
Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”   

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

1 

 

 

 

 
 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

DAUGAVPILS PILSĒTAS 11. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
Reģ. Nr. 2701901802 

Ķieģeļu ielā 15a, Daugavpilī, LV-5449, tālr. 65474792, e-pasts: daugip11@inbox.lv 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA 

ZIŅOJUMS  
  

  

  
  

  

  

  

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”  

  

vadītāja pienākumu izpildītāja Nataļja Kozireva 
 

 

2020.gads 

 

 

 



Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”   

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

2 

 

SATURS 

 

1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums...............................................................3 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un 

konkrēti rezultāti)...................................................................................................... 5 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (ja attiecināms).........................7 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošajos kritērijos................................................................................................7 

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas..................................7 

4.2. mācīšana un mācīšanās: 

4.2.1. mācīšanas kvalitāte..........................................................................................8 

4.2.2. mācīšanās kvalitāte..........................................................................................9 

4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.........................................................11 

4.3. izglītojamo sasniegumi: 

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā...........................................................12 

4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (nevērtē pirmsskolas izglītības 

iestādes)..................................................................................................................... 

4.4. atbalsts izglītojamiem: 

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts.................................13 

4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)..................14 

4.4.3. atbalsts personības veidošanā.........................................................................15 

4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā................................................................................16 

4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai.............................................................17 

4.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām............................................17 

4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni.....................................................................18 

4.5. izglītības iestādes vide: 

4.5.1. mikroklimats..................................................................................................19 

4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība....................................................................20 

4.6. izglītības iestādes resursi..................................................................................21 

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi.............................................................21 

4.6.2. personālresursi..............................................................................................22 

4.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.....25 

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana......................25 

4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība............................26 

4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām........................................27 

5. Citi sasniegumi ..................................................................................................28 

6. Turpmākā attīstība..............................................................................................30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”  



Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”   

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

3 

 

vispārīgs raksturojums 
 

 

Iestādes pamatdati: 

 

1. Juridiskais statuss 
 Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības  iestāde  ir Daugavpils domes 

dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde. 

/Daugavpils pilsētas TDP valdes lēmums nr.697/ 

 Reģistrācijas numurs: 2701901802 

 2018. gadā Iestāde īstenoja  vienu  IKVD licencētu pirmsskolas izglītības 

programmu: mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

(Izglītības programmas kods: 0101 11 21) 

 Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības  iestādes darbības tiesiskais 

pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas un citi ar iestādes darbību saistītie likumi un normatīvie 

akti, kā arī Iestādes nolikums. 

 Pārraudzību par Iestādi īsteno Daugavpils pašvaldības priekšsēdētājs. 

Funkcionālo pārraudzību - Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvalde.   

 

2. Iestādes izveidošana 

 

 Iestāde uzsāka savu darbību kā Daugavpils 11.bērnu dārzs 1963.gada 

02.janvārī. 

 No 1993. gada 2. janvāra iestādes vadītāja Agafija Dubovska 

 Iestādes adrese: Ķieģeļu 15a, Daugavpils, LV-5449 

 Tālrunis: 65474792 

 Iestādes oficiālais e-pasts: daugip11@inbox.lv, 

 Iestādes mājas lapa: www.zalaabelite.lv 

 

3. Iestādes statistika 

 

 Izglītojamo skaits 2019./2020. mācību gadā: 

o septembris -103 audzēkņi (47 meitenes un 56 zēni), maijs - 104; 

 Darbojas 5 grupas bērniem vecumā no 1 līdz 7 gadiem, tai skaitā: 

o 1 grupa bērniem vecumā no 1 līdz 2 gadiem  

o 1 grupa bērniem vecumā no 2 līdz 3 gadiem  

o 1 grupa bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem 

o 1 grupa bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem  

o 1 grupa bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem  

 Iestādē strādāja 31darbinieks, no tiem -14 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. 

 Pedagogu izglītība: 

14 pedagogi ar augstāko Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošo 

pedagoģisko izglītību, no tiem 4 ar maģistra grādu. 

   

4. Iestādē izglītojamajiem piedāvājam apmeklēt:   

 logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem;   

 psihologa individuālās konsultācijas vecākiem. 

 

5. Iestādes tradīcijas  

mailto:daugip11@inbox.lv
http://www.zalaabelite.lv/
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Svētki:  

 1.septembris -   “Satikšanās “Ābelītē”; 

 Miķeļdienas gadatirgus; 

 Mārtiņi;  

 Ziemassvētku klusais vakars;  

 Meteņi; 

 Ģimenes dienas pasākumi;  

 Izlaidums.  

 

Tematiskie pasākumi:  

 

 Rotaļu rīti jaunākajās grupās “Rudens balle”; 

 Bērnu dzimšanas dienu svinības;  

 Tematiskais rīts vecākajām grupām “Latvijai dzimšanas diena;” 

 Iestādes egles iedegšana; 

 Atvadīšanās ar eglīti; 

 Dzimtās valodas diena;  

 Pavasara ziedu vai kukaiņu balle; 

 Lieldienas; 

 Mātes diena; 

 Jāņi. Līgo.  

 

Sporta pasākumi:  

 

 Tēva diena; 

 Sniega diena; 

 Ģimeņu sporta diena; 

 Vasaras svētki 

 

Tematiskie pasākumi grupās: 

 

 Grupu vecāku sapulces;  

 Izglītojamo vecāku kopsapulce;  

 Rokdarbu meistarklases audzēkņu vecākiem; 

 Rotaļnodarbības – konsultācijas audzēkņu vecākiem. 

 

Izstādes:  

 Tematiskās radošo darbu izstādes Iestādē, DPIP, kā arī ārvalsts, valsts 

un pilsētas organizētajās izstādēs. 

 

Konkursi:  

 

 DBVC konkurss “Ziemassvētku brīnums”;  

 Dautkom konkurss “Uzzīmē savu suni”;  

 ES skolu programmas “Piens un augļi skolai” konkurss;  

 Dautkom konkurss “Uzzīmē savas Lieldienas”;  

 Konkurss “Piks un Pika”; 

 KKC lasītāju konkursi 

 Piedalīšanos Policijas rīkotājā sociālajā kampaņā “Supervaronim 

nepazust!” ; 
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 Piedalīšanos sociālajā kampaņā “Bērnu drošība”; 

 Piedalīšanos sociālajā kampaņā “ePlate” 

 

Pasākumi darbiniekiem: 

  

 Skolotāju dienas pasākums – darbinieku kopsapulce; 

 Senioru diena; 

 Ziemassvētku klusais vakars 

 Piknik “Stalkers”;  

 Līgo; 

 Darbinieku dzimšanas dienu svinības. 

 

2.  Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes “ Ābelīte” 

darbības pamatmērķi 
  

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” mērķis ir audzināt 

intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus ar savu „ES” apziņu, vēlmi izzināt un mācīties 

un nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā katrs spēj iegūt kvalitatīvu izglītību gan valsts 

valodā, gan dzimtā valodā, attīstīties intelektuāli, emocionāli, morāli, sociāli un 

fiziski, kas nodrošinātu  Izglītības likumā noteikto pirmsskolas bērnu sagatavošanu 

pamatizglītības apguvei.  

 

Iestādes moto: "Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu 

mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem 

likumiem.” /Z. Mauriņa/ 

 

 

2019./2020. MĀCĪBU GADA GALVENIE GADA UZDEVUMI UN 

PRIORITĀTES 

 

 

PEDAGOĢISKAIS DARBS 

 

1. Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības 

iestādes vīzijas sasniegšanā. 

2. Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā. Mācību 

satura apguvē izmantot mācību metodes, kas balstītas uz audzēkņu 

praktisko darbību (eksperimenti, modelēšana un lomu spēles u.c.). 

3. Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana 

izglītības procesā.  

4. Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā, 

iesaistot izglītojamo vecākus. 

5. Sekmēt audzēkņu kustību aktivitātes svaigā gaisā. Pilnveidot 

materiālo bāzi ar pašdarinātu, audzēkņu interesēm atbilstošu, 

daudzveidīgu inventāru kustību aktivitātēm svaigā gaisā. 

6. Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un 

sadarbības veicināšana. 
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Komentāri un secinājumi gada uzdevumu un prioritāšu realizēšanai:  

  

1. uzdevuma realizācijā: 

uzdevuma realizācijā: 

 

Piedalīšanos piecos ES Erasmus + KA 2 projektos “A journey to the 

competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes kompetenci"  

pr.Nr. 2017-1-PL01-KA219-038679_4”, "Tolerantai un cieņpilnai 

skolai"/ "For tolerant and respectful school", pr. Nr. 2018-1-ES01-

KA229-050006_4, "Mācību procesa pētīšana dabas programmu 

ietvaros"/ "Exploring the curriculum through nature programs" 

pr.Nr.2018-1-RO01-KA229-049254_2, “Dari savu skolu pats”/”A do it 

yourself school”,  Nr. 2019-1-IT02-KA229-062372_5, “Daba mīl 

bērnus”/”Nature loves kids” pr. Nr. 2019-1-HU01-KA229-060889_3     

: organizētās rotaļdarbības, sporta aktīvitātes un pasākumi bērniem 

sagādā lielāku prieku un motivāciju darboties gan Iestādes 

audzēkņiem, gan Iestādes darbiniekiem. 

 

 

uzdevuma realizācijā:  

 

Skolotāji savstarpēji dalās savā darba pieredzē ar citu skolu 

pedagogiem un speciālistiem, starptautisko projektu ietvaros arī ar citu 

valstu pedagogiem. Pieredze popularizēta projektos: ES Erasmus KA2 

“A journey to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes 

kompetenci" pr.Nr. 2017-1-PL01-KA219-038679_4”, "Tolerantai un 

cieņpilnai skolai"/ "For tolerant and respectful school", Nr. 2018-1-

ES01-KA229-050006_4, "Mācību procesa pētīšana dabas programmu 

ietvaros"/ "Exploring the curriculum through nature programs" Nr. 

2018-1-RO01-KA229-049254_2, “Dari savu skolu pats”/”A do it 

yourself school”,  Nr. 2019-1-IT02-KA229-062372_5, “Daba mīl 

bērnus”/”Nature loves kids” pr. Nr. 2019-1-HU01-KA229-060889_3         

projektu aktivitātēs, darbsemināros, pasākumos un konkursos.  

 

 

2. uzdevuma realizācijā:  

 

 Skolotāji ņem vērā izglītojamo spējas, un lielākā daļa skolotāju gatavo 

rotaļnodarbībām dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Pastiprināti 

diferencēts darbs notiek individuālajā darbā: lasītmācīšanā un 

rakstītmācīšanā. 

 

 Daudziem audzēkņiem ir vāja roku sīkā muskulatūra, lai to attīstītu,   

plaši izmantota metode  -  praktiskā darbošanās.  Radošajos darbos 

izmantoti daudzveidīgi materiāli.  

 

3. uzdevuma realizācijā:  
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 Tēmas aktualizēšanai izglītības procesā, tika  novadītas tematiskās 

meistarklases “Latvijai – 101” izglītojamo vecākiem.  Palielinājies 

vecāku skaits, kuri apmeklē Iestādes pasākumus. 

 

 

 

 

4. uzdevuma realizācijā:  

 

 Visā mācību gada garumā tika organizētas rotaļnodarbības, sporta 

aktivitātes un pikniki brīvā dabā. Katru dienu sporta aktīvitātes  notiek 

svaigā gaisā.  

 Daudz strādāts dabas materiālu vākšanā, to izmantošanā pedagoģiskajā 

procesā. 

 

5. uzdevuma realizācijā:  

 

 Visā mācību gada garumā Iestāde sadarbojas ar vietējo sabiedrību 

pārstāvjiem dažādās jomās: gan izglītībā, gan kultūrā. 

 

Uzdevumi turpmākajai darbībai:  

  

 Nākamajā mācību gadā turpināt aktīvi organizēt rotaļdarbības svaigā gaisā.  

 Turpināt trenēt roku sīko muskulatūru.  

 Turpināt popularizēt Iestādes darbu sabiedrībā.  

 Turpināt aktīvu sadarbību ar vecākiem. 

  

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

nav 
 

4. Izglītības iestādes sasniegumu izvērtējums visās jomās 

 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 
Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” (turpmāk – Iestāde) 

īsteno mazakumtautību pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas 

kods 01 01 1121). Pirmskolas izglītības programma darbojas saskaņā ar  Ministru 

kabineta 31.07.2012. Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām”. 

 
Nr. Izglītības 

programma 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licence 

Nr. 

Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Mazākumtautību 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

0101 11 21 Nr.V-5652 12.10.2012. 104 
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   Iestādē ir izstrādātas un īstenotas audzināšanas programma pamatojoties uz 

2016. gada 15. jūlijā MK noteikumi Nr. 480  „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas 

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

izvērtēšanas kārtība”, kas paredz attīstīt izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem; 

izglītojamie mācās piederību savai grupai, iestādei, Daugavpilij un valsti. 

Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pirmskolu izglītības iestāžu vadītāju 

vietniekiem ir izstrādātas un īstenotas vairākas priekšmetu programmas. 

 

Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas standartu, 

mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

formas un kārtību. Pedagogi uzskata, ka Iestādes vadītāja sniedz viņiem atbalstu 

mācību priekšmetu programmu izvēlē. Sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts un 

rotaļnodarbību saraksts atbilstoši izglītības programmu nodarbību paraugplānam. 

Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts pedagoģisko pasākumu plāns. Izglītojamo 

slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek apstiprināts ieteicamais dienas režīms un 

rotaļnodarbību saraksts. Saraksti tiek ievietoti Iestādes mājas lapā, grupu vecāku 

informātīvajos stendos. Par izmaiņām rotaļnodarbību sarakstā pedagogi un 

izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti. 

   Katra pusgada beigās skolotāji izvērtē mācību plānu izpildes gaitu, programmu 

izpildes pašnovērtējumu veic mācību gada beigās. Iestādes darba izvērtēšanā, 

noslēdzot mācību gadu, izmanto skolotāju pašvērtējumus. Pieredzes apmaiņas 

semināros skolotājiem ir iespēja iepazīties ar citu pirmsskolu izglītības iestāžu  

pieredzi, kā arī dalīties ar savu pieredzē mācību materiālu izstrādē. Regulāri tiek 

apmeklēti LVA un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotie tālākizglītības kursi 

un semināri. Skolotājas aktīvi piedalās Daugavpils pilsētas pirmsskolas skolotāju MA 

organizētajos pieredzes pasākumos. 

Secinājumi:  Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas standartu, tā  nozīmi pirmsskolas izglītības programmas realizēšanā, 

regulāri plāno savu darbību. Mācību gada beigās pedagogi veic pašvērtējumu.  

Programma Izstrādes gads 

Mājturības programma 2007 

Latviešu valodas apgūšanas programmaMazākumtautību 

pirmsskolas izglītības iestādēs 

2008 

Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar 

dabu 

2009 

Programma matemātisko priekšstatu veidošanai 

pirmsskolas vecuma bērniem 

2010 

Programmarunas attīstīšanaipirmsskolas vecuma bērniem 2011 

Programma tēlotājdarbībai pirmsskolas vecuma bērniem 2012 

Programma konstruēšanai un darbībai ar 

priekšmetiempirmsskolas vecuma bērniem 

2013 

Programma rokdarbiem pirmsskolas vecuma bērniem 2014 

Programma sociālajām zinībām un ētikai pirmsskolas 

vecuma bērniem 

2015 

Programma fiziskās izglītības un veselības nodarbībām 

pirmsskolas vecuma bērniem 

2016 
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Turpmākā attīstība:   Plānojot mācību saturu pedagogs paredz atbilstošas mācību 

metodes.  Rotaļnodarbībās izmanto diferenciāciju un  individualizāciju.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās  

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  
  

   Mācību darbs pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”  tiek plānots, nosakot 

izglītības darba mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no valsts un 

pilsētas noteiktajām prioritātēm. Tiek veikta  mācību darba rezultātu analīze. Kopš 

2015./2016. mācību gada grupu pedagogiem  rotaļnodarbībās ir iespēja strādāt ar 

projektoru un datoru.  

  Katras grupas pedagogs katru darbadienu veic ierakstus par mācību priekšmetu 

norisēm skolotāju e-žurnālā, programmā e-Klasē. Pirmsskolas izglītība iestādes  

skolotāju e-žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām. Skolotāju  e-žurnālu pārbaudi 

veic vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā katru nedēļu. e-Žurnālu pārbaudes 

rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās sanāksmēs.  

  Izglītības iestāde informē izglītojamos un viņu vecākus par rotaļnodarbībās  

izvirzītajām prasībām. Par izvirzītajām prasībām tiek runāts grupu vecāku sapulcēs un 

pirmsskolas izglītības iestādes kopsapulcē.  Izglītojamie zina un izprot rotaļnodarbību 

darbam izvirzītās prasības. Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti izglītojamo 

sasniegumi, vecāki var iepazīties ar sava bērna veiktajiem darbiem grupas vecāku 

informatīvajā stendā, tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi, arī bērna uzvedībā. Kopš 

2017. gada septembra mēnesi Iestādē tiek realizēta  APU /Atbalsts pozitīvai uzvedībai 

/ programma. Tiekoties pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā 

mācību procesa organizēšanā. Vecāku priekšlikumus  uzklausām grupu vecāku 

sapulcēs, kopsapulcēs un pirmsskolas izglītības Iestādes padomes sēdēs.  

 

  Mācību procesā lielākā daļa pedagogu izmanto daudzveidīgas mācību metodes un 

formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai un saturam. 

Ne vienmēr rotaļnodarbībās izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar izglītojamajiem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības.  Mērķus un uzdevumus izvirza atbilstoši konkrētajam 

bērnu vecumam un spējām. Grupās tiek nodrošināta labvēlīga vide. Lai motivētu 

izglītojamos darbam, tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ņemot vērā 

izglītojamo intereses. Visās situācijās izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. 

Maksimāli tiek ievērotas katra izglītojamā iespējas un prasības. Savā darbā pedagogi 

izmanto dažādas mācību metodes un paņēmienus, pielieto daudzveidīgus mācību 

materiālus. Organizē darbu ar visu grupu, strādā gan apakšgrupās, gan patstāvīgi, kā 

arī individuāli. Praktizē brīvdabas pedagoģiju -  organizē izglītojošas un pētnieciskas 

pastaigas un ekskursijas. Vecākās un sagatavošanās grupu pedagogi strādā ar datoru 

un  projektoru, rotaļnodarbībās izmanto CD un USB mūzikas centrus. No 2019. gada 

trīs grupas ir uzstādītas 3 /trīs/ interaktīvās tāfeles. 

   Pedagoģi veic pedagoģiskos vērojumus un rezultātus atzīmē katra bērna 

individuālajā vērojumu kartē divas reizes gadā e-Klasē. Vada  kontrolrotaļnodarbības, 

lai novērtētu izglītojamo sasniegumus mācību procesā un izvirzītu uzdevumus tālākai 

darbībai. Analizējot bērnu darba rezultātus, tiek ņemtas vērā bērna individuālās 

spējas. 95 % skolotāji mācību procesa īstenošanā izvēlas mūsdienīgus mācību 
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līdzekļus un izmanto informāciju tehnoloģijas. Izmantojot IT, motivē izglītojamos 

vairāk un aktīvāk apgūt, papildināt prasmes.   

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” ir pieci  portatīvie datori, viens 

planšetdators, četri projektori, trīs interaktīvās tāfeles un viena audiosistēma. Skolotāji 

nodrošina mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā skolotāji mācību 

saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm.  

   Pēc Iestādes administrācijas domām, skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, 

skaidrojums ir saprotams, piemērots mācāmai tēmai un izglītojamā vecumam. 

Izglītības iestāde nodrošina visus izglītojamos ar mācību materiāliem. Individuālais, 

rotaļnodarbībās nepieciešamo lietu saraksts, tiek izsniegts katram izglītojamā 

vecākam mācību gada sākumā. 

   Pedagogi  regulāri  papildina savas zināšanas kursos, semināros un konferences 

pilsētas, valsts un ārvalsts mērogā.   

Secinājumi:  Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs. Mācību procesā 

un rotaļnodarbībās izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, 

informācijas tehnoloģijas.  Pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, 

kuri spēj nodrošināt mācību procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām un aktīvi 

tālākizglītojas.  Vecāki pārzina savu bērnu sasniegumus un spējas katrā 

rotaļnodarbībā. Tiek organizētas tikšanās ar vecākiem.  Skolotāji prasmīgi veido 

dialogu, sadarbību ar izglītojamiem.  

Turpmākā attīstība:   
 Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības, uzvedības 

traucējumi, kā arī ar talantīgajiem bērniem.  

 Veicināt sadarbību ar vecākiem.   

Vērtējums: ļoti  labi  

 

 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”  izglītojamo vecāki Iestādes mācīšanās 

procesa kvalitāti novērtē kā ļoti labu. Vecāki atzīst, ka pirmsskolas izglītības iestādē  

strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu atbilstoši pirmsskolas 

izglītības vadlīniju saturam. Mācību procesā lielākā daļa skolotāju izmanto 

daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību 

rotaļnodarbības specifikai un saturam. Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes 

nodrošināšanai izmanto video projektoru, digitālos mācību materiālus, skolotāju 

izveidotās PowerPoint prezentācijas, pašgatavotus materiālus. Pateicoties ES 

projektiem /ES Erasmus+ KA 2 un Nordplus Junior/,  skolotāji dodas pieredzes 

apmaiņas semināros uz citām Eiropas Savienības pirmsskolas izglītības iestādēm. 

    Ne vienmēr  rotaļnodarbībās izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar 

izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības un uzmanības grūtības. Lielākā daļa skolotāju 

izmanto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem. Izglītojamie 

tiek motivēti darboties individuāli. Izglītojamo darbs tiek novērtēts. Lai uzlabotu 

sadarbību starp skolotājiem un vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē aktīvi darbojas 

iestādes mājas lapa: www.zalaabelite.lv 

  

   Katru nedēļu sporta rotaļnodarbības notiek gan telpās, gan arī dabā. Notiek mūzikas 

rotaļnodarbības: kurās ir iekļautas gan ritmikas elementi, gan spēlēšanās ar mūzikas 

instrumentiem. Iestādē ir iespēja nodarbībās izmantot  datoru un projektoru. 

http://www.zalaabelite.lv/
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Izglītojamiem ļoti patīk šīs rotaļnodarbības, tajās kļūst uzmanīgāki, aktīvāk iesaistās 

mācību procesā. Pedagogi mācību rotaļnodarbībās cenšas nodrošināt saikni ar reālo 

dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Kopumā izglītojamie mācību procesu apgūst 

rotaļdarbībā.  Mācību priekšmetu apguvē veidojas pozitīva skolotāju un izglītojamo 

sadarbība. Skolotāji zina katra izglītojamā individualitāti, viņa prasmes un pievērš 

uzmanību pedagoģiskā dialoga veicināšanai mācību procesā. Skolotāji ņem vērā 

izglītojamā vēlmes, domas un bieži balsta nodarbību gaitu uz savstarpējo dialogu. 

Skolotāji atbalsta un attīsta izglītojamo ierosmes, ļauj kļūdīties un labot savas kļūdas, 

nekritizējot un nepazemojot izglītojamā pašcieņu.   Rotaļnodarbību procesā skolotāji 

veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, 

izvērtēt sasniegto, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret 

nodarbību norisi. Skolotāji ņem vērā izglītojamo viedokļus. Pedagoģiskajās padomes 

sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi.  Ar prasībām konkrētajā mācību 

rotaļnodarbībā  skolotāji iepazīstina izglītojamo vecākus mācību gada sākumā. Taču 

ne visi izglītojamo vecāki vienmēr izprot šīs prasības.    

 

   Izglītojamie aktīvi iesaistās  mācību procesā, patīk darboties  integrētajās 

rotaļnodarbībās, taču ir izglītojamie, kuriem nepieciešama papildus motivācija.  

Skolotāji apgalvo, ka Iestāde palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam mācīšanās 

procesā. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību 

darbu rotaļnodarbībās, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu 

spējām, prasmēm un interesēm. Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un 

mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, 

informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā.  Skolotāji 

izglītojamos rosina izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus. Individuālais darbs tiek 

veikts gan ar izglītojamiem, kuriem veicas grūtāk, gan arī ar spējīgiem izglītojamiem, 

izmantojot individuālās nodarbības. Izglītojamo nodarbību kavējumi tiek regulāri 

uzskaitīti un izvērtēti. Līdz šim tīšu kavējumu nav bijis. Ja tādi būtu, tad risinājuma 

meklējumos iesaistītu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  speciālistus, tad 

sociālo dienestu. 

Secinājumi: Izglītojamie un vecāki zina un izprot mācību darbam izvirzītās 

organizatoriskās prasības.  

Turpmākā attīstība: 

 Izglītojamajiem veidot motivāciju organizētai rotaļdarbībai un sadarbības 

prasmēm. 

  Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, 

kuriem ir grūtības mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību 

saturu, pārbaudes, vērtēšanas formas un metodes.  

 Strādāt pie moderno tehnoloģiju izmantošanas integrēto rotaļnodarbību 

organizēšanā.  

Vērtējums: ļoti  labi  

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   
  

   Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas.  Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un 

attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā 

un sasniegumos. Skolotāji vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu 

sasniegumu vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam, 

kas atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām. Vecāku sapulcēs vecākus informē par 
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bērna sasniegumiem pirmsskolas izglītības iestādē. Norāda vecākiem, kam būtu 

jāpievērš uzmanība, lai bērns apgūtu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  

Pirmsskolā galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir 

bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē 

bērna attīstību kopumā. Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina ar 

vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālajās konsultācijās, vecāku sapulcēs. 

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece 

izglītības jomā. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem 

(zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem). Iestāde 

rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna likumtiesiskos pārstāvjus. Pirmsskolas 

izglītības satura vērtējumā tiek norādīts bērna apmeklējums mācību gada garumā un  

vērtējums sekojošās jomās: sociālās iemaņas, psihiskie procesi, kulturāli higiēniskās 

iemaņas, pašapkalpošanās iemaņas, kā izzināta apkārtējā pasaule, valodas apguves, 

matemātiskās prasmes, tēlotājdarbības prasmes, sīkā pirkstu motorika /rakstītprasme/, 

fiziskās attīstības prasmes, mūzikas prasmes un lasītprasme. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai izmantotu mācīšanas un mācīšanās procesa 

turpmākajai attīstībai un plānošanai.   Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu 

vērtēšanas kritēriji. Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās 

pieredzē par izglītojamo sasniegumiem mācību gada laikā.   

 Secinājumi:   Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kriteriji atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību 

sasniegumu vērtēšanai.  Izglītojamo vecāki pārzina vērtēšanas kritērijus.  Vecākiem 

tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību sasniegumiem. Izglītojamo 

vecāki regulāri tiek informēti par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, kas 

attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādes darbības procesu un izglītojamiem.  

Turpmākā attīstība:  
 Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un MK noteikumiem.  

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.   

Vērtējums: ļoti labi   

  

 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi  

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam 

mācīšanās procesā. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji mērķtiecīgi organizē 

ikdienas mācību darbu, rotaļnodarbības, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties 

atbilstoši viņu spējām, prasmēm un interesēm. Pirmsskolas izglītības iestādē  

sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību 

sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā.  

Izglītojamo ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku 

informatīvajos stendos, pārrunāt ar skolotājām bērna paveikto, izanalizēt to cik tas 

atbilst konkrētajam bērna vecumposmam, kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības 

līmeni. Izglītojamo mācību sasniegumus skolotāji kopā ar administrāciju analizē 

mācību gada noslēguma pedagoģiskajā padomes sēdē. Pedagogi izglītojamā vecākus 
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un aizbildņus iepazīstina ar sasniegumiem mācību procesā informējot vecākus 

individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs un šī informācija ir konfidencionāla.  Pēc 

pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem: zināšanām, prasmēm 

un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem, Iestāde rakstiski informē izglītojamā 

vecākus.   

  

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” 

2019./ 2020. mācību gada 

vispārīgās pirmsskolas programmas apguves rezultāti 

  

 

Npk. Grupa Izglītojamo 

skaits 

grupā 

 

PII 

apmeklējums 

% 

Programma apgūta 

Nosaukums Izglītojamo 

vecums 

/gadi/ 

apgūta daļēji nepietiekami nav 

1. “Kukulīši” 1-2 gadi 16 82.7% 16 0 0 0 

2. “Ezīši” 2-3 gadi 18 91% 18 0 0 0 

3. “Bitītes” 3-4 gadi 24 88.7% 24 0 0 0 

4. “Pūcītes” 4-6 gadi 23 82% 23 0 0 0 

5. “Gudrīši” 5-7 gadi 21 83.2% 20 1 0 0 

  

 

Secinājumi: Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei izmanto ZZDats, Visvaris,  

G-Vedis e-sistēmu. Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par mācību 

sasniegumiem ikdienas darbā. Ar izglītojamajiem strādā gan individuāli, gan 

diferencēti.   

1. Iestādes vidējais apmeklējums: 85.52%; 

2. Programmu kopumā apguvuši:  95.24%; 

Bērniem veiksmīgu programmas apguvi veicina regulārs ikdienas darbs pirmsskolas 

izglītības iestādē, sadarbība ar ģimeni. 

3. Daļēji apguvuši 4.76 %: 

 bērns, kurš 2019./2020. Mācību gadā  reti apmeklē Iestādi slimības dēļ;   

4.  Nepietiekami apguvuši 0 %: 

 bērni, kuri neregulāri apmeklējuši PII; 

 bērni ar nenoturīgu uzmanību, grūtībām koncentrēties darbam; 

 bērni, kuriem nepieciešams individuālais darbs,  atbalsta personāla 

palīdzība; bērni ar uzvedības un mācīšanās grūtībām, attīstības 

traucējumiem. 

Tālākā attīstība: Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt paaugstināt skolēnu 

sasniegumus ikdienas darbā. 

Vērtējums: ļoti labi   

 

  4.4. Atbalsts izglītojamiem  

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  
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   Pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” strādā medicīnas māsa, kura veic regulāru 

bērnu medicīnisko aprūpi. Notiek sadarbība starp medicīnas darbinieku, vecākiem, 

aizbildņiem un grupu skolotājām. Mūsu Iestādes darbinieki un vecāki uzskata, ka 

bērni Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši. Vecāki atzīst, ka Iestādes darbinieki rūpējas 

par bērna drošību Iestādē un ārpus Iestādes pasākumos. Pirmsskolas izglītības iestādē 

“Ābelīte”  izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti izglītojamie, 

izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, skolotāji un pirmsskolas izglītības iestādes 

tehniskais personāls. Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un Iestādes darbinieki zina 

kā rīkoties, visi ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Pirmsskolas izglītības iestādē  

nav  ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Iestādē  ir noteikta kārtība 

grupu ekskursiju organizēšanā.  Skolotāji ir tie, kas  palīdz risināt bērnu problēmas, ja 

tādas rodas ikdienā un vecāki droši var uzticēties Iestādes darbiniekiem.  Pirmsskolas 

izglītības iestādē  ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība starp skolotājiem, 

vecākiem vai aizbildņiem, palīgdienestu speciālistiem par izglītojamajiem, kuriem ir 

nepieciešams psiholoģisks  vai sociāls atbalsts. Notiek sadarbība ar vecākiem un 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistus, pašvaldības  policiju,  sociālo 

dienestu, bāriņtiesu.  Katru mācību gadu izglītojamajiem tiek rīkotas tikšanās ar ceļu 

policijas, ugunsdzēsības dienesta un policijas pārstāvjiem, lai informētu  bērnus 

drošības  jautājumos. Izglītojamie tiek uzklausīti un problēmas tiek risinātas ar grupu 

skolotājiem,  atbalsta personālu vai Iestādes vadību. Vecāki redz un zina, ka grupu 

skolotāji atbalsta un uzklausa bērnu.  Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas atbalsta 

personāls – logopēde un medmāsa. Jebkura atbalsta personāla darbinieka  

konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem ir pieejamas Iestādē vienojoties par 

konkrētu laiku. Ir iespēja sadarboties  arī ar  Daugavpils pilsētas  bāriņtiesu un sociālā 

dienesta darbiniekiem. Pirmsskolas izglītības iestādē vecākiem tiek organizētas 

tikšanās ar psihologu par vecākiem interesējošām tēmām. Iestādes medicīnas 

darbinieks nodrošina sistemātisku izglītojamo profilaktisko un veselības aprūpi.  Gada 

laikā vairākas reizes tiek veikta pedikulozes un ādas slimību pārbaude. Papildus katrā 

grupā ir pieejama medicīniskā aptieciņa . Nelaimes gadījumu, traumu vai pēkšņas 

saslimšanas gadījumā telefoniski tiek informēti izglītojamā vecāki. Izglītojamo 

veselības uzskaites dati ir pieejami pie  Iestādes medicīnas darbinieka, kurš veic visus 

nepieciešamos pasākumus izglītojamo drošībai un veselības aprūpei. Regulāri tiek 

apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, Iestāde sniedz palīdzību 

izglītojamiem, kuriem šis atbalsts nepieciešams. Vecāki regulāri tiek informēti, kad 

tiks veikti profilaktiskās veselības aprūpes pasākumi Iestādē. Izglītojamie tiek 

informēti, kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā, kā arī rīkoties bīstamās 

un ārkārtas situācijās uz ūdens, ledus, ugunsgrēkā u.c.  Izglītojamajiem no 4 gadu 

vecuma  tiek rādītas arī mācību videofilmas par drošību un pirmās palīdzības 

sniegšanu. Grupu skolotājas  pārrunās ar izglītojamajiem stāsta par veselīgu 

dzīvesveidu, kā arī par alkohola, narkotiku un smēķēšanas kaitīgumu. Regulāras 

pārbaudes Iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests. 

Izglītojamie zina, kā rīkoties traumu un saslimšanas gadījumā. Regulāri tiek sekots 

līdzi Iestādes sanitāri - higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. Kontroles dienesti 

pārbaudēs ir atzinuši, ka tas atbilst Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem 

Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” un MK 19.09.2013. noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu” prasībām.  Iestāde rūpējas par veselīgu brokastu, 

pusdienu un launaga piedāvājumu visiem izglītojamiem. Piecgadīgo un sešgadīgo 
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bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu apmeklējošiem izglītojamajiem 

pusdienas apmaksā Daugavpils pilsētas pašvaldība. Pirmsskolas izglītības iestāde ir 

tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas ievērošanai 

nepieciešamajiem materiāliem.   

 Secinājumi: Pirmsskolas izglītības iestādē  ir izstrādātas un noteiktā kārtībā 

apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi.   Iestādei ir laba sadarbība ar sociālo 

dienestu, bāriņtiesu un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem. Ar 

normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar izglītojamo drošību un veselību, Iestādes 

darbinieki tiek iepazīstināti pret parakstu.  Instrukcijas tiek ievērotas praksē.  Iestādē 

visiem izglītojamiem ir nodrošināta veselīga  ēdināšana.  Iestāde ir tīra un kārtīga, 

izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas ievērošanai nepieciešamajiem 

materiāliem.   

Tālākā attīstība: Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, 

rīcībspēju un cilvēkdrošības pārrunās   ar skolotājiem, vecākiem  Iestādes aktivitātēs.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība)  
  

   Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē  ir atbildīgais darbinieks par darba drošības 

noteikumu ievērošanu. Ir izstrādāti drošības noteikumi gan izglītojamajiem, gan 

darbiniekiem. Drošības instrukcijas izstrādātas, pamatojoties uz MK   2009.gada 

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

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. Pirmsskolas izglītības iestādē ir 

izstrādāti „Iestādes iekšējās kārtības noteikumi”, „Drošības noteikumi grupu telpās”, 

”Ugunsdrošības noteikumi”,  “Pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi”, kā arī 

„Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, izglītības iestādes 

organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās”, “Kārtība, kādā Iestādē  

uzturas nepiederošas personas” un “Kārtība kā tiek informēti skolotāji, Iestādes  

vadība un vecāki par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem Iestādē”. 

Instruktāžas par izglītojamo drošību veic vadītājas vietniece izglītības jomā divas 

reizes gadā – septembrī un maijā, un arī pirms katra pasākuma Iestādē, kā arī pirms 

došanās pārgājienos vai ekskursijās. Iestādei ir sagatavotas atbilstošas Instruktāžu 

veidlapas, kuras tiek aizpildītas un apkopotas instruktāžu mapē. Nodarbības par 

satiksmes drošības ievērošanu, rīcību ekstremālās situācijās ir integrētas grupu 

nodarbībās. Ar instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti 

arī Iestādes izglītojamie. Iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar 

norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās. Iestādē ir pieejami ugunsdzēšamie 

aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem katru gadu septembra sākumā tiek 

pārbaudīta. Katru gadu darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības jautājumos. 

Izglītojamie Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši. To atzīst arī vecāki. Divas reizes gadā 

Iestādē sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk -VUGD) 

darbiniekiem notiek evakuācijas mācības, lai izglītojamie un darbinieki būtu droši un 

pārliecināti par rīcību ekstremālās situācijās. Iestādē organizētās evakuācijas 

praktiskās nodarbības liecina, ka izglītojamie, skolotāji un tehniskie darbinieki zina, 

kā rīkoties ārkārtas situācijās. Iestādē tiek organizētas tikšanās ar policijas 

darbiniekiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem, lai 

teorētiskās un praktiskās nodarbībās nostiprinātu prasmes un iemaņas rīcībai bīstamās 

situācijās. Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” visiem ir pieejama informācija par 

to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Regulāras pārbaudes Iestādē veic Valsts 



Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”   

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

16 

 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Veselības un drošības nedēļas ietvaros 

izglītojamie tiek informēti par drošību uz ceļa, sadzīves traumām.  

Secinājumi: Izglītojamie un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos.  

Iestādē izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti Iestādes 

darbinieki.   Iestādē notiek dažādi drošības pasākumi izglītojamo drošībai. Iestādē ir 

izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un divreiz gadā, sadarbībā ar 

VUGD darbiniekiem notiek evakuācijas mācības.  

Tālākā attīstība:  
 Iestādē turpināt organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un 

darbiniekiem, lai regulāri  atjaunotu prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas 

situācijās.  

 Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā.   

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” ir strādā pēc “Mazakumtautību pirmsskolas 

izglītības mācību satura programmas”. Tajā ietverta šādi temati: sevis izzināšana un 

pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un 

vide, drošība.  Lai sistematizētu Iestādes darbu, grupu skolotāji plāno rotaļnodarbību 

norisi un pasākumus saistībā ar Iestādes pasākumu plānu, paredzot tēmas, kas atbilst 

izglītojamo vecumam, attiecīgās grupas sastāvam un mikroklimatam, audzināšanas 

programmas tematiem. Pirmsskolas izglītības iestāde plāno un organizē 

daudzveidīgus pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā 

audzināšanā. Iestāde cenšas nostiprināt attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā 

pret sevi, savu veselību, audzināt izglītojamos kā savas valsts patriotus. Iestādē  tiek 

veidotas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un saglabātas.  Audzināšanas tematiskajā 

plānā ir paredzēta izglītojamo patriotiskā audzināšana. Iestādē tiek organizēti bērnu 

vecumam atbilstoši Latvijas dzimšanas dienas pasākumi. Izglītības iestādē pie aktu 

zāles ir izveidots patriotisma stūrītis, kuram garām ejot vai gaidot muzikālās 

rotaļnodarbības, pedagogi rosina izglītojamos atpazīt valsts simbolus, veidojot 

izglītojamos cieņpilnu attieksmi pret tiem. Iestādē katrā grupā ir sakrāti un tiek 

papildināti materiāli par savu grupas nosaukumu, tai skaitā par Daugavpili, Latviju.  

 Iestādē organizējam pasākumus, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu.  

   Pedagogi, izglītojamie un izglītojamo vecāki piedalās izglītības iestādes iekšējo 

kārtības noteikumu izstrādē un apspriešanā. Izglītības iestāde iesaistās dažādos pašu 

un ārpusskolas organizētajos pasākumos, kā arī kultūras pasākumos sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas kultūrsabiedrībām un Kalkūnes pagasta bibliotēku.  Pirmsskolas 

izglītības iestādes organizētie pasākumi tiek atspoguļoti Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes interneta vietnē: www.izglitiba.daugavpils.lv   un Iestādes mājas lapā: 

www.zalaabelite.lv  

    Iestādē  šajā mācību gadā izglītojamajiem ir iespēja muzicēt, dejot, dziedāt un 

sportot. Šīs prasmes  bērnos veicina vispusīgu personības attīstību. Šādu nodarbību 

izvēle ir pamatota un mērķtiecīga, balstīta uz ikgadēju darba izvērtējumu un 

pieprasījumu. Par rotaļnodarbībām, kādas notiek Iestādē vecāki var iepazīties pie 

informācijas stenda fojajē  un  Iestādes mājas lapā: www.zalaabelite.lv   

Nodarbību darba rezultātus var vērtēt Iestādes un pilsētas organizētajos  pasākumos, 

kuros piedalās PII “Ābelīte”  izglītojamie.  Grupu skolotāji atbilstoši grupas situācijai, 

izglītojamo vecuma posmam un interesēm strādā pēc mācību satura programmām. 

Grupu skolotāji ir nodrošināti ar materiāli tehnisko bāzi. Vecāki apgalvo, ka Iestādes 

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
http://www.zalaabelite.lv/
http://www.zalaabelite.lv/
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organizētie pasākumi ir interesanti un kvalitatīvi. Ikdienā un Iestādes svētkos 

atbilstoši ir noformētas  telpas un pasākumu zāle. Vecāki atzīst, ka  izglītojamajiem 

tiek dota iespēja piedalīties dažādos Iestādes organizētajos pasākumos, ES projektos 

un citās aktivitātēs. Visu grupu izglītojamie labprāt iesaistās Iestādes rīkotajās 

aktivitātēs. Iestādes pasākumus apmeklē vecāki, aizbildņi un citi izglītojamo 

radinieki.    

    Kopš 2017.gada veiksmīgi darbojas APU programma, ar mērķi akcentēt 

izglītojamo uzvedībā pozitīvos aspektus, tādējādi samazinot pārkāpumu un uzvedības 

problēmu skaitu. 

Secinājumi: Katra grupas skolotāja strādā pēc pirmsskolas izglītības iestādes mācību 

satura programmas. Izglītojamie ar prieku  un aizrautību piedalās Iestādes 

muzikālajos un sporta pasākumos.   

Iestāde lepojas: 

 ka notika iestādes bērnu un vecāku kopējie pasākumi-Tēvu diena, sporta diena 

izglītojamajiem rudenī un pavasarī, Ziemassvētki 

 Iestādes pedagogi sadarbībā ar izglītojamiem novēro APU iestādes 

noteikumus, tādējādi atbalstot pozitīvu uzvedību, māca bērniem problēmu 

risināšanas prasmes. 

Tālākā attīstība: Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Iestādē un ārpus tās 

organizētajos pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt vecākus Iestādes aktivitātēs. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”  karjeras izglītība ir iekļauta audzināšanas 

programmā. Karjeras izglītības darbu Iestādē koordinē grupu skolotāji. Viņi kopā ar 

izglītojamo vecākiem mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un 

intereses. Iestādes  karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti grupu 

rotaļnodarbībās un  ārpusnodarbību aktivitātēs. Grupu skolotāji uz nodarbībām aicina 

izglītojamo vecākus un pazīstamus cilvēkus pastāstīt par savām profesijām. 

Izglītojamajiem grupu nodarbībās tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistītie temati - 

sniegta informācija par dažādām profesijām..   

 Secinājumi: Iestāde informē izglītojamos tālākās izglītības iespējām.  Iestāde 

sadarbojas ar vecākiem, pazīstamiem cilvēkiem, lai izglītotu bērnus profesiju 

dažādībā.  

Tālākā attīstība: Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, kā 

arī turpināt sadarbību ar vecākiem un speciālistiem šajā jomā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”  ir pozitīva sadarbības vide. Pedagogu 

kolektīvs ir saliedēts, darbīgs un pieredzes bagāts. Iestādei ir senas tradīcijas un laba 

slava sabiedrībā.   

   Skolotāji  sniedz  vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, kuriem sagādā grūtības 

mācīšanās process, kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības. Plānojot mācību darbu, 

skolotāji ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. Visi skolotāji apgalvo, ka Iestādē 
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tiek konsultēti izglītojamie, kuriem veicas grūtāk mācību procesā vai kuri slimības dēļ 

nav apmeklējuši Iestādi. Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas 

realizēt individuālo pieeju rotaļnodarbību laikā. Izglītojamajiem nepieciešamības 

gadījumā palīdzību sniedz  atbalsta personāls. Pieejamas ir logopēda konsultācijas un 

nodarbības. Līdz šim logopēds veiksmīgi sadarbojās ar pirmsskolas izglītojamajiem 

un viņu vecākiem. Ar vecāku atļauju izglītojamie var apmeklēt izglītības psihologa 

konsultācijas un nodarbības.  Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja 

izglītojamajam ir grūtības mācībās.  Visi skolotāji regulāri sadarbojas ar bērnu 

vecākiem, informē par problēmām un tās kopīgi risina. Pēc vajadzības tiek rīkotas 

individuālās sarunas, kurās piedalās izglītojamā vecāki, administrācija, grupas 

skolotājs un atbalsta personāls. Grupu skolotāji sadarbībā ar vecākiem, plānojot 

mācību darbu, ņem vērā šo izglītojamo vajadzības. Skolotāji sniedz atbalstu, 

piedāvājot individuālas konsultācijas. 

Iestāde atbalsta un motivē visu audzēkņu piedalīšanos konkursos un izstādēs. Īpašu 

uzmanību veltot talantīgajiem audzēkņiem. Labāko audzēkņu gleznojumi un 

praktiskie darbi, saskaņojot  ar audzēkņiem un viņu vecākiem tiek izmantoti kā 

dāvanas sadarbības partneriem.  

Izglītojamo attīstības un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek lietota APU 

programma: motivējošas uzslavas, pozitīvs novērtējums, pamudinājums, rotaļas, 

krāsaini attēli, muzikāli audioieraksti, pozitīvas emocijas u.c. 

Secinājumi:  Iestāde  atbalsta izglītojamo vajadzības.  Pedagogi sniedz atbalstu 

izglītojamiem, kuriem ir uzmanības un uzvedības grūtības,  emocionālie traucējumi, 

kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības.  Iestādē veiksmīgi strādā atbalsta personāls, 

izveidojies komandas darbs ar grupu skolotājām.  

Tālākā attīstība: Pirmsskolas izglītības iestādē “Abelīte”  turpināt tikpat veiksmīgu 

izglītojamo, vecāku un atbalsta personāla sadarbību.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 
   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”  nerealizē speciālās programmas 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, taču Iestādē  mācās audzēknis ar mācīšanās 

grūtībām. Šobrīd nav nodrošināta audzēkņu, ar speciālām vajadzībām, nokļūšana 

Iestādes telpās. Nepieciešamības gadījumā ir iecere rast risinājumu šādu audzēkņu 

apmācības nodrošināšanai, pilnveidojot aprīkojumu, pielāgojot telpas un nodrošinot 

atbilstošu pedagoģisko sastāvu. 

   Ja izglītojamajam ir nepieciešama logopēda vai psihologa palīdzība, Iestāde informē  

vecākus vai aizbildņus. Ja vecāks piekrīt, tad ar bērnu strādā atbalsta personāls. 

    Mācību procesu logopēds organizēja atbilstoši izglītojamā vecumam un valodas 

traucējumiem, kā arī katra bērna individuālajām spējām. Tika sagatavoti rakstiski 

raksturojumi un atzinumi  par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību. Logopēds 

ieteica nosūtīt trīs izglītojamos uz Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra 

Pedagoģiski medicīnisko komisiju. 2020.gada maijā Pedagoģiski medicīniskajai 

komisijai tika sagatavoti 2 bērni. 

Secinājumi:  

Logopēds   

1. Pilnveidotas izglītojamo runas un rakstu valodas attīstības iemaņas.  

2. Konsultēti vecāki un pedagogi runas traucējumu gadījumos.  
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3. Sagatavoti rakstiski raksturojumi un atzinumi par izglītojamā runas un rakstu 

valodas attīstību , ja izglītojamais tiek nosūtīts uz Daugavpils Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centra Pedagoģiski medicīnisko komisiju.  

4. Izgatavoti jauni uzskates līdzekļi, spēles.  

5. Apmeklēti semināri un vebināri logopēdijā, iegūtās zināšanas pielietotas darbā. 

Turpmākā darbība:  
 Turpināt strādāt ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; 

  Pilnveidot zināšanas, meklēt jaunas metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem 

ir mācīšanās traucējumi;  

 Turpināt sadarbību ar  grupu skolotājiem, atbalsta personālu un izglītojamo 

vecākiem. 

 Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  
  

   Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni par Iestādes darbu tiek organizēta, 

izmantojot dažādus informācijas līdzekļus – Iestādes mājas lapa: www.zalaabelite.lv , 

individuālās sarunas, grupu vecāku sapulces, Iestādes vecāku kopsapulces. Vecāku 

sapulces ir labi sagatavotas un vecākiem pieņemamā laikā. Vecāki zina, ka ar 

priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties pie grupu skolotāja un Iestādes 

vadības komandas. Vecāki savus rakstiskos priekšlikumus un ierosinājumus var ielikt 

arī  pastkastītē, kura ir izvietotas Iestādes fojajē. Vecāku priekšlikumi atkarībā no 

satura tiek  izskatīti pedagoģiskajās sapulcēs. Tie tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko 

darbu. Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti 

par notiekošo Iestādē, to norises kārtību, izmaiņām normatīvajos dokumentos un 

citiem ar Iestādes darba organizāciju saistītiem jautājumiem. Joprojām ir vecāki, 

kuriem  mājās nav pieejams interneta pieslēgums, tad grupu skolotāji un Iestādes 

vadība telefoniski sazinās ar vecākiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Iestāde 

regulāri organizē vecākiem izglītojošus pasākumus. Vecāki tiek aicināti piedalīties 

svētku koncertos, rotaļnodarbības-konsultācijās, meistarklasēs, piedalīties izglītojamo 

ekskursijās uz Kalkūnes pagasta bibliotēku, sporta un projektu aktīvitātēs.  Iestādē 

darbojas izglītības Iestādes padome, kas darbojas atbilstoši reglamentam. Padomes 

sastāvā vairākumā ir grupu vecāku pārstāvji, administrācija, divi pedagogi. Izglītības 

Iestādes  padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji sniedz 

priekšlikumus izglītības darbam. Izglītības Iestādes padome līdzdarbojas Iestādes 

pasākumu organizēšanā. Regulāri cenšamies uzlabot un pilnveidot sadarbību ar 

vecākiem  un skolotājiem. Vecāki tiek informēti par mācību procesa norisi Iestādē 

individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. Tieši šajās reizēs vecāki izsaka rosinošus un 

novērtējošus priekšlikumus grupu skolotājiem un Iestādes vadības komandai. Iestādē 

tiek organizētas vecāku dienas, atklātās rotaļnodarbības - konsultācijas, radošās 

darbnīcas, tikšanās ar psihologu vai citiem speciālistiem (pēc nepieciešamības). Liela 

daļa vecāku labprāt apmeklē Iestādes sapulces, kā arī  organizētās konsultācijas. Liels 

atbalsts ir no vecākiem, kad sapulces tiek rīkotas par Iestādes turpmāko darbību. Viņi 

ir aktīvi un ieinteresēti. Iestādē tiek fiksēts vecāku apmeklējums un tiek aizpildīts 

katras sapulces protokols.  

Secinājumi: Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas.  

Iestādē ļoti labi darbojas atbalsta personāls, kā arī  ir laba sadarbība ar citām 

Daugavpils pilsētas institūcijām. Darbojas Iestādes padome.   

Turpmākā attīstība:  

http://www.zalaabelite.lv/
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 Iestādē turpināt veikt vecāku apmeklējumu un priekšlikumu uzskaiti.  

 Uzlabot informācijas apmaiņu starp pedagogiem un vecākiem.   

 Turpināt veiksmīgo atbalsta personāla darbību.   

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

4.5.  Pirmsskolas izglītības iestādes vide  

 

4.5.1. Mikroklimats  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte”  ir savs logo. Šo atribūtiku lieto Iestādes  

dzīvē nozīmīgos gadījumos: logo tiek izmantots diplomu, atzinības rakstu un 

pateicības rakstu noformēšanā.  Sekmīgi piedaloties  dažādos  pasākumos izglītojamie 

un pedagogi veido pozitīvu Iestādes tēlu.  Iestādē  ir labvēlīga atmosfēra. Pedagogi un 

Iestādes  personāls rūpējas par katra komfortu un piederības sajūtu Iestādei. Izglītības 

iestāde ievieš un kopj tradīcijas, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un labvēlīgu 

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

iestādē justos komfortabli. Izglītības iestāde savus darbiniekus sumina ar pateicībām, 

ja darbs ir paveikts vairāk kā prasa pienākums. Katram darbiniekam apaļās jubilejās 

tiek organizēts īpašs apsveikums. 

Iestādē  ir daudzveidīgas tradīcijas. Tiek organizētas iestādes personāla ekskursijas, 

administrācija organizē Skolotāju dienu, Ziemassvētku un Līgo pasākumu, kā arī 

dzimšanas dienu svinības darbiniekiem. Kopš 2015.gada tiek veidota jauna tradīcija – 

Senioru dienu. 

    Iestādes pasākumus apmeklē izglītojamie, vecāki un izglītojamo radinieki. 

Visvairāk apmeklēti ir Ziemassvētku pasākumi un radošās darbnīcas, Mātes dienai  un 

Izlaidumam veltītie pasākumi. Iestādes vadība un darbinieki pievērš uzmanību 

nelikumībām un atbilstoši rīkojas. Iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi, paralēli tiek 

īstenota APU programma, ar kuru ir iepazīstināti visi izglītojamie un  viņu vecāki. Tie 

sekmē uzvedības normu ievērošanu.  Iestādes darbinieki ir taisnīgi pret visiem 

izglītojamajiem. Pedagogi izglītojamajiem cenšas ieaudzināt toleranci, cieņu pret 

citādo. Iestādē ir labas attiecības starp izglītojamajiem un darbiniekiem. Izglītojamie 

un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās piederības, kultūras 

un reliģiskās piederības. Tiek sekots, lai izglītojamie regulāri apmeklē Iestādi.  

Kavējumi tiek uzskaitīti G-Vedis e-sistēmā un grupu e-žurnālā e-Klases sistēmā. 

   Problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, 

iesaistot izglītojamo vecākus, pedagogus un vadības komandu. 

   Izglītības iestādē ir savs ētikas kodekss, kuru aktualizē katra mācību gada augusta 

pedagoģiskajā sēdē. Ar katru jauno darbinieku tiek pārrunātas iestādes vērtības – 

profesionālā ētika, humānisma principi iestādē. 

    Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta, nepieciešamības gadījumā tiek 

pieņemti arī ārpus pieņemšanas laika. Vecākiem ir iespēja telefoniski un elektroniski 

sazināties ar pedagogiem un administrāciju arī ārpus nodarbību laika.  

Iestāde lepojas: 

Ar daudzveidīgajiem pasākumiem kolektīva saliedēšanai 

Secinājumi: Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats. Labi organizēti un apmeklēti Iestādes 

pasākumi. Iestādē ir izstrādāts un pieņemts Ētikas kodekss.  

Turpmākā attīstība: Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”  turpināt tikpat 

veiksmīgu izglītojamo, vecāku un darbinieku sadarbību. Sniegt atbalstu izglītojamiem 
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apgūt valodu, kas ieradušies vai atgriezušies Latvijā. Turpināt veidot labvēlīgu 

mikroklimatu, atpazīstamu iestādes tēlu. 

Vērtējums: ļoti labi    

   

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”  telpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības 

darbības   procesu norisei, tās vienmēr ir tīras un kārtīgas, to apgalvo Iestādes 

apmeklētāji un izglītojamo vecāki. Iestādes telpu iekārtojums ir mājīgs un atbilstoši 

noformēts. Visi izglītojamie kopā ar grupas skolotājiem un skolotāja palīgu rūpējas 

par grupas estētisko noformējumu atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm Iestādē.  

Lepojamies, ka izglītojamie nebojā inventāru un estētisko noformējumu. Katrā  

Iestādes stāvā ir izvietots evakuācijas plāns un  norādes par evakuācijas izejām. Arī ir 

izstrādāts risku faktoru un to novēršanas plāns.  

   Iestādes koplietošanas telpās visas dienas garumā veic sauso un mitro uzkopšanu. 

Sanitārajām normām atbilst visi sanitārie mezgli, tur vienmēr ir ziepes, tualetes papīrs 

un  roku dvieļi.  Apgaismojums  telpās  atbilst prasībām. Regulāri tiek apsekotas 

grupu telpas un nepieciešamības gadījumā tiek novērstas nepilnības.  

   2020.gadā tika remontēta zāle, kā arī daļēji grupa “Kukulīši”. Visās grupās tika 

nomainītas garderobes mēbeles. Grupās “Pūcītes” un”Bitītes”  ir iegādāti plaukti.  

Iestādes aktu  zālei ir iegādāti 10 krēsli. Grupai “Bitītes” ir nopirktas virtuves 

mēbeles. Iestādes aktu zāles aizkari tika nomainīti uz  žalūzijām. Izglītojamajiem 

grupu telpas ir tīras un kārtīgas, par ko atbild pedagogu palīgi. Grupu  telpu 

piepildījums atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

Pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” piederošā teritorija ir iežogota, apzaļumota 

un sakopta, kā arī estetiski noformēta atbilstoši gadalaikam. Esošajās piecas smilšu 

kastēs nomainītas smiltis. Izglītojamiem ir iespēja arī aktīvi  sportot. Ir iegādāts batūts 

sporta aktīvitātēm. Katrs bērnu laukums aprīkots ar visu bērnu pamata kustību 

attīstībai nepieciešamo aprīkojumu. 

  

   Pateicoties ES Erasmus + KA 2 projektu finansējumiem, 2020.gada maijā tika 

nopirktas jaunas rotaļu ierīces un uzstādītas siltumnīcas. 

Atzinumi darbības turpināšanai:   

 Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 17.06.2020., 

Pārbaudes akts  Nr.22/9.2-3.1-127;  

 Atzinums no Veselības inspekcijas,  kontroles akts 09.07.2020.,  

Pārbaudes akts  Nr.44-20-10966 

Iestāde lepojas : 

Ar pārdomāti sakoptu un labiekārtotu iestādes apkārtni.  

 

Secinājumi: Iestādē ir labvēlīga vide.  Katru gadu materiālā bāze tiek papildināta, 

paredz līdzekļus budžetā tās pilnveidošanai. Plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu 

remonts, aprīkojuma iegāde. 

   

Turpmākā attīstība:  
1. Nodrošināt iestādes telpu aprīkojuma iegādi kompetenču pieejā balstītas vides 

iekārtošanai grupās; 

2. Nepieciešamas 3 nojumes bērnu rotaļu vajadzībām dabā un sporta laukums.  

3.  Nepieciešama Iestādes teritorijas  labiekārtošana, t.sk. iestādes nožogojuma 

nomaiņa  
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Vērtējums: ļoti labi 

 

 

 

4.6. Pirmsskolas izglītības iestādes resursi  

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  
  

   Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”  darbojas pēc Daugavpils pilsētas domes 

apstiprinātas tāmes. Finanšu izlietojumu rūpīgi plāno Iestādes vadītāja sadarbojoties 

ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes galveno grāmatvedi un Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes ekonomistiem. Iestādes finanses ir pietiekamas ēkas uzturēšanai, 

darbībai, daļēji attīstībai. Iestādei Daugavpils pilsētas domes apstiprinātais budžets 

katram gadam nedaudz, bet tomēr pieaug.  Iestādei katru gadu tiek piešķirts 

pašvaldības un valsts finansējums mācību līdzekļiem, materiāltehniskās bāzes 

nodrošināšanai.  Iestādes vadītāja regulāri pārskata un informē Iestādes kolektīvu par 

finanšu izlietojumu. Iestādes  kolektīvā nosaka prioritātes līdzekļu sadalei. Piesaistītie 

līdzekļi tiek izmantoti mērķu realizēšanai. Iestāde ir pielāgota mācību procesa 

nodrošinājumam un saimnieciskajām vajadzībām. Iestādē ir iekārtoti atsevišķi 

kabineti: vadītājas kabinets, arhīva telpa, grupu telpas, vadītāja vietnieka izglītības 

jomā kabinets, saimniecības vadītājas kabinets, sporta un pasākumu zāle, medicīnas 

kabinets un virtuves bloks.  

   Iestādes mūzikas zālē ir modernā audiosistēma, video projektors un portatīvais 

dators, grupa “Gudrīši” ir nodrošināta ar portatīvu datoru un interaktīvo tāfeli, grupā 

”Kukulīši” ir planšetdators, grupā “Pūcītes” – 1 portatīvais dators un interaktīvā 

tāfele, grupā “Bitītes” – 1 portatīvais dators un interaktīvā tāfele, 1 dators - vadītājas 

kabinētā, 1 dators - saimniecības vadītājas kabinetā un 1 portatīvais dators medicīnas 

māsas kabinetā. Būtu nepieciešams nomainīt datoru grupā “Pūcītes” un zālē. Iestādē ir 

trīs kopētāji, viens krāsu lazera printeris, laminators un viens mūzikas centrs.  Katram 

Iestādē esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai aprīkojumam ir 

noteikta atrašanās vieta un atbildīgā persona, Iestāde ievēro drošības pasākumus 

tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Visi darbinieki ir informēti par to, kādi materiāli, 

tehniskie līdzekļi ir pieejami, un zina to lietošanas kārtību. Visas iekārtas un tehniskie 

līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Neremontējamas un neatjaunojamas 

iekārtas tiek norakstītas un utilizētas. 

    Iestādē ir pieejams internets, kā arī iespēja veikt kopēšanas darbus.  Pasākumu zāle 

un visi administrācijas kabineti nodrošināti ar vadu vai bezvadu interneta pieslēgumu 

un datorkomplektiem (sistēmbloks, monitors, tastatūra, pele). Optisko interneta 

pieslēgumu (100 Mbit/s) nodrošina SIA “DauTKom TV”. Datorus darbina Windows 

operācijsistēmas. 

Izglītojamie ir nodrošināti ar bezmaksas mācību līdzekļiem atbilstoši VISC 

ieteikumiem. Mācību grāmatu fonds tiek regulāri atjaunots un pilnveidots.  Vecāki 

atzīst, ka bērni nodrošināti ar nepieciešamiem mācību līdzekļiem  (grāmatas, darba 

burtnīcas). Mācību līdzekļu klāsts pilnībā nodrošina mazakumtautību pirmsskolas 

izglītības programmu apguvi.   

   Telpu iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. Regulāri tiek 

pārskatīta telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Katru gadu tiek 

papildināts sporta inventārs, mūzikas instrumenti un attīstošās spēles izglītojamo 
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vispusīgai attīstībai. Ir izveidots zāles noslogojuma grafiks. Rotaļnodarbības notiek 

iestādes zālē, grupu telpās un iestādes rotaļu laukumā.  

Iestāde lepojas: 

 Ar interneta pieslēgumu un nodrošinājumu ar portatīviem datoriem visās grupās un   

zālē, kā arī ar 3 interaktīvām tāfelēm. 

Secinājumi: Iestādes vadītāja regulāri pārskata un informē Iestādes kolektīvu un 

vecākus par finanšu izlietojumu. Izglītības iestādē pietiekams materiāli tehniskais 

aprīkojuma klāsts un atbilstošas telpas izglītības programmas realizēšanai. 

Regulāri tiek organizētas kvalitatīvas sporta  un mūzikas rotaļnodarbības. 

Daļēji remontēti Iestādes iekštelpas, veikti kosmētiskie remonti, daļēji atjaunotas 

mēbeles. Uzlabots mākslinieciskais noformējums Iestādē. Iestādes telpas ir atbilstošas 

izglītojamo skaitam. 

Tālākā attīstība: Turpināt papildināt materiāltehnisko bāzi ar daiļliteratūru, jaunāko 

metodisko literatūru. Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi jaunā mācību satura 

ieviešanai pedagoģiskajā darbā ar bērniem. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

4.6.2. Personālresursi 

 
   Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” ir nepieciešamie personāla resursi izglītības 

programmu īstenošanai un Iestādes tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai.       

Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas, ar darbinieku saskaņotos amata 

aprakstos. Iestādē strādā 14 pedagoģiskie darbinieki. Iestādes vadību nodrošina 

vadītāja (1 likme – pašvaldības finansējums). Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst 

Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Augstākā pedagoģiskā 

izglītība ir visiem pedagogiem, no tiem diviem ir maģistra grāds. Sistemātiska 

uzmanība tiek pievērsta personāla tālākizglītībai. Ar vadības atbalstu un iniciatīvu 

pedagogi ir pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā 

pedagoģijā, bērnu tiesību aizsardzībā, pirmās palīdzības sniegšanā u.c. kursos, 

pieredzes apmaiņas semināros un  konferencēs. 

Pirmsskolas izglītības iestādē pedagogiem profesionālās kompetences 

paaugstināšanai saistībā ar kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanu ir dota 

iespēja apmeklēt kursus uz vietas Iestādē un Daugavpilī, dalīties ar apgūto ar 

kolēģiem, kas ļauj skolotājai izvērtēt savas pašreizējās pedagoģiskā darba metodes ar 

bērniem un sākt pakāpeniski ieviest jaunās metodes, kā arī apzināties vēl 

pilnveidojamās jomas. 

 

Pasākums Datums 
Vebinārs “Par ES Erasmus+ strateģisko starpskolu partnerību 

noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu 

Mobility Tool un Izplatīšanas platformā” /vad.vietnieks, 1 pedagogs/ 

26.08.2019. 

DPIP konference “Daugavpils pilsētas pedagogu Augusta konference 

“Kompetenču pieejas iespējas izglītības kvalitātes veicināšanai” /2 

pedagogi/ 

29.08.2019.  

eTwinning Skype-seminārs “As all eTwinning teachers, we planted 2 

saplings on the first day of each academic year and let's give our 

students a gift” 

09.09.2019. 

Mobilitāte uz Lietuvas pirmsskolas izglītības iestādi projekta “A 

journey to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes 

22.09.2019. 

– 
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kompetenci" ietvaros /iestādes administrācija / 24.09.2019. 

 Mobilitāte uz Polijas pirmsskolas izglītības iestādi "Daba mīl 

bērnus” /administrācija, 1 pedagogs/ 

06.10.2019. 

– 

11.10.2019. 

Mobilitāte uz Itālijas pirmsskolas izglītības iestādi projekta 

"Tolerantai un cieņpilnai skolai"/ "For tolerant and respectful 

school", ietvaros /iestādes administrācija, 2 pedagogi/ 

12.10.2019.- 

19.10.2019. 

Mobilitāte uz Spānijas pirmsskolas izglītības iestādi "Mācību 

procesa pētīšana dabas programmu ietvaros"/ "Exploring the 

curriculum through nature programs" /iestādes administrācija, 2 

pedagogi/ 

02.11.2019. 

– 

09.11.2019. 

Mobilitāte uz Itālijas pirmsskolas izglītības iestādi projekta ES 

Erasmus +  KA2 projekts “A do it yourself school”/ "Dari savu skolu 

pats" /iestādes administrācija, 1 pedagogs/ 

18.11.2019. 

– 

22.11.2019. 

Tiešsaites seminārs “Platformas Erasmus + stratēģisko partnerību 

projektu vadībai un atskaišu sagatavošanai Mobility Tool+”  

05.12.2018. 

ES Erasmus + konference “Miljons veltējumi Latvijai” 

/iestādes administrācija, 2 pedagogi, 1 audzēknis/ 

12.12.2018. 

 Mobilitāte uz Somijas pirmsskolas izglītības iestādi projekta ES 

Erasmus +  KA2 projekts “A do it yourself school”/ "Dari savu skolu 

pats" /iestādes administrācija, 1 pedagogs/ 

02.02.2020. 

– 

07.02.2020. 

Kursi: „ Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību 

līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 

kārtība” /1 pedagogs/ 

11.02.2020. 

Kursi: “Kompetenču pieejas ikdienas darba plānošanā pirmsskolā” 

 /1 pedagogs/ 

14.02.2020. 

Vebinārs: UNESCO globālais izglītības monitoringa ziņojums 

“Iekļaušana un izglītība” /iestādes administrācija/ 

10.07.2020. 

Kurss: “Let’s Break the Chain of COVID-19 infection” /iestādes 

administrācija/ 

20.07.2020. 

Kursi: “Mācīšanās lietprātībai pirmsskolā” /1 pedagogs/ 31.07.2020. 

Vebinārs: “Tiešsaistes mācības. Metodes un paņēmieni matemātisko 

priekšstatu veidošanā, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā” 

 /1 pedagogs/ 

03.08.2020. 

 
Visi skolotāji ir apguvuši zināšanas IT izmantošanā un regulāri tās pilnveido. Katra 

mācību gada sākumā tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. Pedagogi ir 

labi informēti par tālākizglītības iespējām un resursiem. 

No 14 pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas strādā Iestādē: 

 30 - 34 gadi - 1  pedagogs; 

 35 - 39 gadi - 2  pedagogi;  

 40 - 44 gadi - 3 pedagogs; 

 45 - 49 gadi - 1 pedagogs; 

 50 - 54 gadi - 4 pedagogi; 

 55 - 59 gadi - 2 pedagogi; 

 60 gadi -        1 pedagogs 

Pamatdarbā ir 12 pedagogi, amatu savienošanas darbā  - 2 pedagogi.  

1.kvalitātes pakāpe ir 11 pedagogiem. 
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   Iestādē strādā atbalsta personāls (logopēds – 0.2 likmes no valsts budžeta 

mērķdotācijas un no pašvaldības budžeta, medicīnas māsa -1 likme). 

 Vajadzības gadījumā tiek piesaistīti:  

  Daugavpils pilsētas Izglītības Pārvaldes speciālisti;  

  Daugavpils pilsētas sociālais darbinieks ; 

  Bāriņtiesas darbinieks 

   Darbiniekam, savukārt ir svarīgs atalgojums. Darbiniekam tiek piedāvāta iespējas 

pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas pieredzējušu kolēģu vadībā. 

Katram jaunajam kolēģim ir darba mentors (kursa darbu/prakses vadītājs), kuram ir 

pieredze darbā ar izglītojamiem. Iestādē darbojas koplīgums. Koplīgums iestādes 

darbiniekam paredz atbalstu tuvinieku nāves gadījumā, u.c. Iestāde apmaksā obligāto 

veselības pārbaudi un arodārsta apmeklējumu.   

   Izglītības iestāde vakances uz darba vietām iestādē izsludina Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv.  Darba intervijās ar 

potenciālo darbinieku tiek ņemts vērā pedagoga izglītība un darba pieredze. 

Secinājumi: Izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem 

kadriem. Iestādē strādā pedagogu sastāvs, kas spēj pielāgoties jaunām prasībām, uz 

kompetencēm balstītā izglītības pieejā. Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie 

personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un iestādes saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai. Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās 

pieredzes apmaiņa.  Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības 

nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo 

atbalstu. Iestādē darbojas koplīgums. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt piedalīties kvalifikācijas celšanas kursos un semināros;  

 Rotaļnodarbību, dienas momentu vērošanas un analīze; 

 Sadarbībā ar Daugavpils domi sekot Iestādes darbinieku veselībai. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.7. Pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācija, vadība un  

kvalitātes nodrošināšana 

  

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  
  

   Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” attīstības plāns izveidots 3 gadiem - 

prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Iestādes darbības pamatmērķus un Iestādes darba 

izvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības, balstoties uz Daugavpils pilsētas un 

valsts attīstības virzieniem. Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam, 

kas tiek pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā attīstības plāna un Daugavpils pilsētas 

izvirzītās prioritātes. Iestādes darbinieki pārzina attīstības plānu un izvirzītās 

prioritātes katram mācību gadam. Mācību gada laikā vadītāja kopā ar administrāciju 

saplāno pedagoģiskās padomes sanāksmes un  pedagoģiskās padomes sēdes, kurās 

tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana un Iestādes darba 

izvērtēšana. Iestādes darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada nobeigumā 

visās izglītības iestādes darbības jomās, atbilstoši Iestādes izvirzītajām gada 

prioritātēm. Pašvērtēšanu veic grupu skolotāji un atbalsta personāls. Iegūtā 

informācija tiek apkopota un analizēta Pedagoģiskā padomes sēdē. Dokumentācijas 

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
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kontroles rezultātu, Iestādes mācību gada darba plāna pasākumu vadīšanas un norises 

analīze tiek veikta pedagoģiskajās padomes sanāksmēs. 

Secinājumi:   

 Pedagogu, darbinieku, izglītojamo vecāku  līdzdalība iestādes darba 

pašvērtēšanas procesā;   

 Izglītības iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība ; 

 Vērtēšana tiek veikta plānveidīgi.  

Turpmākā attīstība:  

 Iesaistīt iestādes padomi iestādes tālākās attīstības plānošanā; 

 Veicināt un organizēt izglītojamo  vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes, 

iestādes darba plānošanā. 

 Vērtējums: ļoti labi 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  
  

   Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” ir visa obligātā 

iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti veidoti, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. Dokumenti ir noformēti atbilstoši dokumentu izstrādes 

prasībām un sakārtoti atbilstoši Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes 

lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, 

kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti 

tiek aktualizēti. Iestādes vadības struktūra ir izstrādāta precīzi, valstī noteiktajā kārtībā 

iecelti dažādu līmeņu vadītāji, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un pirmsskolas 

iestādes darba vajadzības. Vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas saskaņotos amata aprakstos. Katram pirmsskolas izglītības iestādes 

darbiniekam ir pieejama precīza informācija par iestādes vadības darba struktūru, 

pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Iestādes administrācija savas 

kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Iestādes 

vadības atbildības jomas ir zināmas visam pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam 

un citām ieinteresētajām pusēm. Ikmēneša vadības apspriedes kalpo par pienākumu 

izpildes atskaiti, plānošanas un nepieciešamā atbalsta saņemšanu turpmākajai 

darbībai. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, iepazīstinātu ar 

vadības pieņemtajiem lēmumiem, tiek izmantots Iestādes iekšējais e-pasts un notiek 

skolotāju informatīvās sēdes, kuru norise tiek protokolēta. Izglītības iestādes darba 

plānošanas dokumentācija glabājas iestādes arhīvā. Pirmsskolas izglītības iestādē 

vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, nodrošinot labus darba 

apstākļus, atbalstu, atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošus 

korporatīvos pasākumus visiem darbiniekiem un apbalvojumus.  

   Svarīgu jautājumu izlemšanā iestādes vadītāja konsultējas ar kompetentiem 

speciālistiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē  un darbiniekiem, saglabājot 

atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Iestādes vadītāja pārrauga dažāda līmeņa 

vadītājiem deleģēto pienākumu izpildi. Iestādes vadība strādā kā savstarpēji 

atbalstoša, vienota komanda, sadarbojas ar iestādes padomi, atbalsta personālu, 

LIZDA Skolas organizāciju. Ir noslēgts koplīgums. Pirmsskolas izglītības iestādes 

vadībai ir noteikts darba laiks apmeklētāju pieņemšanai. Skolotāju darba slodzes tiek 

sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus un pieredzi, un noteiktas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām.  

    Iestādes darbinieki  ievēro savā darbībā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  
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“ Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs”. Mācību gada sākumā veic tā izpildes 

izvērtēšanu un plāno pasākumus nepilnību novēršanai. 

   Vadītāja un viņas vietnieki regulāri pārskata un izvērtē iestādes darbinieku 

ierosinājumus iestādes vadības un pirmsskolas izglītības iestādes darba uzlabošanā. 

Iestādes pedagogu darba kvalitātes nodrošināšanai tiek īstenots integrēto 

rotaļnodarbību vērošanas un analīze. Iestādes darba izvērtēšanā lielākā daļa iestādes 

vadības darbu novērtē kā labu vai ļoti labu.  

Secinājumi:  
 Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti; 

 Efektīva visu līmeņu iestādes darba organizācija un vadība;  

 Rūpes par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā; 

  Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas 

ieinteresētās puses; 

 Iestādē ir  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:  ļoti labi  

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  
  

   Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības 

formas ar citām pilsētas, valsts un ārvalsts  institūcijām. Iestādei ir regulāra sadarbība 

ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils pilsētas domi. Tās prioritāte 

ir izglītības attīstība pilsētā, tā iedziļinās katrā ar izglītības problēmām saistītā 

jautājumā un kopā ar pirmsskolas vadību meklē optimālāko risinājumu 

problēmjautājumam. Ļoti veiksmīga sadarbība ir pirmsskolas budžeta veidošanā un 

pirmsskolas darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji svarīgs. Ieguvēji ir 

pirmsskolas izglītības vecuma bērnu vecāki, jo pilsēta un sabiedrība ir ieinteresēti 

veiksmīgā pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā. Pirmsskolas izglītības iestādei ir 

regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Daugavpils pilsētas pašvaldības institūcijām un 

citām Daugavpils pilsētas izglītības iestādēmkā arī ar Sociālo dienestu, Bāriņtiesu un 

pašvaldības policiju. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas 

lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu risināšana. Pirmsskolas izglītības kolektīvs 

vienmēr piedalās dibinātāja organizētajos projektos un pasākumos. Tādā veidā 

popularizējot pirmsskolas izglītības iestādi vietējai Daugavpils sabiedrībai.        

Pirmsskolas izglītības iestādei ir veiksmīga sadarbība ar citām pilsētas izglītības 

iestādēm, sniedzot un organizējot pirmsskolas izglītojamo koncertus . Katru mācību 

gadu 6-7 veci izglītojamie dodas uz Daugavpils pilsētas skolām  iepazīties ar skolu un 

tur tiekas ar potenciālajām 1.klases skolotājām. Muzikāli talantīgie izglītojamie aktīvi 

piedalās pilsētas konkursos.  

   Kā katru gadu, tradicionāli tika rīkoti pasākumi – bibliotēkas stundas, grāmatu 

izstādes sadarbībā ar Kalkūnes pagasta bibliotēku. 

   Pirmsskolas izglītības iestādes vadība, kopš 2016.gada pavasara, sadarbojas ar 

izglītības kvalitātes valsts dienestu, risinot iestādei svarīgus normatīvo aktu izpildes 

nosacījumus.  

   Kopš 2015.gada rudenī iestādes vadība aktīvi sadarbojas ar ārvalsts pirmsskolas 

izglītības iestādēm ES Erasmus + KA 2 projektu ietvaros. Sadarbības partneri ir no 
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Kipra, Polijas, Portugāles, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Lietuvas, 

Ungārijas, Spānijas, Bulgārijas un Turcijas.  

   Kopš 2017.gada rudenī iestāde veiksmīgi sadarbojas ar Baltijas valsts pirmsskolas 

izglītības iestādēm projekta Nordplus Junior ietvaros. 

   Operatīvai informācijas apmaiņai efektīvi tiek izmantota elektroniskā vide. Iestādes 

vadība rūpējas par Iestādes pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā. Sabiedrība tiek 

informēta par Iestādes darbu mājas lapā : www.zalaabelite.lv   un televīzijā. Iestādes 

vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties kultūras un sabiedriskās dzīves norisēs. 

 Secinājumi:  
 Laba sadarbība ar Daugavpils pilsetas domi un Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldi, kas nodrošina finansiālos resursus un atbalsta Iestādes attīstību;   

 Aktivizēta iesaistīšanās dažāda veida projektos, kā rezultātā piesaistīti 

nozīmīgi finanšu līdzekļi skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidei , 

nodrošināts atbalsts personāla mobilitātes attīstīšanai. 

 Ilggadēja un sekmīga sadarbība ar Kalkūnes pagasta  bibliotēku;  

 Laba sadarbība Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;  

 Laba sadarbība ar ārvalsts pirmsskolas izglītības iestādēm starptautisko 

projektu ietvaros.  

Turpmākā attīstība: Sadarbībā ar pašvaldību meklēt iespējas iesaistīties reģionālos, 

valsts un starptautiskos projektos finansējuma piesaistei Iestādei aktuālu jautājumu 

risināšanai. (Iestādes teritorijas labiekārtošanas remonts, žoga un vārtu atjaunošana,  

4 bērnu rotaļu nojumju būvniecība u.c.). 

Vērtējums: labi 

 

5. Citi sasniegumi  

 

5.1. Pārskats par dalību projektos  
Projekta nosaukums Realizācijas termiņš 

1.ES Erasmus +KA 2 projekts “A journey 

to the competence of the future" / 

"Ceļojums uz nākotnes kompetenci" 

pr.Nr. 2017-1-PL01-KA219-038679_4” 

01.09.2017. – 31.08.2019. 

2. ES Erasmus + KA 2 projekts 

"Tolerantai un cieņpilnai skolai"/ "For 

tolerant and respectful school",  

 Nr. 2018-1-ES01-KA229-050006_4 

01.09.2018. – 31.08.2021. 

3. ES Erasmus + KA 2 projekts "Mācību 

procesa pētīšana dabas programmu 

ietvaros"/ 

"Exploring the curriculum through 

nature programs"  

Nr. 2018-1-RO01-KA229-049254_2 

01.09.2018. – 28.02.2021. 

4. „Augļi skolai” – Eiropas Komisijas 

programma.  

01.11.2019. -  28.02.2020. 

5. „ Skolas piens” – Eiropas Komisijas 

programma.  

01.11.2018.- 28.02.2019. 

 

http://www.zalaabelite.lv/
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6. e-Twinning projekts “Travelling box” 01.01.2017. – 31.08.2017.  

7. e-Twinning projekts “ Keep the 3Rs in 

your head!” 

  07.09.2016.- 07.09.2017.  

2019. JCI Latgales projekts  

“Peace is possible” 

21.09.2016.  

9. e-Twinning projekts “Followers of the 

Painters”  

01.09.2017. – 01.08.2018.  

10. e-Twinning projekts “With eight 

colorful activities, colorful classes!” 

01.09.2017. – 01.05.2018.  

 

Izglītojamo dalība konkursos un  pasākumos 

  
Konkursa, pasākuma  nosaukums Dalībnieku skaits 

2016./2017.m.g.  

DBVC konkurss “Rudens pasaka Latvijā” 6 

Dautkom konkurss “Uzzīmē gaili” 5 

ČuČupūces konkurss “Putnu barotavas” 5 grupas 

/98 audzēkni/ 

Konkurss “Cālis 2017” 1 

Konkurss “Piks un Pika” 1 

KKC lasītāju konkurss 

 “K. Čukovska 135.gadadiena” 

5 

2017./2018.m.g.  

DBVC konkurss “Ziemassvētku brīnums” 23 

Dautkom konkurss “Uzzīmē savu suni” 19 

ES skolu programmas “Piens un augļi skolai” konkurss 3 grupas 

/74 audzēkni/ 

Dautkom konkurss “Uzzīmē savas Lieldienas” 17 

Konkurss “Piks un Pika” 1 

KKC lasītāju konkurss 

 “B. Zahodera 100.gadadiena” 

5 

Piedalīšanos Policijas rīkotājā sociālajā kampaņā 

“Supervaronim nepazust!” 

24 

Piedalīšanos sociālajā kampaņā “Bērnu drošība” 24 

2018./2019.m.g.  

DBVC konkurss “Ziemassvētku brīnums” 23 

Dautkom konkurss “Uzzīmē savu cūcinu” 23 

ES skolu programmas “Piens un augļi skolai” konkurss 3 grupas 

/72 audzēkņi/ 

Dautkom konkurss “Uzzīmē savas Lieldienas” 17 

Konkurss “Piks un Pika” 1 

KKC lasītāju konkurss 

 “A. Puškina 220.gadadiena” 

5 

Piedalīšanos Policijas rīkotājā sociālajā kampaņā 

“Supervaronim nepazust!” 

24 

Piedalīšanos sociālajā kampaņā “Bērnu drošība” 24 
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Piedalīšanos onPlate sociālajā kampaņā “Veselīgs uzturs” 50 

2020.m.g  

Visi konkursi tika atcelti Covid-19 dēļ  

Secinājumi: 

 Aktivizēta iesaistīšanās dažāda veida projektos, kā rezultātā piesaistīti 

nozīmīgi finanšu līdzekļi Iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidei , 

nodrošināts atbalsts personāla mobilitātes attīstīšanai. 

 Organizēts plašs pasākumu klāsts Iestādes pozitīvā tēla popularizēšanai 

sabiedrībā. 

  Izstrādāts Iestādes darba Attīstības plāns nākamajiem trim mācību gadiem. 

Turpmākā attīstība:  

 Motivēt iestādes darbiniekus iesaistīties dažāda veida projektos; 

 Turpināt saglābāt Iestādes pozitīvo tēlu. 

Vērtējums: ļoti labi 

6. Turpmākā attīstība 

 
Vērtēšanas procesa 

pamatjoma  

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes 

darbības pamatmērķi 

(iepriekšējo mācību 

gadu prioritātes un 

konkrēti rezultāti). 

 Nākamajā mācību gadā turpināt aktīvi organizēt 

rotaļnodarbības svaigā gaisā;  

 Turpināt trenēt roku sīko muskulatūru;  

 Turpināt popularizēt Iestādes darbu sabiedrībā; 

 Turpināt aktīvu sadarbību ar audzēkņu vecākiem. 

 

Mācību saturs – 

iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

Plānojot mācību saturu pedagogs paredz atbilstošas 

mācību metodes.  Rotaļnodarbībās izmanto diferenciāciju 

un  individualizāciju. 

Mācīšana un mācīšanās  Pedagogu tālākizglītība;  

 Administrācijas lielāka iniciatīva mācīšanas 

kvalitātes uzlabošanā;  

 Integrēto rotaļnodarbību satura un metožu 

kvalitātes celšana ; 

 Vecāku izglītošana par bērna iestādes 

apmeklējumu;  

 Mācību procesa nodrošināšana ar mūsdienu IKT; 

 Sekmēt pirmsskolas izglītības satura apguvē 

izmantojot daudzveidīgas metodes un darba 

organizācijas formas;  

 Pedagoģiskā procesa individualizācija; 

 APU programmas īstenošana. 

Izglītojamo sasniegumi Paaugstināt kvalitatīvāku un mūsdienīgāku 

pedagoģisko procesu, pakāpeniski ieviešot 

kompetenču pieeju izglītības procesā. 

Atbalsts izglītojamiem  Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu 

attieksmi, rīcībspēju un cilvēkdrošības             

jautājumiem grupu nodarbībās un Iestādes 

aktivitātēs;   

 Organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un 
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darbiniekiem, lai veidotu prasmes rīkoties 

ekstremālās un ārkārtas situācijās;  

 Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību 

ikdienā; 

 Izveidot vienotu programmu karjeras plānošanā un 

veidošanā;  

 Atbalsta personāla tālākizglītība;  

 Iestādē turpināt veikt vecāku apmeklējumu un 

priekšlikumu uzskaiti;  

 Uzlabot informācijas apmaiņu starp pedagogiem un 

vecākiem. 

Iestādes vide  Nepieciešamas 4 nojumes bērnu rotaļu vajadzībām 

dabā;  

 Nepieciešama Iestādes teritorijas  labiekārtošana.   

Izglītības iestādes 

resursi 

 Turpināt atjaunot mācību līdzekļus;  

 Uzlabot materiāli tehnisko bāzi /2 datori/, Smart TV; 

 Turpināt aktīvi piedalīties kursos un pieredzes 

apmaiņas semināros, ES projektos, ārpus Iestādes 

projektos, radošo darbu izstādēs un konkursos. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Sadarbībā ar pašvaldību meklēt iespējas iesaistīties 

reģionālos, valsts un starptautiskos projektos finansējuma 

piesaistei Iestādei aktuālu jautājumu risināšanai. 
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izpildītāja       

 

______________Nataļja Kozireva    
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