanas. Notiek 

pasākumu izvērtēšana, skolotāju pašvērtējumi, pārrunas, diskusijas, izvērtējot, kas izdevās un kas vēl 

jāpilnveido. 

Mācību gada sākumā izglītojamo vecāki tiek informēti par sadarbības partneru piedāvātajām 

Lego un angļu valodas nodarbībām Iestādē.  

Mācību gada noslēgumā bērnu vecāki tiek informēti par Tukuma Mūzikas skolā piedāvātajām 

interešu izglītības programmām.  

 

Stiprās puses: 

 Ir izstrādāts un īstenots Audzināšanas darba plāns. 

 Iestādē tiek organizēti vispusīgas personības attīstību veicinoši pasākumi. 

 Vecāki tiek informēti par sadarbības partneru piedāvātajām Lego un angļu valodas 

nodarbībām.   

  

Turpmākā attīstība: 

 Vecākā vecumposma izglītojamo iesaistīšana grupas kārtības noteikumu izstrādē, kas 

veicinātu pozitīvu uzvedību un saskarsmes kultūru. 

 

Vērtējums - ļoti labi 
 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

 

Izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, 

mācību ekskursijas. Vispirms izglītojamie iepazīst Iestādē esošās profesijas – skolotāja, skolotāja 

palīgs, vadītāja, medmāsa, logopēds, lietvede, dežurants, strādnieks, sētnieks, pavārs, dārznieks. 

Izglītojamie labprāt piedalās dažādo profesiju izpētē. Izglītojamie zīmē, vizualizē šīs profesijas, 



Pašnovērtējuma ziņojums                                                                                                                   2018.gads 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    

19 

 

izzina pienākumus. Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, kuri radoši 

bērniem prezentē savas profesijas (pavārs, galdnieks, mūziķis, medmāsa u.c.). 

Iestādē organizēto pasākumu ietvaros bērni iegūst praktiskas iemaņas, kas sekmē dažādu 

profesiju pārstāvju darbību izpratni – Miķeļos tiek gatavoti salāti (pavāra profesija); Ziemassvētkos 

lugu dramatizācijas (aktiera profesija). 

Iestādē regulāri tiek organizētas profesionālu mākslinieku uzvestās leļļu izrādes un tiek 

organizēti koncerti, kuros izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar kultūras darbinieku profesijām – 

dziedātājs, komponists, aktieris u.c. Kultūras nama darbinieku ikdiena tiek iepazīta, apmeklējot 

Tukuma novada Domes finansētās izrādes bērniem Tukuma Kultūras namā. 

Iestādei ir izveidojusies sadarbība ar Tukuma futbola klubu, kas piedāvā katru gadu apmeklēt 

sporta pasākumu pirmsskolēniem; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma daļu, kas 

organizē atvērto durvju dienu un prezentē savu darba ikdienu, darba inventāru un transportu; 

fotokompāniju “Skolu foto”, kas prezentē fotogrāfu profesiju. 

Bērniem ir iespēja apmeklēt Salmu muzeju un darboties Salmu darbnīcā, iepazīstoties ar 

mākslinieka, tēlnieka profesiju. 

„Karjeras nedēļas” ietvaros, kas notiek novadā, Iestādi apmeklē skolu audzēkņi – šogad 

Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolas skolēni, kuri praktiski darbojās ar vecāko grupu bērniem, 

tā izglītojot bērnus par zināmām un ne tik zināmām profesijām. 

 

Stiprās puses:  

 Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. 

 Pedagogi un vecāki ir radoši un profesionāli, spēj radīt interesi par karjeras izglītību. 

 

Turpmākā attīstība:  

 Veidot  sadarbību ar dažādām Tukuma pilsētas iestādēm un uzņēmumiem. 

 Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendēto spēju, prasmju, zināšanu un talantu 

izkopšanu, Iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļnodarbībās pakāpeniski apgūt nepieciešamās 

prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas gaitu uzsākšanai.  

Integrētās rotaļnodarbības skolotāji veido tā, lai visi izglītojamie varētu iekļauties mācību 

procesā. Skolotājas ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju 

nodarbībās, iesaistot skolotāja palīgu. Individuālais darbs tiek organizēts arī pēcpusdienas un rīta 

cēlienā, kad bērnu skaits ir mazāks. Individuālais darbs, kas notiek regulāri ar bēnu, kam ir mācīšanās 

grūtības, tiek fiksēts skolotāja dienasgrāmatā.  

Iestādē norisinās darbs ar talantīgajiem bērniem, kam ir iespējas papildus mācīties dziedāt. 

Mūzikas skolotāja talantīgos bērnus aicina dziedāt ansamblī, kā arī pasākumos ir iespēja uzstāties ar 

individuālu dziedājumu.  

Dzejas dienu ietvaros tiek izvēlēti izteiksmīgākie un centīgāki  dzejoļu runātāji, kuri pēc tam 

uzstājas pavasara Lielkoncertā. Pēc pieredzes ir novērots, ka tas īpaši ceļ nedrošo  bērnu pašvērtējumu 

un motivē mācību darbam. 

Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamam ir grūtības mācībās. Visi 

skolotāji regulāri sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par problēmām un tās kopīgi risina. Pēc 
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vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās piedalās izglītojamā vecāki, Iestādes vadītāja, 

grupas skolotājas.  

Izglītojamiem nepieciešamības gadījumā palīdzību sniedz atbalsta personāls. Pieejamas ir 

logopēda konsultācijas un nodarbības. Logopēds veiksmīgi sadarbojas ar izglītojamajiem un viņu 

vecākiem.  

 Iestādē regulāri notiek pieredzes apmaiņa un pedagogu savstarpējā sadarbība, lai nodrošinātu 

veiksmīgāku mācību darba diferenciāciju. Grupu skolotājas sadarbojas ar citiem pedagogiem Iestādē 

– mūzikas, sporta skolotājiem un logopēdu, lai koordinētu mijiedarbību ar izglītojamiem. 

 

Stiprās puses:  

 Tiek celts izglītojamo pašvērtējums. 

 Ir laba sadarbība ar logopēdu. 

 Individuālais darbs tiek plānots un īstenots regulāri. 

 

Turpmākā attīstība:  

 Jāpievērš uzmanība talantīgiem bērniem rotaļnodarbību laikā. 

 

Vērtējums - labi 

 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

 

Pagaidām Iestādē nav izglītojamo, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu 

būtu nepieciešama speciālā izglītības programma, bet, ja būtu izglītojamie ar speciālām vajadzībām, 

Iestādē ir 3 skolotāji ar atbilstošu izglītību, kuri ir tiesīgi strādāt speciālās izglītības programmās, ir 

nodrošināta vides pieejamība izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

 

Iestādes mērķis ir cieša mijiedarbība starp izglītojamo un viņa ģimeni, tāpēc Iestāde aicina 

vecākus līdzdarboties Iestādes ikdienas dzīvē. Vecāki informāciju iegūst, individuāli kontaktējoties 

ar pedagogu un Iestādes vadību, vecāku sapulcēs, Iestādes padomes sapulcēs, informatīvajos stendos 

un materiālos mapēs grupās, Iestādes mājas lapā – www.tukumapepija.lv. Vecāki tiek informēti, ja 

skolotājs ir novērojis izglītojamo izmaiņas attieksmē un mācību sasniegumos, kā arī, ja radušās cita 

rakstura problēmas. Tiek lūgta vecāku līdzdalība problēmas risināšanā.  

Vecāku sapulces tiek organizētas divas reizes mācību gadā vai biežāk, kurās vecāki saņem 

informāciju par Iestādes darbu, Iestādes plānotajiem pasākumiem un pateicības par Iestādē 

atbalstītajiem pasākumiem. Iestādē ir vecāku sapulču apmeklējuma reģistrācijas lapas un protokoli. 

Iestādes mājas lapā un informatīvajos stendos ir informācija par Iestādes vadītājas 

pieņemšanas laikiem. Iestādes vadītāja ir atvērta sarunām, un vecāki droši nāk un risina jebkurus 

jautājumus. 

Katru gadu Iestādē tiek rīkota Vecāku nedēļa, kurā vecāki tiek aicināti vērot un pašiem 

piedalīties rotaļnodarbībās, lai paši redzētu, kā notiek izglītības process Iestādē. Šogad vecāki tika 

aicināti pašiem vadīt bērniem nodarbību, prezentējot savu profesiju. Vecāki, kuri piedalījušies 

Vecāku nedēļā piedāvātajās aktivitātēs, tiek lūgti izteikt savu viedokli.  

Ir izveidojusies veiksmīga informācijas aprite starp pedagogiem un vecākiem – uz īpaši 

ierīkotām tāfelītēm pedagogs katru dienu uzraksta nedēļas tēmu un to, kādas prasmes tiks attīstītas 

konkrētajā dienā.  

http://www.tukumapepija.lv/
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Grupu informatīvajos stendos ir informācija par logopēda darba laiku, kurā arī vecāki, iepriekš 

sazinoties, tiek konsultēti par bērnu valodas un runas attīstību, kā arī sniegti praktiski padomi. 

Vecāki tiek aicināti apmeklēt svētkus. Gada nogalē kopā ar vecākiem tiek organizēts 

Ziemassvētku pasākums ar bērnu teātra iestudējumu un viņu individuālajiem priekšnesumiem. 

Pavasarī tiek organizēts Lielkoncerts, kurā uzstājas bērnu grupas sākot no jaunākā vecuma augošā 

secībā, kas sniedz vecākiem priekšstatu par bērnu izaugsmes iespējām Iestādē. Mācību gada 

noslēgumā tradicionāli tiek organizēti Aerobikas svētki, kurā piedalās arī vecāku komandas ar saviem 

priekšnesumiem. 

Iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. Iestādes padomē darbojas visu grupu 

vecāku pārstāvji, skolotāju, Iestādes administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl 

no vecāku vidus. Iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par Iestādes un vecāku sadarbību, par 

izglītojamo drošību un veselību, Iestādes attīstības prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un 

priekšlikumus. Iestādes padome aktīvi iesaistās Iestādes darba organizācijas uzlabošanā. 

 Šajā mācību gadā tika veikta vecāku aptauja. Aptaujas mērķis - izzināt vecāku viedokli par 

vidi Iestādē. Aptauja sniedza priekšstatu, kā vecāki redz informācijas apmaiņu ar Iestādi par bērnu 

izglītošanu, kas ļautu stiprināt Iestādes un vecāku sadarbību bērnu izglītošanā. Aptaujā iesaistījās 94 

vecāki. Ar aptaujas rezultātiem tika iepazīstināti gan darbinieki, gan Iestādes padomes locekļi. Ar 

aptaujas rezultātiem var iepazīties jebkurš interesents. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamiem un viņu vecākiem pieejamas individuālās logopēda konsultācijas. 

 Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem. 

 Teicama sadarbība ar Iestādes padomes vecākiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt izzināt vecāku viedokļus dažādās jomās ar aptaujām. 

 

Vērtējums - labi 

 

 

3.5. Joma: Iestādes vide 
 

3.5.1. Mikroklimats 
 
 

Iestādē ir izveidota un darbojas pedagoģiskā padome, kurā tiek risināti ar pedagoģisko un 

audzināšanas procesu saistīti jautājumi. 

Uz visiem vienlīdz attiecas iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi. Ar noteikumiem 

iepazīstina mācību gada sākumā, tie tiek aktualizēti visā gada garumā. 

Ja rodas konfliktsituācijas, tad netiek uzklausīts tikai vienas personas viedoklis, bet gan visu 

iesaistīto personu viedokļi. Tiek meklēti kompromisi kopā esot visām iesaistītajām pusēm, jo Iestādes 

personāls apzinās, cik svarīgi ir radīt un uzturēt labvēlīgu vidi Iestādē. 

Labvēlīgās vides nodrošināšanas un pārraudzīšanas, kā arī mērķu sasniegšanas pamatā ir 

komunikācija ar darbiniekiem: individuālās sarunas, sapulces gan ar tehnisko, gan pedogoģisko 

personālu. Darbiniekus, iesaistot pasākumu plānošanā un organizēšanā, nešķiro - pedagogs vai 

tehniskais darbinieks, bet ievēro katra spējas un talantus. Nepieciešamības gadījumos tiek sniegts 

atbalsts un padomi, attiecīgi izglītojoši materiāli. Kolektīvā var vērot lielu atsaucību, jo vadība daudz 

dara kopā ar darbiniekiem (kopā iestudē priekšnesumus, talko, nepieciešamības gadījumos - aizvieto 

darbiniekus).  

Labvēlīgas vides veicināšanā liela loma ir  vadības ikdienas apgaitai, lai redzētu, justu, 

dzirdētu un pamanītu. 
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Iestāde ievieš un kopj tradīcijas, kas  nodrošina savstarpēju cieņu un labvēlīgu attieksmi 

vienam pret otru, rosina iecietību, empātiju, lai izglītojamie un personāls Iestādē justos komfortabli. 

Tiek organizētas Iestādes personāla ekskursijas, administrācija organizē Ziemassvētku pasākumu 

darbiniekiem, tiek kopīgi atzīmēta Skolotāju un Zinību diena, kā arī ir izveidojusies tradīcija svinēt 

Iestādes dzimšanas dienu.  

2017./2018.mācību gadā veiktās personāla aptaujas dati liecina par to, ka personāla attiecības 

ir diezgan labvēlīgas, ar savstarpēju cieņu (skatīt 4.un 5. attēlu). 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.attēls. Darbinieku atbildes uz aptaujas 

jautājumu “Vai Jūs jūtaties cienīta no  

Iestādes vadības puses?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.attēls. Darbinieku atbildes uz aptaujas 

jautājumu “Vai Jūs jūtaties cienīta no pārējā 

Iestādes kolektīva puses?” 

 

Kolektīvs Iestādi prezentē un popularizē Tukuma pilsētas svētku gājienos ar savu Iestādes 

simboliku, kā arī piedaloties dažādos “Ideju tirdziņos” pilsētā, novadā un ārpus novada.  

Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi. Ik 

nedēļu notiek pedagogu sapulces, kurās tiek izteikta pateicība pedagogiem par paveikto, kā arī 

izvērtēta iepriekš pieņemto lēmumu izpilde. Visiem ir pieejama informācija par Iestādes darbu: 

regulāras informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, informācijas stendi gan 

darbiniekiem, gan vecākiem, e-pasts, mājas lapa, mutiska informācija.  

Lai tiktu ievērota politiskā neitralitāte pedagoģiskajā procesā, kā arī ievērotu pedagoģijas, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus kolektīvā, nepieciešamā informācija tiek 

nodota bez subjektīva viedokļa, tiek stingri ievērota sensitīvo datu neizpaušana, nepieciešamības 

gadījumos tiek organizētas individuālās pārrunas gan ar darbiniekim, gan vecākiem. Vecākiem mājas 

lapā un vecāku stendos ir pieejama informācija par vadītājas pieņemšanas laikiem, telefona  numurs, 

lai sarunātu tikšanos arī citā laikā.  

Attieksmē pret apmeklētājiem Iestādes personāls ir laipns un korekts, ikvienu apmeklētāju 

Iestādē sagaida iestādes dežuranti.  

Izglītojamo vecāki tiek  iestaistīti Iestādes attīstībā,  piederības sajūtas veicināšanā. 

Izglītojamo vecāki aktīvi piedalās Iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā, iesniedz priekšlikumus 

vadībai sabiedriskās dzīves un sadzīves organizēšanā. Iestādes Padomes  sēdes notiek ne retāk kā 

divas reizes gadā un tās sekmē Iestādes un izglītojamo ģimeņu sadarbību. Par Padomes lēmumiem 

tiek informēti pedagogi, kā arī vecāki. 

Daudzveidīgie pasākumi Iestādē apvieno un saliedē izglītojamos, pedagogus, vecākus. Īpaši 

tas redzams pasākumos, kur ir liels vecāku apmeklējums un vēlēšanās pašiem piedalīties. 
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Izglītības iestādē pie Pozitīvo emociju zāles ir izveidota patriotisma siena, kur, garām ejot vai 

gaidot muzikālās nodarbības, pedagogi rosina izglītojamos atpazīt valsts simbolus, veidojot 

izglītojamos cieņpilnu attieksmi pret tiem. 

 

Stiprās puses: 

 Iestāde organizē pasākumus, kas satuvina bērnus un pieaugušos. 

 Iestādē ir savas tradīcijas. 

 Izglītojamie tiek rosināti patriotismam un viņos tiek veidotas piederības jūtas savai dzīves 

vietai. 

 Personāls, izglītojamie un vecāki savstarpēji sadarbojas, attiecībās valda labvēlība. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt attīstīt pozitīvu saskarsmi starp izglītojamiem, Iestādes darbiniekiem, ģimeni un 

sabiedrību. 

 Turpināt akcentēt vienotu Iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi. 

 Turpināt kopt Iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

  Reizi gadā organizēt Iestādes darbinieku pieredzes braucienu. 

  

Vērtējums - labi  
 
 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 
 
 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pepija” ēka atrodas Tukumā, Mazā Smilšu ielā 14, Tukuma  

novadā, LV – 3101.  

Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmu realizēšanai. Grupu telpas ir 

funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst 

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

guļamistaba, tualetes telpa. Ir ēdamzāle, sporta un aktu zāle. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri 

higiēniskajām prasībām, telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs 

normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko normu 

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

 Iestādē ir ierīkots metodiskais kabinets, logopēda kabinets,  lietvedes kabinets ir aprīkots ar 

slēdzamu skapi izglītojamo personas lietām. Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve.  

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību sanitāri 

higiēniskajām prasībām (skatīt 4.tabulu). 

4.tabula. Atzinumi iestādes darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums  Izsniegšanas datums 

Tukumā, Mazā Smilšu ielā 14, 

Tukuma  novadā, LV – 3101 

Veselības inspekcijas 

kontroles akts Nr. 00665917 

16.11.2017. 

Tukumā, Mazā Smilšu ielā 14, 

Tukuma  novadā, LV – 3101 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta pārbaudes 

akts Nr. 22/11.6-3.1/7 

25.01.2018. 

 

Izglītojamie kopā ar pedagogiem regulāri piedalās Iestādes telpu noformēšanā. Iestādē ir 

ierīkots interneta pieslēgums, Wi-Fi nodrošinājums, bet vēl ne visā Iestādē.  

Iestāde ir nožogota, katrai grupai ir savs āra laukumiņš ar konstrukcijām izglītojamo 

fiziskajām aktivitātēm, ir  sporta zona. Āra teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu veikt āra 
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pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā periodā. Ir ļoti plaša zaļā zona, mākslīgie kalniņi, lai ziemā 

varētu vizināties ar ragavām. Iestādei ir ģeogrāfiski laba atrašanās vieta – ārpus pilsētas centra, kas 

ļauj bērniem atrasties svaigā gaisā un tuvu dabai. 

Iestādei piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, ir ātruma ierobežojumi un ātruma mazinoši vaļņi, 

stāvvietas pie  Iestādes. Teritorija ir aprīkota ar  video novērošanas ierīcēm.  Vide ir  pieejama gan 

cilvēkiem ar invaliditāti,  gan vecākiem ar bērniem ratiņos, ir arī telpa, kur novietot ratiņus.  

Vecāku aptaujas rezultāti liecina, ka 99 % aptaujāto ir apmierināti ar  Iestādes apkārtējās 

teritorijas sakoptību un kārtību (skatīt 6.attēlu).  

 

 

 

 

 

 

 

  

6.attēls. Vecāku atbildes uz aptaujas jautājumu “Cik ļoti Jūs apmierina “Pepijas” 

 apkārtējās teritorijas sakoptība un kārtība?” 

  

Stiprās puses:  

 Apkārtējās teritorijas sakoptība un kārtība. 

 Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība Iestādes telpās. 

 Ir plašas iespējas sporta aktivitātēm, dabas pētniecībai, pārgājieniem, atpūtai. 

 Iestādei ir ģeogrāfiski laba atrašanās vieta. 

  

 Turpmākā attīstība:  

 Labiekārtot galveno vārtu ieeju Iestādē. 

 Telpu iekārtošana un funkcionāla to izmantošana. 

 Viena āra laukumiņa papildināšana ar inventāru. 

 

Vērtējums – labi 

 
 

3.6. Joma: Iestādes resursi 
 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

 

Iestādē ir 7 grupu telpas, ar kopējo platību 2134,9 m2. Iestādē ir visas nepieciešamās telpas, 

iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās pirmsskolas izglītības programmas realizēšanai.Telpu 

iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam.  

Pedagogi savā darbā var izmantot datorus, projektorus, skeneri, printerus, kopētājus, 

magnetolas, laminētāju, spirāļotāju, ir pieejami mikrofoni, apskaņošanas sistēma, sintezators, 

klavieres, mūzikas instrumenti, sporta inventārs. Pakāpeniski tiek nodrošinātas grupas ar datoriem. 
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17%

65%

18%

Iestādē ir 1 projektors, kas pieejams zālē. To izmanto pasākumos, sapulcēs un semināros. Iepriekš 

saskaņojot, skolotājas to izmanto  integrētās rotaļnodarbībās. 2 projektori tiek izmantoti grupās. 

Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas Iestādē veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko resursu 

un iekārtu izmantojums ir efektīvs un racionāls.  

Iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā pieejamos materiālus - pirmsskolas izglītības 

programmas specifikai un apguvei atbilstošus uzskates līdzekļus, didaktiskās spēles, izdales 

materiālus pedagogi izmanto integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas momentu nodrošināšanai. 

Izdales materiālus un uzskates līdzekļus pedagogi gatavo arī paši konkrētai nodarbībai. Iestāde 

nodrošina pedagogus ar informācijas pieejamību. Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejami 

jaunākie elektroniskie izdevumi, kas arī tiek izsūtīti uz pedagogu e-pastiem, mācību literatūra, 

daiļliteratūra, uzziņu literatūra, enciklopēdijas  un metodiskā literatūra, kas regulāri tiek atjaunota.  

Iestādē izglītojamie ir nodrošināti ar vecumam atbilstošām rotaļlietām, galda spēlēm, 

daiļliteratūru, mācību materiāliem (darba burtnīcas, saliekamās ābeces, lasāmās grāmatas, guaša un 

pirkstiņkrāsas, pva līme u.c.). Par nepieciešamo bērniem tiek aptaujāti pedagogi. 
 

Stiprās puses: 

 Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas pirmsskolas izglītības 

programmas realizēšanai. 

  Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

 Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 
  

Turpmākā attīstība:  

 Visās grupās nodrošināt datorus. 

 Iegādāties projektorus. 

 Turpināt pilnveidot mācību materiālu nodrošinājumu. 
 

Vērtējums – ļoti labi 
 
 

3.6.2. Personālresursi 

 

 

Iestāde ir nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem - 2017.gada 1.septembrī strādā 

17 pedagogi, sekmīgi darbojas logopēds. No 17 pedagogiem 3 pedagogi iegūst augstāko izglītību, 11 

pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītību, 3 pedagogiem ir maģistra grāds (skatīt 7.attēlu). 

 

                                                                                                           Iegūst augstāko 

                    Ir maģistra grāds                                                            pedagoģisko izglītību                                                                                                                           

 

 

       

 

 

    Ir augstākā pedagoģiskā                                                                   

              izglītība                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                                

                

 

7.attēls. Pedagogu procentuālais sadalījums pēc izglītības uz 2017.gada 1.septembri 
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Sistemātiska uzmanība tiek pievērsta personāla tālākizglītībai. Tiek plānota pedagogu 

piedalīšanās tālākizglītības programmās, atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām 

un vadoties pēc vajadzībām kvalitatīva pedagoģiskā darba nodrošināšanai Iestādē. Pedagogi 

sadarbībā ar Iestādes vadītāju un vadītājas vietnieci izglītības jomā plāno savas profesionālās 

kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām. Pedagogi apmeklē 

novadā un valstī organizētos kursus, Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētos izglītojošus un 

informējošus metodiskos pasākumus, apmeklē lekcijas par izglītības, pedagoģijas un psiholoģijas 

aktualitātēm. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei Iestādē tiek organizētas metodisko 

darbu skates, labās prakses pieredzes apmaiņas starp kolēģiem. 

2017./2018.mācību gadā pedagogi savu profesionālo kompetenci pilnveidojuši dažādos A 

programmas kursos un semināros: 

 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā  - 5 pedagogi; 

 Profesionālās kompetences pilnveidošana audzināšanas jautājumos  - 19 pedagogi; 

 Pirmsskolas pedagogu rūpes par sevi un emocionālā noturība ikdienas darbā ar bērniem – 1 

pedagogs; 

 Pedagogu profesionālās pilnveides programmu ,,Domāšanā un iztēlē balstīta pieeja runas 

attīstīšanai" – 5 pedagogi; 

 Perspektīvas metodes vardarbības pret bērnu novēršanai " Džimbas deviņu soļu drošības 

programma" - 2  pedagogi; 

 Radošums. Iedvesma. Profesionalitāte. – 2 pedagogi; 

 Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē – 1  

pedagogs; 

 Dziedātprieks: kompetenču pieeja pedagoģijā un muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti 

– 1 pedagogs; 

 Pedagogs - skolas vides galvenais pārmaiņu resurss – 1 pedagogs; 

 Emociju attīstība un pašregulācija bērniem pirmsskolas izglītības iestādē – 1 pedagogs; 

 "Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi" – 1 pedagogs. 

B programmas kursus pedagogi apmeklē pēc  savas iniciatīvas: 

 Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas (B 

programmas 72 stundu kursi) – 3 pedagogi. 

 

Iestāde informāciju par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi reģistrē Valsts 

izglītības informācijas sistēmas datubāzē. 

Pedagogu palīgi un tehniskais personāls ir apmeklējuši kursus “Speciālās zināšanas bēnu 

tiesību aizsardzības jomā”. 

Darba intervijās ar potenciālo darbinieku tiek ņemta vērā pedagoga izglītība, darba pieredze, 

savs redzējums par darbu izglītības iestādē. Darbiniekam, savukārt, ir svarīgs atalgojums.  

Pedagogam tiek dota iespēja izteikt priekšlikumus sava un Iestādes darba sekmīgai 

uzlabošanai. Skolotājiem ir laba sadarbība ar logopēdu. Savstarpējā konsultācijā saņemtā informācija 

tiek izmantota izglītojamo atbalstam. 

Starp visiem darbiniekiem un pedagogiem tiek veiktas anonīmas aptaujas  un aptauju rezultātu 

analīze. Notiek rotaļnodarbību vērošanas, pēc kurām tiek veikts skolotāja pašvērtējums, citu skolotāju 

un vadības  rotaļnodarbības analīze. Iestādē notiek pasākumu analīze un pasākumu vadītāju un 

organizētāju pašvērtējums. Pašvērtējumus un darba vērtēšanu veicam pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Lai motivētu darbiniekus, vadība pati darbojas ar entuziasmu, izsaka priekšlikumus, uzklausa 

un pieņem darbinieku priekšlikumus, kopīgi tos izvērtējot - realizē. Tas attiecas gan uz Iestādes 

darbību, gan ārpus tās. Kolektīvam liela motivācija ir Skolotāju dienas pārskata foto filma par 

iepriekšējo mācību gadu, pēc kuras noskatīšanās vienmēr ir secinājums: ”Cik daudz un labi esam 

izdarījuši!” Pateiktais „Paldies” par padarīto vai  īpaši paveikto atspoguļojas uz stenda, kas ir pieejams 

visiem Iestādes apmeklētājiem. Darbiniekus motivē arī tas, ka vienkārši tiek pamanīts izdarītais.  
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Uz Tukuma novada Skolotāju dienas pasākumu katru gadu tiek izvirzīti pedagogi Tukuma 

novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksta saņemšanai.   

 

Stiprās puses: 

 Iestāde ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem. 

 Iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un Iestādes 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

 Tiek nodrošināta tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes 

apmaiņa. 

 Iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

 Darbojas koplīgums. 

  

Turpmākā attīstība: 

 Organizēt profesionālās kompetences pilnveides kursus pedagogiem uz vietas Iestādē. 

 

Vērtējums  - ļoti labi 

 

 

3.7. Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

 

Vīzija: Iepazīsim pasauli kopā drošībā, dabā, kustībā, praktiskā darbībā. 

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos 

pamatizglītības apguvei skolā. 

Misija:  Komandai sadarbojoties, radīt drošu vidi, kura palīdz nodrošināt bērna labsajūtu un 

stimulē viņa iniciatīvu, patstāvību, atbildību un patiesu motivāciju. 

 

Līdz 2017.gadam Iestādē nav veikts izglītības iestādes pašvērtējums. Iestādes pedagoģiskais 

process organizēts saskaņā ar pedagoģiskā sēdē pieņemtiem lēmumiem par gada galvenajiem 

uzdevumiem. Rezultāti apspriesti un novērtēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Pašnovērtējuma 

ziņojums izstrādāts, administrācijai sadarbojoties ar kolektīvu.  

Katru mācību gadu Iestāde izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas sasniegumus, 

rezultātus analizē pedagoģiskajā sēdē. Iestādes kolektīvs kopumā pozitīvi uztver apzinātās problēmas, 

kas parādās pašvērtēšanas procesā, un redz tās kā iespēju, noderīgu materiālu Iestādes darba 

uzlabošanā.  Iestādes perspektīvajā darba plānā notiek prioritāšu plānošana 3 gadiem, kā arī tiek 

izstrādāts izvērsts darba plāns gadam, kurš tiek koriģēts atbilstoši konkrētai situācijai. 

Lai pildītu ietādes misiju un lai sasniegtu vīziju, tiek iesaitīta visa komanda - Iestādes 

darbinieki un izglītojamo vecāki.  

Tika izzināti vecāku un darbinieku viedokļi par vidi un informācijas apmaiņu, par kolektīva 

vienotību un atbalstu Iestādē, kas ir kā pamats nākamo gadu prioritāšu izvirzīšanā. 

Turpmāko gadu prioritātes un misija, lai sasniegtu vīziju, ir veicināt bērnu pētniecisko 

darbību, zināšanu iegūšanu caur savu pieredzi atbilstošā  un drošā vidē. 

 

Stiprās puses: 

 Iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība. 

 Iestādes darba vērtēšanā un attīstības plānošanā tiek iesaistīti darbinieki. 

 Tiek apzināti un ņemti vērā vecāku viedokļi. 
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Turpmākā attīstība:  

 Iesaistīt Iestādes padomi Iestādes pašvērtēšanā. 

 Izmantot jēgpilni  pašvērtējuma rezultātus. 

 Organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes Iestādes darba plānošanā. 

 

Vērtējums – labi 

 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

 

Iestādē ir demokrātisks organizācijas vadības stils, kur ikviens Iestādes darbinieks, atbilstoši 

savai kompetencei, piedalās lēmumu pieņemšanā, darba plānošanā un attīstības veicināšanā.  

Iestādi vada vadītājs. Iestādes vadītājs vada Iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs 

par izglītības programmas īstenošanu,  savu pilnvaru ietvaros lemj par Iestādes intelektuālo, finanšu 

un materiālo līdzekļu izlietošanu. 

Iestādē darbojas Iestādes padome, kura 2 reizes gadā sanāksmēs apspriež aktualitātes un 

pieņem lēmumus. Tās vecāku pārsāvji aktīvi par sanāksmēs iegūto informāciju un par lēmumiem 

informē savu grupu vecākus.  

Mācību un audzināšanas darbu koordinē Iestādes pedagoģiskā padome.  

Iestādē ir izstrādāta lietu nomenklatūra un iekšējie normatīvie dokumenti, kas atbilstoši ārējo 

normatīvo dokumentu prasībām.  

Ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti – nolikums, reglamenti, iekšējās kārtības noteikumi, kas 

atbilst likumdošanai. Nolikums aktualizēts un apstiprināts ar Tukuma novada Domes lēmumu 

25.02.2016.  

Vadības komandu veido vadītāja, vadītājas vietniece, saimniecības pārzine, lietvede, 

medmāsa:  

 Iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā piedalās izglītības procesa vadīšanā un nodrošina 

izglītības procesa metodisko vadību. Veic pedagogu koordinēšanu un kontroli;  

 saimniecības pārzine organizē, kontrolē un koordinē Iestādes saimniecisko un tehnisko 

darbinieku darbību;  

 lietvede veic  nepieciešamo, lai VIIS datu bāze būtu sakārtota atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, veic dokumentu sakārtošanu, nomenklatūras aktualizāciju; 

 medmāsa koordinē un kontrolē personālu un vidi, lai tiktu ievērotas sanitāri higiēniskās 

normas. 

Tā kā Tukuma novadā iestādes pāriet uz centralizēto grāmatvedību, Iestādes grāmatvedības 

kārtošana tiek nodrošināta Tukuma novada Izglītības pārvaldē. 

  Visam Iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba 

pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti.  

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem 

lēmumiem, notiek skolotāju informatīvās sēdes. Iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas 

attieksmes veidošanu, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu, atalgojumu, profesionālās 

izaugsmes iespējas, saliedējošus korporatīvos pasākumus visiem darbiniekiem un apbalvojumus.  

Iestādes kolektīvam ir savas tradīcijas un ir iespēja darbiniekam un tehniskajam personālam 

par kvalitatīvu darbu, pamatojoties uz “Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku materiālās motivēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtību”, 

saņemt naudas balvu. Iestādē notiek personāla darba vērtēšana. Tiek aizpildītas pašnovērtējuma 

anketas un pēc tam notiek darbinieka un vadītājas novērtēšanas pārrunas. 

Pedagogiem  naudas balvas tiek piešķirtas pēc  Iestādes izstrādātajiem kritērijiem, ievērojot 

pienākumu veikšanas kvalitāti un darba disciplīnu, kā arī ņemot vērā personisko ieguldījumu.  
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Ļoti nedroši

0%

Diezgan nedroši

7%

Vidēji droši

18%

Diezgan 

droši

64%

Ļoti 

droši

11%

Koplīgums Iestādes  visiem darbiniekiem paredz atbalstu tuvinieku nāves gadījumā u.c. Iestāde 

apmaksā obligāto veselības pārbaudi un arodārsta apmeklējumu. 

Svarīgu jautājumu izlemšanā Iestādes vadītāja konsultējas ar kompetentiem speciālistiem 

Tukuma novada Domē un Tukuma novada Izglītības pārvaldē, un darbiniekiem, saglabājot atbildību 

par galīgā lēmuma pieņemšanu. Iestādes vadība strādā kā savstarpēji atbalstoša, vienota komanda, 

sadarbojas ar Iestādes padomi, atbalsta personālu, LIZDA organizāciju. Ir noslēgts koplīgums.  

Darbinieki uzskata (skatīt 8.attēlu), ka var pārrunāt darba problēmas ar Iestādes vadītāju un, 

ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.attēls. Darbinieku atbildes uz aptaujas jautājumu” Cik brīvi Jūs jūtaties, ar “Pepijas” vadību 

pārrunājot grūtības savā darbā. 

 

Iestādes vadītājai ir noteikts darba laiks apmeklētāju pieņemšanai. Vadītāja un viņas vietnieki 

regulāri pārskata un izvērtē Iestādes darbinieku ierosinājumus Iestādes vadības un darba uzlabošanā.  

Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. 

Sasniegumu un uzvedības analīze  tiek veikta 4 reizes  mācību gada laikā. Rezultātu un secinājumu 

apkopojums tiek veikts pedagoģiskās padomes sēdē. Katram vecumposmam ir izstrādāti atbilstoši 

kritēriji, pēc kuriem tiek veikti vērojumi. Izglītojamam, absolvējot Iestādi, tiek veikts pirmsskolas 

izglītības satura apguves vērtējums.  

 

Stiprās puses: 

 Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti. 

 Efektīva visu līmeņu Iestādes darba organizācija un vadība. 

 Rūpes par Iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā. 

 Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses. 

 Iestādes administrācijas labvēlīga un savstarpēji atbalstoša sadarbība. 

 Situācijas izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju. 

 Turpināt attīstīt ilgtspējīgu Iestādes kultūrvidi.  

 

Vērtējums – labi 
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3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
 

 

Iestāde savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām:  

 Iestādei ir regulāra sadarbība ar Tukuma  novada Izglītības pārvaldi. Tās prioritāte ir  

izglītības attīstība novadā, tā iedziļinās katrā ar izglītības problēmām saistītā jautājumā un kopā ar 

Iestādi meklē optimālāko risinājumu problēmjautājumiem. Ļoti veiksmīga sadarbība ir Iestādes 

budžeta veidošanā un Iestādes darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji svarīgs. Ieguvēji ir 

pirmsskolas izglītības vecuma bērnu vecāki, jo novads un sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā Iestādes 

attīstībā.  

 Iestādei ir sadarbība ar Sociālo dienestu, Bāriņtiesu. Sadarbībā ar tām tiek veikti   

profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu risināšana.  

 Iestādei ir veiksmīga sadarbība ar citām novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras  

piedalās mūsu Iestādes pasākumos un mēs piedalāmies citu iestāžu organizētajos pasākumos.  

 Iestādei ir sadarbība ar skolām - katru gadu skolēni „Karjeras nedēļas ” ietvaros,  

Iestādes bērniem organizē dažādas aktivitātes.   

 Katru mācību gadu 6 - 7 gadīgie izglītojamie piedalās „Tukuma futbola kluba”  

organizētajās stafetēs, kuras atbalsta vietējie uzņēmēji.  

 Iestādei ir sadarbības partneri, kuri nodrošina vispusīgu, pilnīgu un kvaliatīvu Lego un  

angļu valodas nodarbību organizēšanu un veikšanu.  

 Ir veiksmīga sadarbība ar ēdināšanas firmu, kura apkalpo  Iestādes bērnus.  

 Iestādes kolektīvs piedalās dibinātāja organizētajos projektos un pasākumos.  

Šajā mācību gadā viena no Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbības prioritātēm ir – sporta, 

aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana. Tas tika realizēts Eiropas sociālā fonda finansētos 

pasākumos: “Veselīga uztura veicināšanas pasākums” un “Sporta diena bērnudārzā”.  

 Iestādes pedagogi piedalās nodibinājuma „Centrs Dardedze” projektā “Vardarbības pret  

bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos”, realizējot apmācības programmu bērniem “Džimbas 9 soļu 

drošības programma”. 

 Iestāde savu tēlu veiksmīgi popularizē ar savu mājas lapu, kurā ir aktuāla informācija  

par Iestādi un plaša pasākumu un citu notikumu fotogalerija.  

 Par nozīmīgiem notikumiem tiek ievietota informācija Tukuma novada Izglītības  

pārvaldes mājas lapā.  

 Iestāde piedalās Tukuma pilsētas svētkos, ejot gājienā, tādā veidā popularizējot Iestādi  

vietējai Tukuma sabiedrībai.  

 

Stiprās puses: 

 Veiksmīga sadarbība ar Tukuma novada Domi un Tukuma novada Izglītības pārvaldi. 

 Veiksmīga sadarbība ar citām institūcijām. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sadarbību ar Tukuma izglītības iestādēm. 

 Veidot sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādēm citos novados.  

 

Vērtējums – ļoti labi 
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4. Pašvērtējuma kopsavilkums 
 
 

Jomas Vērtējuma līmenis 

Mācību saturs  

Iestādes īstenotā izglītības programma labi 

Mācīšana un mācīšanās  

Mācīšanas kvalitāte labi 

Mācīšanās kvalitāte ļoti labi 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

Atbalsts izglītojamiem  

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais  

atbalsts un veselības aprūpe 

 

labi 

Izglītojamo drošības garantēšana labi 

Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

Atbalsts karjeras izglītībā ļoti labi 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni labi 

Iestādes vide  

Mikroklimats labi 

Fiziskā vide un vides pieejamība labi 

Iestādes resursi  

Iekārtas un materiāltehniskie resursi ļoti labi 

Personālresursi ļoti labi 

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana labi 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība labi 

Iestādes sadarbība ar citām intitūcijām ļoti labi 

 

 

5. Turpmākā attīstība 
 
 

Iestādes darbības 

pamatjoma 
Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs * Jāpievērš uzmanība mācību darba diferenciācijai rotaļnodarbībās. 
Mācīšana un mācīšanās *Pilnveidot mācību vidi ar daudzveidīgiem metodiskiem materiāliem, 

lai tā būtu radoša un motivējoša bērnam. 

*Vecāku izglītošana par pirmsskolas izglītības iestādes regulāra 

apmeklējuma nozīmi bērna attīstībā. 

*Mācību procesa papildināšana ar informācijas tehnoloģiju 

pielietojumu. 

*Idividuāla vecāku informēšana par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

*Ieviest mācību procesa laikā izglītojamo pašvērtēšanu un savstarpējo 

vērtēšanu. 
Izglītojamo sasniegumi *Pilnveidot vērtēšanas sistēmu Iestādē. 



Pašnovērtējuma ziņojums                                                                                                                   2018.gads 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    

32 

 

Atbalsts izglītojamiem *Personāla izglītošana jomā, kas palīdzētu bērnam sniegt psiholoģisko 

atbalstu. 

*Turpināt bērnu izglītošanu drošības jomā. 

*Turpināt darbu ar vecākim vēršot uzmanību uz to, ka vārtu aizbīdņi 

viemēr ir jāaiztaisa. 

*Pilnveidot drošības noteikumus izglītojamiem, ievērojot izglītojamo 

attīstības vecumposmu īpatnības – jaunākajos vecumposmos ar 

piktogrammām. 

*Vecākā vecumposma izglītojamo iesaistīšana grupas kārtības 

noteikumu izstrādē, kas veicinātu pozitīvu uzvedību un saskarsmes 

kultūru. 

*Veidot  sadarbību ar dažādām Tukuma pilsētas iestādēm un 

uzņēmumiem, 

*Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām. 

*Jāpievērš uzmanība talantīgiem bērniem rotaļnodarbību laikā. 

*Turpināt izzināt vecāku viedokļus dažādās jomās ar aptaujām. 
Iestādes vide *Turpināt attīstīt pozitīvu saskarsmi starp izglītojamajiem, Iestādes 

darbiniekiem, ģimeni un sabiedrību. 

*Turpināt akcentēt vienotu Iekšējās kārtības noteikumu prasību 

ievērošanu un izpildi. 

*Turpināt kopt Iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu 

mikroklimatu. 

*Reizi gadā organizēt Iestādes darbinieku pieredzes braucienu. 

*Labiekārtot galveno vārtu ieeju Iestādē. 

*Telpu iekārtošana un funkcionāla to izmantošana. 

*Viena āra laukumiņa papildināšana ar inventāru. 
Iestādes resursi *Visās grupās nodrošināt datorus. 

*Iegādāties projektorus. 

*Turpināt pilnveidot mācību materiālu nodrošinājumu. 

*Organizēt profesionālās kompetences pilnveides kursus pedagogiem 

uz vietas Iestādē. 
Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

*Iesaistīt Iestādes padomi Iestādes pašvērtēšanā. 

*Izmantot jēgpilni  pašvērtējuma rezultātus. 

*Organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes Iestādes darba 

plānošanā. 

*Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju. 

*Turpināt attīstīt ilgtspējīgu Iestādes kultūrvidi.  

* Turpināt sadarbību ar  Tukuma izglītības iestādēm. 

*Veidot sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādēm citos novados. 
 

 
 

SASKAŅOTS 

 2018.gada 23.novembrī 

                        

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes „Pepija” vadītāja  Aiva  Ābola 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs 

 


