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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums  

                                                        

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Salaspils 1.pirmsskola” (turpmāk 

tekstā Iestāde) dibināta 2019. gada 25. jūlijā, reorganizējot 2 Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” (Enerģētiķu iela 4B) un PII “Saulīte” (Enerģētiķu iela 17). 

Apvienošanas mērķis ir panākt darba organizācijas efektivitāti un kvalitāti, spēju elastīgi reaģēt uz 

ikdienas situācijām un nodrošināt nemainīgu, augsti kvalitatīvu izglītības pakalpojumu. 

 

Īsumā par abām struktūrvienībām: 

Bērnudārzs “Jāņtārpiņš”  

1975. – 1992. bērnudārzs “Svetļačok” (13 grupas). 

1992. – 1994. ēka stāv tukša. 

1994. - 2008. Salaspils 2. vidusskolas sākumskola. 

2005. g. pašvaldība izremontē un atver trīs pirmsskolas grupas (darbojas 2. vidusskolas pakļautībā). 

 

PII “JĀŅTĀRPIŅŠ” dibināta 2007. gada 3. septembrī (darbojas 3 grupas, vēl 3 grupas remontē un 

atver 2008. gada janvārī). 

2009. gada maijā sākas ēkas renovācijas I kārta (septembrī tiek atvērtas 5 jaunas grupas). 

2010. gada aprīlī sākas renovācijas II kārta – ēka tiek nosiltināta un labiekārtota teritorija. 

2019./2020. m.g. pirmsskolas iestādē ir 11 grupas (”Podziņas”, ”Lāčuki”, ”Saulītes”, ”Zvaniņi”, 

”Bitītes”, ”Zvaigznītes”, ”Rūķīši”, ”Taurenīši”, ”Mārītes”, ”Ķipari”, ”Putniņi”), kuras apmeklē 255 bērni. 

Iestādē strādā 1 vadītājas vietnieks metodiskajā darbā,  20 pirmsskolas skolotājas (+4 atrodas 

bērnu kopšanas atvaļinājumā), 2 mūzikas skolotājas, 3 sporta skolotājas, 2 logopēdi, psihologs, 29 

tehniskie darbinieki. 

 

Bērnudārzs “Saulīte”  

PII “Saulīte” dibināta 1982. gadā.  

Sākumā bērnudārzs piederēja Rīgas TEC - 2, bet no 1994. gada 11. marta pirmsskolas izglītības 

iestāde ir pakļauta Salaspils novada domei. 

Ēka ir deviņdesmito gadu tipveida celtne, celta 280 bērnu vietām, ar 12 grupām. Pirmsskolas 

izglītības iestāde īstenoja Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. 

No 2013. gada pirmsskolas izglītības iestādē strādā 11 grupas, kuras apmeklē ~ 252 bērni, sākot 

no 1,5 gadu vecuma. 

No 2016. gada 1. septembra iestādē tiek atvērta grupa bērniem no 1,5 - 3 gadu vecumam ar 

Vispārējo pirmsskolas izglītības programmas apguvi, katru gadu atverot pa vienai vecuma grupai, 

pakāpeniski pirmsskolas izglītības iestādē izveidojot divu plūsmu apmācību - mazākumtautību un 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmas apguvi. 

2019./2020. mācību gadā bērnudārzā ir 11 grupas, kuras apmeklē 252 bērni. 

Iestādē strādā 1 vadītājas vietnieks metodiskajā darbā,  20 pirmsskolas skolotājas (+5 atrodas 

bērnu kopšanas atvaļinājumā), 2 mūzikas skolotājas, 2 sporta skolotājas, 2 logopēdi, psihologs, 29 
tehniskie darbinieki. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Salaspils 1.pirmsskola” ir Salaspils 

novada pašvaldības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 

 

PII „Salaspils 1. pirmsskola” vīzija: 

❏ droša, inovatīva; 

❏ atvērta pirmsskolas izglītības iestāde; 

❏ kvalificēti un radoši, strādāt griboši darbinieki; 

❏ zinātkāri bērni. 

Vērtības: 

❏ BĒRNI 

❏ DARBINIEKI 

❏ RADOŠUMS 

 

Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un veicināt bērna vispusīgu attīstību 

un veselības nostiprināšanu, kā arī nodrošināt sagatavošanos pamatizglītības ieguvei. 

 

Iestādes uzdevumi ir: 

1. nostiprināt un aizsargāt bērnu veselību un drošību; 
2. sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot 

pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai; 

3. attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības 

apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības; 

4. attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, 

sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes; 

5. veidot pratību pamatus mācību jomās - valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un 

pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte; 

6. nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei. 

 

 

2019./2020. mācību gadā, iestādes pamatmērķu sasniegšanai, Salaspils PII “Salaspils 

1.pirmsskola” tika izvirzīti šādi gada galvenie uzdevumi: 

 

1.  Ieviest kompetenču pieeju pirmsskolas izglītības procesā, veidojot labvēlīgu attīstošo mācību 

vidi grupās un āra vidē, radot iespēju analizēt, novērtēt, sistematizēt, komunicēt, 

eksperimentēt un sekmēt zinātkāri: 

1.1.       Savstarpējā mācīšanās, iestādēm sadarbojoties IT, latviešu valodas, radošuma jomās 

un āra vides izmantošanā. 

1.2.       Mēneša tēmu noslēdzot, izveidot „atklāsmes sienas”. 

1.3.       Katrai grupai organizēt atklātās nodarbības āra vidē. 

1.4.       Organizēt pieredzes skolas Salaspils pirmsskolas skolotājiem un skolotāju palīgiem. 

1.5.       Veicināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem. 

1.6.       Veicināt sadarbību ar skolu skolotājiem. 

 

Lai sasniegtu  izvirzītos uzdevumus, tika realizētas dažādas aktivitātes: 

Pakārtotais  

uzdevums  

Aktivitātes* 

bērnudārzs “Jāņtārpiņš” bērnudārzs “Saulīte” 

Savstarpējā 

mācīšanās, 

iestādēm 

 

24.10.2020. Viktorīna sagatavošanas grupu bērniem b/d “Jāņtārpiņš”. 

26.11.2020. Sporta diena “Salaspils 1.pirmsskolas” b/d “Saulīte” un “Jāņtārpiņš” 

sagatavošanas grupu bērniem Salaspils novada Sporta hallē. 
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sadarbojoties IT, 

latviešu valodas, 

radošuma jomās un 

āra vides 

izmantošanā. 

 

06.12.2019. b/d “Jāņtārpiņš” projekts -  radošās “Ķistu darbnīcas”. 

26.02.2020. b/d “Saulīte” projekts “Slāvu Masļeņica”. 

 

 

Mēneša tēmu 

noslēdzot, izveidot 

„atklāsmes sienas”. 

Katra grupa mēneša laikā grupas telpā izveidoja “Runājošo sienu”, kurā tika 

piedāvāta vizuālā informācija par notiekošo mācību procesu (uzskatāma 

informācija par darāmo, paveikto un apgūto). 

Katrai grupai 

organizēt atklātās 

nodarbības āra 

vidē. 

Tika organizētas atklātās nodarbības āra 

vidē: 

21.01.2020. - 3-4 gadīgajiem bērniem 

rotaļnodarbība “Skaņas ārā” 

21.02.2020. - 3-5 gadīgajiem bērniem 

rotaļnodarbība “Ūdens” 

11.03.2020. - 3-4 gadīgajiem bērniem 

rotaļnodarbība “Spēlējam teātri. Pasaka 

Trīs sivēntiņi un vilks” 

Tika organizētas atklātās nodarbības āra 

vidē: 

21.10.2019. - 4-5 gadīgajiem bērniem 

“Krāsainais rudens” 

16.01.2020. - 3-4 gadīgajiem bērniem 

Māmiņstunda “Putnu barotavas” 

21.02.2020. - 3-4 gadīgajiem bērniem 

“Lietu otrā dzīve” 

12.03.2020. - 6-7 gadīgajiem bērniem 

“Ceļojums skaņu pasaulē” 

Organizēt 

pieredzes skolas 

Salaspils 

pirmsskolas 

skolotājiem un 

skolotāju palīgiem. 

Tika noorganizētas: 

26.09.2019. VBTAI radošās darbnīcas 

pedagogiem. 

21.11.2019. pieredzes skola Salaspils 

PII pedagogu palīgiem. 

6.12.2019. realizēts Salaspils novada 

domes atbalstīts projekts “Ķistu 

meistardarbnīca”. 

11.02.2020. metodiskā diena b/d 

Jāņtārpiņš” kopā ar eksperti I. Irbi. 

Sadarbībā ar Salaspils PII “Daugaviņa” 

no 14.01.2020. - 29.04.2020. klātienē 

un attālināti tika realizēta pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programma (A- 12 stundas) “Praktiskas 

metodes un paņēmieni kompetencēs 

balstīta mācību procesa īstenošanā” 

(apmācīti 97 pirmsskolas darbinieki). 

Tika noorganizētas: 

21.10.2019. - 4-5 gadīgajiem bērniem 

“Krāsainais rudens”. Metodiskā diena 

kopā ar eksperti I. Irbi. 

29.01.2020. - Orientēšanās sacensības 

Salaspils novada PII bērniem un sporta 

skolotājiem. 

26.02.2020. - realizēts Salaspils novada 

domes atbalstīts projekts - pasākums 

“Slāvu Masļeņica” “Salaspils 1. 

pirmsskolas” b/d “Jāņtārpiņš” un 

“Saulīte” sagatavošanas grupu bērniem, 

skolotājiem un skolotāju palīgiem. 

Veicināt sadarbību 

ar izglītojamo 

vecākiem. 

2019. gada septembrī, 

novembrī/decembrī, janvārī/februārī 

tika organizētas vecāku sapulces 

grupās. 

2019. gada septembrī tika organizēta 

bērnu un vecāku radošo darbu izstāde 

“Dārzeņu gadatirgus”, bet decembrī - 

“Klusiem soļiem rūķis nāk…” 

17.10.2019. tika apstiprināta “Bērnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Salaspils novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 

1.pirmsskola”, kā arī 6 gadīgo bērnu 

grupas janvāra mēnesī organizēja 

individuālas tikšanās ar vecākiem, lai 

pārrunātu bērna sasniegumus. 

2019. gada septembrī tika novadītas 

vecāku kopējās konferences atbilstoši 

bērnu vecuma grupām, kā arī septembrī, 

decembrī, janvārī tika organizētas 

vecāku sapulces grupās. 

2019. gada septembra pēdējā nedēļā tika 

organizēta bērnu un vecāku radošo darbu 

izstāde “ Rudens dabas veltes”. 

06.11.2020. tika izveidota bērnu un 

vecāku darbu izstāde “Mārtiņdienu 

sagaidot...” 

06.11.2019. Māmiņu stunda 0.gr Gaiļa 

darbnīcas “Mans gailītis” 

29.11.2019. - Māmiņu stunda 1.gr. Kopā 

ar mammām bērni gatavoja Adventes 

vainagu. 
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27.01. - 31.01.2020. tika organizētas 

Atvērto durvju dienas vecākiem. 

26.02.2020. sadarbībā ar Iestādes 

padomi tika noorganizēta viktorīna 

vecākiem “Jāņtārpiņ, spīdi un zini”. 

17.10.2019. tika apstiprināta “Bērnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Salaspils novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 

1.pirmsskola”, pēc apstiprinātās kārtības 

6gadīgo bērnu grupas janvāra mēnesī 

organizēja individuālas tikšanās ar 

vecākiem, lai pārrunātu bērna 

sasniegumus. 

Janvārī, mēneša tēmas “Putni manā 

apkārtnē” ietvaros, vecāki tika iesaistīti 

putnu būrīšu izgatavošanā. 

06.01.2020. Māmiņu stunda 8.gr. “Kā 

var pagatavot bulciņas” - kopā veidoja 

mīklu un cepa bulciņas ar ievārījumu.  

21.01.2020. Māmiņu stunda 10.gr. - 

mamma iepazīstināja ar friziera 

profesiju. 

22.01.2020. Māmiņu stunda - radošās 

darbnīcas 4.gr. “Barība putniem”- 

gatavoja barības bumbas putniem. 

23.01.2020. Māmiņu stunda - radošās 

darbnīcas 9.gr. “Barība putniem”- 

gatavoja cienastu putniem. 

12.02.2020. Māmiņu stunda 4.gr. “Kā 

gatavo papīru?” - izgatavoja dažāda 

veida papīru. 

12.02.2020. Māmiņu stunda 8.gr. “Roku, 

nagu kopšana”- iepazīstināja bērnus ar 

nagu kopšanas speciālista profesiju, 

pastāstīja cik svarīgi ir mazgāt, 

dezinficēt  rokas. 

No 19.02.2020. Bērnu un vecāku radošo 

darbu izstāde “Lietu otrā dzīve”. 

27.02.2020. Māmiņu stunda 8.gr. 

“Dāvana māmiņām 8. martā” - veidoja 

apsveikuma kartiņas mammām. 

No 10.03.2020. Bērnu un vecāku radošo 

darbu izstāde “Vēja zvani”. 

06.03., 13.03.2020. Tēvu stunda 5.gr. - 

iepazīstināja ar mūzikas instrumentiem - 

ģitāru, bajānu, kopā ar bērniem 

izdziedāja interesantāko multfilmu 

dziesmas. 

Veicināt sadarbību 

ar skolu 

skolotājiem. 

 

14. - 18.10.2019. Salaspils skolās tika organizētas atklātās stundas 1. klasē, kuras 

apmeklēja arī pirmsskolas skolotājas. 

21. - 22.10.2019. sagatavošanas grupās 

(2., 10.gr.) tika novadītas atklātās 

rotaļnodarbības Salaspils skolu 

skolotājiem. 

23.10.2019. atklātās nodarbības 6-7 

gadīgo bērnu 2., 5. grupās Salaspils 

novada sākumskolu skolotājiem. 

*Pārējie 2019./2020. mācību gadā ieplānotie pasākumi, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

Latvijā, tika atcelti. 
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 2.  Akcentēt pilsoniskās audzināšanas, tautas tradīciju saglabāšanas un bērnu radošo spēju 

izkopšanu: 

2.1.   Organizēt gadskārtu svētkus un ģimeni stiprinošus pasākumus (Tēvu diena, Ģimenes 

diena, Sporta diena ar vecākiem u.c.). 

2.2.   Iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos un aktivitātēs (18.novembris, Baltā galdauta 

svētki u.c.). 

 

Lai sasniegtu  izvirzītos uzdevumus, tika realizēti dažādi pasākumi: 

 

Pakārtotais 

uzdevums  

Aktivitātes 

bērnudārzs “Jāņtārpiņš” bērnudārzs “Saulīte” 

Organizēt 

gadskārtu svētkus 

un ģimeni 

stiprinošus 

pasākumus (Tēvu 

diena, Ģimenes 

diena, Sporta diena 

ar vecākiem u.c.). 

Tika organizēti šādi gadskārtu 

svētki: 

03.10.2019. - Miķeļi. 

05., 07.11.2019. - Mārtiņdienas 

gadatirgus. 

27.02.2020. - Meteņi. 

19.06.2020. - Līgo. 

Tika organizēti ģimeni stiprinoši 

pasākumi: 

03.09.2019. - Zinību diena. 

05-10.09.2019. Tēvu diena grupās. 

14.11.2019. Latvijas 101.dzimšanas 

dienas ieskaņas pasākums “Staro 

Latvija”. 

16. - 20.12.2019. Ziemassvētku 

pasākumi grupās. 

17.01.2020. Bērnudārza “Jāņtārpiņš” 

ansambļu koncerts vecākiem. 

30., 31.01.2020. Tautisko deju pulciņa 

bērnu koncerts vecākiem. 

2019. gada decembrī sadarbībā ar 

Salaspils 1.vidusskolas jauniešiem tika 

organizēta ziedojumu akcija “Gaismiņ, 

teci man pa priekšu”. 

Tika organizēti šādi gadskārtu 

svētki: 

02.10.2019. - “Miķeļdiena ir klāt!” 

07.,08.11.2019. - “Mārtiņdienu 

sagaidot”- ar aktīvu līdzdarbošanos 

dančos, rotaļās un Mārtiņdienas 

tirdziņu. 

16., 17., 18., 20., 23., 27. 12.2019. 

Ziemassvētku pasākumi bērniem. 

08.01.2020. - ‘“Roždestvo” - 

darbinieku izrāde bērniem. 

27.02.2020. -  Masļeņica. 

28.02.2020. -  Meteņi. 

18.06.2020. - Līgo pasākums. 

Tika organizēti ģimeni stiprinoši 

pasākumi: 

02.09.2019. - Zinību dienas svinīgais 

pasākums ar Nezinīti. 

09.09.2019. - Tēvu diena “Ar tēti ir 

droši!”(iestādes teritorijā). 

23.-27.09.2019. - Rudens radošās 

darbnīcas kopā ar vecākiem. 

2019. gada novembris - decembris 

sadarbībā ar Salaspils 1.vidusskolas 

jauniešiem tika organizēta ziedojumu 

akcija “Gaismiņ, teci man pa priekšu”. 

02.-20.12.2019. Ziemassvētku Rūķa 

radošās darbnīcas “Gaidot svētkus”, 

piparkūku cepšana, rotājumu 

gatavošana. 

Decembris -  labdarības akcija “No 

sirds uz sirdi” ziedojumu vākšana 

valsts sociālā aprūpes centra “Rīga” 

bērniem. 

30.12.2019. Ziedojumu nogādāšana 

valsts sociālā aprūpes centra “Rīga” 

bērniem. 

Iesaistīties valstiski 

nozīmīgos 

notikumos un 

aktivitātēs 

No 12.11.2019. tika organizēta bērnu 

radošo darbu izstāde “Es - Latvijā”. 

14.11.2019. Svētku pēcpusdiena 

iestādes teritorijā “Staro Latvija”, 

14.11.2019. rītā izskanēja 6 - 7 

gadīgo bērnu koncerts “Es mīlu Tevi 

Latvija!” pārējo vecumu bērniem un 

darbiniekiem. 
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(18.novembris, 

Baltā galdauta 

svētki u.c.). 

sadarbībā ar Iestādes padomi. 

15.11.2019. tika organizēts LR 

proklamēšanas 101.gadadienai veltīts 

bērnu svētku rīts. 

20., 21.11.2019. tika organizēta 

izglītojoša ekskursija 2., 9., 10.grupas 

bērniem uz Daugavas muzeju. 

14.11.2019. kopējs pasākums iestādes 

teritorijā “Staro “Saulīte” Latvijā”, 

gatavojoties pasākumam, bērni kopā ar 

vecākiem izgatavoja lukturīšus, no 

kuriem izveidojām Latvijas kontūru un 

latvju rakstu zīmes un iededzinājām 

pirms pasākuma. 

22.11.20219. tika organizēta izglītojoša 

ekskursija 2., 5. grupas bērniem uz 

Daugavas muzeju. 

*Pārējie 2019./2020. mācību gadā ieplānotie pasākumi, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

Latvijā, tika atcelti. 

 

Secinājumi: 

❏ Ārā organizētās nodarbības un pasākumi bērniem sagādā lielāku prieku un motivāciju darboties.  
❏ Organizētie pasākumi ir veicinājuši bērnu un vecāku valstiskās identitātes apziņu. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

1. Pilnveidot mācību procesa organizēšanu iestādes teritorijā un dabā. 

2. Bagātināt  vārdu krājumu  latviešu valodā  un pilnveidot sarunvalodu. 

3. Turpināt pilsoniskās audzināšanas, tautas tradīciju saglabāšanas  un bērnu radošo spēju 

izkopšanu. 

 

 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

PII “Salaspils 1.pirmsskola” iepriekš nav vērtēta 
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošos kritērijos: 

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;  

Salaspils novada PII „Salaspils 1.pirmsskola” īsteno šādas IZM licencētas Pirmsskolas izglītības 

programmas: 

Nr. Izglītības programma Izglītības 

programmas 

kods 

Licence Izdošanas 

datums 

Realizācijas 

adrese 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pirmsskolas izglītības 

programma  

01 01 11 11 V-3597 14.01.2011. Enerģētiķu 

iela 4B 

Enerģētiķu 

iela 17 

344 

2. Pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma  

01 01 11 21 V-1916 02.09.2019. Enerģētiķu 

iela 17 

159 

3. Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem  

01 01 58 11 V-2069 05.12.2019. Enerģētiķu 

iela 4B 

1 

4. Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem 

01 01 59 11 V-2070 05.12.2019. Enerģētiķu 

iela 4B 

1 

 

Pirmskolas izglītības programma darbojas saskaņā ar 21.11.2018. gada Ministru kabineta Nr.716 

„Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un  pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem.” 

Pirmsskolas izglītības programmas aktualizēšana notiek atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

Audzēkņu skaits  

2019./2020.m.g. 

1 līdz 5 gadu veci bērni 

Jāņtārpiņš/Saulīte 

5-6 gadīgie 

Jāņtārpiņš/Saulīte 

Kopā 

Jāņtārpiņš/Saulīte 

Bērnu skaits  

(uz 01.09.2019.) 

135 / 142 120 / 106 255 / 248 

Kopā 503 

Bērnu skaits  

(uz 31.05.2020.) 

134 / 145 119 / 107 253 / 252 

Kopā 505 

 

Pirmsskolas izglītības programmas apguve tiek nodrošināta latviešu un mazākumtautību - krievu 

valodās un realizēta visas dienas garumā. 
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2019./2020. mācību gadā iestādē ir izstrādāti un apstiprināti: 

❏ mācību un audzināšanas darba plāns; 
❏ ieteicamo rotaļnodarbību plāns; 
❏ ieteicamo tēmu saraksts (tēmas apguves laiks ir 1 mēnesis); 
❏ programmas apguvei izmantojamo mācību līdzekļu saraksts. 

Mācību līdzekļu izmantošanu, mācību metožu, vērtēšanas metodisko paņēmienu, mācību darba 

diferenciācijas un individualizācijas paņēmienu izvēli skatīt pašnovērtējuma tālākajā izklāstā. 

Iestādē ir izstrādāts audzināšanas procesa organizēšanas plāns 2020. - 2023. gadam, kurā ir 

iekļauti audzināšanas darba virzieni, mērķis, uzdevumi, izkopjamie tikumi, metodes, paņēmieni, rezultāts 

(skat. 4.4.3. kritērijā).  

Visi Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, mācību priekšmetu saturu, 

mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.  

 

Secinājumi:  

❏ Iestādē ir izstrādāti mācību un audzināšanas procesa organizēšanai nepieciešamie plānošanas 

dokumenti. 
❏ Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas un mācību 

programmu saturu.  
 

Turpmākā attīstība:  

1. Izstrādāt mācību un audzināšanas darba plānu 2020./2021. mācību gadam.  

 

Vērtējums:  labi 

 

4.2. mācīšana un mācīšanās: 

4.2.1. mācīšanas kvalitāte; 

PII “Salaspils 1.pirmsskola” tiek organizēts mērķtiecīgs un plānveidīgs metodiskais darbs, kas ir 

aprakstīts metodiķa dienasgrāmatā. Tiek plānots pedagoģiski organizatoriskais darbs (semināri, sapulces, 

konsultācijas, pašizglītības darbs), pedagoģiskās padomes sēdes, pedagoģiskā procesa pārbaude 

(nodarbību saturs, organizācija, ārpusnodarbību darbs, frontālās pārbaudes, dokumentārā pārbaude), darbs 

metodiskajā kabinetā (dokumentu izstrāde, jaunākās literatūras un pieredzes apkopošana, Iestādes darba 

popularizēšana utt.), sadarbība ar skolu un vecākiem.  

Pirmsskolas izglītības iestādes grupu žurnāli tiek aizpildīti katru dienu, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

Iestādē ir apstiprināts pirmsskolas skolotāja darba plāns (skolotāja dienasgrāmata), kuru katrs 

pedagogs aizpilda e-vidē, atbilstoši izvirzītajām prasībām. Katras grupas pedagogs darba plānā veic 

ierakstus par izvirzītajiem bērnam sasniedzamajiem rezultātiem mēnesim, plānotās aktivitātes uzdevumu 

apguvei, izmantotiem resursiem un materiāliem visās mācību jomās un caurviju prasmēs, par individuālo 

darbu ar bērnu, kā arī veic atzīmes par bērna individuālajām attīstības īpatnībām. Tas, savukārt, ļauj 

izvērtēt katra bērna attīstības dinamiku. Žurnāla pārbaudi regulāri veic vadītāja un vadītājas vietnieces 

metodiskajā darbā visa mācību gada laikā. Žurnālu pārbaudes rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās 

sanāksmēs. 

Mācību process tiek organizēts, balstoties uz mācību programmu katram bērna attīstības 

vecumposmam, saskaņā ar ieteicamo rotaļnodarbību un tēmu sarakstu, gada galvenajiem uzdevumiem. 

Katru mēnesi/ nedēļu grupas pedagogi plāno savu darbu, noformulē  konkrētu,  saprotamu  ziņu 

bērnam un izvēlas bērnam sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās un caurviju prasmēs. Ar 

plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem tiek iepazīstināti bērni.  
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Skolotāji, sadarbojoties ar kolēģiem, plāno mācību satura īstenošanu, izvēloties bērnam aktuālu 

tematu, kas saistīts ar bērna interesēm, notikumiem sabiedrībā vai norisēm dabā. Lai bērns varētu 

iedziļināties un nesteidzoties apgūtu sasniedzamos rezultātus, tematu plāno laikposmam, kas nav īsāks 

par vienu mēnesi. Izvēlētā temata apguves procesu skolotāji kopā ar bērniem atspoguļo, izveidojot 

“runājošās  sienas”. Mēneša sākumā izliek informāciju, ko bērns jau zina par šo tēmu, ko vēlas uzzināt, 

tādā veidā katru dienu papildina ar jau apgūto, izpētīto informāciju. Temata apguves beigās “runājošās 

sienas” vizuāli parāda, kādas zināšanas bērni ir apguvuši šajā laika posmā. 

 Iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mērķtiecīgi organizētu un mūsdienīgu 

mācību procesu, saistot ar reālo dzīvi, atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju saturam. Pedagogi 

izmanto daudzveidīgas mācību metodes (pārsvarā tiek lietotas - vārdiskā, uzskatāmā, rotaļu, praktiskā, 

pētnieciskā metode), kuras atbilst bērna spējām un vajadzībām. Metožu izvēle un atbilstība regulāri tiek 

analizēta skolotāju sapulcēs un Pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Mācību process tiek organizēts tā, lai bērns mācītos iedziļinoties. Tiek izvirzīti skaidri, konkrēti 

bērna sasniedzamie rezultāti, tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi un laiks darbību modelēšanai, tiek 

nodrošināta atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite un iespēja bērnam skaidrot darbību gaitu un domāt 

par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu. 

 

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība, kura tiek īstenota visas dienas garumā, gan 

telpās, gan ārā, ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu un 

netieši vadītu mācīšanos rotaļdarbībā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērna darbošanos atbilstoši 

individuālajām spējām.  

Papildus grupas telpām katrā iestādē ir izveidotas mācību telpas: b/d “Jāņtārpiņš” - mākslas 

kabinets, b/d “Saulīte” - interaktīvā klase. Rotaļnodarbības ārā tiek vadītas arī “Zaļajā klasē.”  “Zaļā 

klase” ir veidota zem nojumes, kas ļauj organizēt aktivitātes neatkarīgi no laika apstākļiem. Notiek arī 

izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, pārgājieni, ekskursijas. 

Bērni tiek rosināti veidot PII labvēlīgu estētisku vidi – piedalīties teritorijas sakopšanas darbos, ar 

saviem veidotajam darbiem izdaiļot PII teritoriju un iestādes telpas. Bērniem ļoti patika grābt lapas 

rudenī.  

Ikdienas aktivitātēs pedagogi izmanto daudzveidīgus, tajā skaitā pašgatavotus mācību materiālus. 

2019./2020. mācību gadā pedagogi ir izgatavojuši 157 metodiskos materiālus, kas palīdz bērniem sasniegt 

izvirzīto rezultātu.   

Mācību un mācīšanās procesā tiek veicināta apzināta IT tehnoloģiju izmantošana. PII “Salaspils 

1.pirmsskola” izmanto 10 portatīvos datorus, 4 interaktīvās tāfeles, 3 projektorus, 3 gaismas galdus, 3 

smilšu lampas, gaismas tāfeli un 2 smilšu galdus. 

 

Sadarbojoties ar psihologu, tiek noteikti atbalsta pasākumi bērniem ar dažādiem mācīšanās un 

uzvedības traucējumiem. Sadarbojoties ar logopēdiem, tiek noteikti atbalsta pasākumi bērniem ar skaņu 

izrunu traucējumiem. Bērniem ar mācīšanās grūtībām tiek sniegts speciālā pedagoga atbalsts. 

Bērnu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem (skatīt kritēriju 

4.2.3.).  

Katra mācību gada sākumā bērnu vecāki tiek iepazīstināti ar konkrētā vecumposma mācību 

programmu, dienas režīmu, iekšējās kārtības noteikumiem utt., kā arī  par iespējām sadarboties ar atbalsta 

personālu. Vecāku informatīvajā stendā vecākiem katru mēnesi ir iespēja iepazīties ar informāciju par 

bērniem izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās un dažādām aktualitātēm saistībā ar PII 

darbību. 

Individuālajās tikšanās reizēs ar vecākiem, pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem 

vērā mācību procesa organizēšanā. Vecāku priekšlikumi tiek uzklausīti arī grupu vecāku sapulcēs un 

Iestādes padomes sēdēs. Vecāki tiek informēti par bērna mācību sasniegumiem un dinamiku. Vecāki tiek 
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aicināti iesaistīties dažādās PII aktivitātēs – Atvērto durvju dienās vecākiem, izstādēs, iestādes labvēlīgas 

un estētiskās vides veidošanā. 

Nozīmīgu atbalstu kvalitatīva mācību procesa organizēšanā, sniedz pedagogu savstarpējā 

nodarbību vērošana. Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros un veido 

metodiskos materiālus, popularizē tos metodiskajās skatēs, kā arī publicē profesionālajos interneta 

resursos, preses izdevumos. Pedagogi gan paši organizē, gan piedalās novada un citu PII organizētajos 

labās prakses popularizēšanas pasākumos. 

 

Secinājumi: 

❏ Skolotāji savā darbībā kvalitatīvi izmanto daudzveidīgas mācību metodes. 
❏ Tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm. 
❏ Pedagogi spēj nodrošināt mācību procesu, atbilstoši bērnu individuālajām spējām.  
❏ Pedagogi ir pozitīvas, motivētas un radošas personības. 
❏ Tiek nodrošināta kvalitatīva bērns-vecāks-skolotājs sadarbība. 

 

Turpmākā attīstība:  

1. Veicināt metožu daudzveidību latviešu valodas apguvē. 

2. Sekmēt daudzveidīgu mācību metožu izmantošanu, organizējot mācību procesu āra vidē. 

Vērtējums:  labi 

 

 

4.2.2 mācīšanās kvalitāte; 

Mācību process tiek organizēts visas dienas garumā. Bērni par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām, līdzdalības un  sadarbības iespējām tiek iepazīstināti Rīta aplī.  

Bērniem tiek dota iespēja pašiem apgūt zināšanas caur patstāvīgu darbošanos, laika plānošanu, 

organizēšanu un pašizvērtēšanu. Bērniem ir nodrošināta mācību vide, atbilstoši vecumposmam un mācību 

saturam. Skolotāji nodrošina mācīšanās procesa saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā skolotāji mācību 

saturu īsteno, atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Gan rotaļnodarbību laikā, gan ārpus tām veidojas pozitīva 

skolotāju un bērnu sadarbība. Pedagogi rosina mācību procesā novērtēt savu un citu darbu, uzklausīt, 

izteikt viedokli, respektēt citus. Bērni tiek atbalstīti, attīstītas viņu ierosmes, respektēta katra 

individualitāte un prasmes.  

Mācību process veicina bērniem motivāciju mācīties, darboties radoši un izrādīt iniciatīvu.  

Nostiprinot bērnu emocionālo un fizisko attīstību, tiek organizētas sporta rotaļnodarbības, kuras 

notiek gan telpās (sporta zālē), gan arī ārā (sporta laukumā).  

Attīstot ritma izjūtu, bērna muzikalitāti, aktu zālē tiek organizētas ritmikas un mūzikas 

rotaļnodarbības. Iestādē ir iespēja rotaļnodarbības organizēt arī mākslas kabinetā, interaktīvajā klasē, ārā 

un “Zaļajā klasē”. Bērniem ļoti patīk šīs nodarbības, tās veicina bērnu uzmanības, koncentrēšanās un 

pētniecisko prasmju attīstību.  

Izglītības iestāde nodrošina visus bērnus ar mācību materiāliem. 

 2019./2020. mācību gadā ārkārtējās situācijas laikā (23.03. - 28.05.2020.) tika organizētas 

attālinātās mācības. 
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Katru nedēļu / dienu tika izstrādāti katram vecumposmam atbilstoši un iestādes mājaslapās 

ievietoti bērniem veicamie ieteicamie uzdevumi/ aktivitātes mācību jomās.   

 

Iestādē tiek veikta bērnu attīstības izaugsmes dinamikas izpēte. Vecāki tiek informēti par mācību 

sasniegumiem, mācību rezultātu nepieciešamajiem uzlabojumiem (Atvērto durvju dienas, individuālās 

pārrunas, vecāku sapulces). 

Tiek veicinātas mācību un audzināšanas darba formas, mācību metodes, kurās bērni apgūst prasmi 

risināt problēmas, strādāt komandā un uzņemties personīgo atbildību. Bērni  piedalās dažādos pasākumos 

(skatīt 2.) un konkursos iestādē un ārpus tās (skatīt 4.3.1.), tiek iesaistīti dažādās interešu izglītības 

aktivitātēs (skatīt 4.4.3.). Tiek veicināta bērnu prasme uzstāties, prasme diskutēt, izteikt un aizstāvēt savu 

viedokli, pieņemt lēmumus, kļūdīties un mācīties no savām kļūdām. Tiek veidota pozitīva attieksme pret 

mācību darbu. 

2019./2020. mācību gadā bērni piedalījās šādos ESF līdzfinansētos projektos: “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā”, “Kustību rotaļas” un “Stājas korekcija, 

vingrojumi vesela iegurņa un mugurkaula attīstībai”. 

Bērnu apmeklējums tiek regulāri uzskaitīts un izvērtēts. Līdz šim tīši kavējumi nav konstatēti. 

Vecāki, rakstot iesniegumu, informē iestādi par kavējuma iemeslu. Arī par prognozējamiem, ilga laika 

posma kavējumiem (ceļojumi, skolēnu brīvdienas u.c.) vecāki laikus informē grupas skolotāju un raksta 

iesniegumu, norādot kavējuma iemeslu. Bērniem, kuri ilgstoši neapmeklē PII, tiek sniegts metodiskais 

atbalsts. 

Secinājumi: 

❏ Bērni tiek iepazīstināti ar mācību darbam izvirzītajām prasībām un sadarbības iespējām. 
❏ Bērniem tiek veicinātas pašvadītas mācīšanās un pašvērtēšanas prasmes. 
❏ Mācīšanās procesā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi.  
❏ Iestādē tiek veikta bērnu kavējumu uzskaite un analīze. 

 

Turpmākā attīstība: 

1. Dot iespēju bērniem pašiem apgūt zināšanas patstāvīgi darbojoties, mācoties plānot savu laiku, to 

organizējot un pašizvērtējot. 

2. Pilnveidot mācību vidi, maksimāli nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu mūsdienīgi un 

inovatīvi. 

 

Vērtējums: labi 
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4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

PII vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Skolotāji vērtē 

bērnu darbu, ievērojot Salaspilī izstrādāto un iestādē apstiprināto vērtēšanas kārtību “Bērnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 

1.pirmsskola””, kurā ir definēts bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi, pamatprincipi, 

plānošana un vadība, sadarbība ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, sadarbība ar pedagoģisko 

atbalsta personālu. Pirmsskolas izglītības iestādē bērnu zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana tiek 

veikta saskaņā ar vadlīnijās noteiktajiem pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipiem: 

❏ izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka 

mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos; 

❏ bērnu zināšanas un prasmes tiek vērtētas pēc 4 vērtēšanas skalas - sācis apgūt, turpina apgūt, 

apguvis, apguvis padziļināti; 

❏ divas reizes gadā vecāki tiek informēti par bērna sasniegumiem: vienreiz, saņemot rakstisku 

vērtējumu, otrreiz pedagogi organizē individuālas tikšanās ar vecākiem, iepazīstinot ar bērna 

individuālo izaugsmi, par pamatu ņemot rakstisko vērtējumu; 

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

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

pārstāvjus. 

Galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu organizēt interesantu, 

jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un interesēm. Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu, 

skolotājas regulāri vērtē, kas izdevies, kam pastiprināti jāpievērš uzmanība, kādi uzdevumi izvirzāmi 

turpmākai pedagoģiskai darbībai. Zināšanu un prasmju vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un 

analizēta informācija, lai: 

❏ izvērtējot sasniedzamos rezultātus, var spriest par bērna attīstību kopumā, vajadzības gadījumā 

sniedzot individuālu palīdzību vai piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu;  

❏ noteiktu bērna mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi un attieksmju veidošanos;  

❏ vērtējot bērna prasmes, noteikt ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību noteiktām prasībām, bet arī 

individuālo attīstības dinamiku;  

❏ sekmētu atgriezenisko saiti par bērna apgūtajām zināšanām un prasmēm;  

❏ spriestu par mācīšanās efektivitāti.  

Iestādē, plānojot mācību satura apguvi, ir iekārtota vide atbilstoši bērnu vecumam, izzināmajam 

tematam un izglītības iestādes resursiem,  un 5 - 7 gadīgo bērnu intelektuālās attīstības prasmju, zināšanu 

un izpratnes izvērtējums tiek veikts, bērnam veicot uzdevumus, risinot problēmas, piedaloties sarunās vai 

diskusijās. Zināšanas bērns demonstrē, nosaucot, stāstot, piemēram, nosauc novērotās dabas parādības, 

stāsta, ka cilvēki var dažādi sazināties. Izpratni bērns demonstrē skaidrojot, rīkojoties, piemēram, skaidro, 

kas jāievēro, rīkojoties ar karstiem šķidrumiem vai priekšmetiem. Prasmju apguvi bērns demonstrē 

darbībā - grupē, zīmē, dzied u.c. 

Vērtēšanas procesā (par visu vecumposmu bērniem) iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai 

izmantotu mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Arī vecāki 2reiz gadā 

(vai pēc vajadzības) tiek iepazīstināti ar bērna sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās un caurviju 

prasmēs. Vecākiem ir saprotama bērnu sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par bērnu sasniegumiem 

mācību gada laikā. 

 

Secinājumi: 

❏ Iestādē ir izstrādāta bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 
❏ Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija. 

 

Turpmākā attīstība:  

1. Veicināt bērna pašvērtēšanas prasmju attīstību. 

2. Veicināt pedagogu prasmes organizēt individuālās tikšanās ar vecākiem par bērna sasniegumiem. 
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Vērtējums: labi 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi: 

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību 

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

ikdienas rotaļnodarbībās paveiktais parādās bērnu darbos, darba lapās un pasākumos. 

Iestāde motivē un atbalsta bērnu piedalīšanos dažādos konkursos, projektos un programmās 

(„Cūkmena detektīvi”, dambretes turnīrs utt.). Iestādē tiek organizētas radošo darbu izstādes, skatuves 

runas konkurss „Zvirbulis”, Rudens un Draugu viktorīna. 

 

Mūsu iestādes sasniegumi ārpus iestādes: 

Mācību gads Pasākumi Dalība 

2017./2018.m.g. Konkursi, festivāli. ● Dambretes biedrības organizētais “Dambretes 

turnīrs sešgadniekiem” - piedalījās 7 bērni, iegūta 

2. vieta. 

● Meridian mākslas konkurss  - piedalījās 5 bērni, 

iegūta 1., 2., 3. vieta un 2 atzinības. 

● “Zaļās jostas” mākslas konkurss “Dizaina 

priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem” - 

iegūta pateicība. 

2018./2019.m.g. Konkursi ● XVII starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es 

dzīvoju pie jūras”. Ralfs Atis Terehovs, iegūta 

atzinība. 

●  Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”.  

● Starptautiskā lasītveicināšanas programma “Mūsu 

mazā bibliotēka”, iegūta pateicība. 

2019./2020.m.g. Konkursi, projekti ● Flintas – izdevniecība konkurss “Izgatavo sniega 

valstību” - iegūta balva. 

● Zīmējumu konkurss “Latvijas Olimpiskās 

komandas talismans”- piedalījās 2 bērni. 

● Latviešu valodas aģentūras konkurss “Vārdiņš, 

vārdiņš, teikumiņš” - iegūta balva. 

● Dambretes biedrības organizētais “Dambretes 

turnīrs sešgadniekiem” - piedalījās 12 bērni. 

● e-twinning Kvalitātes sertifikāts 9. un 4.grupas 

bērnu un skolotāju projektam “Koki rudenī”. 

 

 

Mūsu iestādes organizētie pasākumi: 

Mācību gads Pasākumi Dalība 

2017./2018.m.g. Radošo darbu 

izstādes. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Miķeļa mice”. 

● Bērnu radošo darbu izstāde “Veltījums Latvijai”. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Sniegavīrs”. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Šūpoles”.  
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Konkursi, 

viktorīnas, 

festivāli. 

● Viktorīna sagatavošanas grupu bērniem “Sprīdīša ceļojums” - 

piedalījās 3 sagatavošanas grupas. 

● Dalība ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi” - par aktīvu dalību 

projektā Cūkmens mūsu iestādē viesojās 2 reizes. 

● Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”. Tēma: “Es Latvijā” - 

piedalījās 15 bērni. 

2018./2019.m.g. Radošo darbu 

izstādes. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Akmeņu pārvērtības”. 

● Bērnu radošo darbu izstāde “Latvijai 100”. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Ziemeļbriedis Rūdolfs”. 

● Radošā darbnīca bērniem ar vecākiem “Mājas”. 

Konkursi, 

viktorīnas, 

festivāli. 

● Viktorīna sagatavošanas grupu bērniem “Latvijai 100”. 

● Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”. Latviešu dzejnieku dzejoļus 

runāja - 15 bērni. 

2019./2020.m.g. Radošo darbu 

izstādes. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Dārzeņu gadatirgus”, 

“Rudens dabas veltes”. 

● Bērnu radošo darbu izstāde “Es - Latvijā”. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Staro Saulīte” (dekoratīvie 

lukturīši). 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Klusiem soļiem rūķis 

nāk...”, “Ziemassvētku Rūķis”. 

● Bērnu un pedagogu radošo darbu siena “Ķisti”. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Lietu otrā dzīve”. 

● Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Vēja zvani”. 

Konkursi, 

viktorīnas, 

festivāli. 

● Viktorīna sagatavošanas grupu bērniem “Gads ir balts no abiem 

galiem”. 

● Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”. Tēma: “Slinkum, slinkum, 

laid mani vaļā!” Latviešu dzejnieku dzejoļus runāja - 13 bērni. 

*2019./2020. mācību gadā daļa ieplānotie pasākumi, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

Latvijā, tika atcelti. 

Bērniem veiksmīgu programmas apguvi veicina regulārs ikdienas darbs pirmsskolas izglītības 

iestādē un sadarbība ar ģimeni. 

  

Secinājumi: 

❏ Bērni kopā ar skolotājām aktīvi piedalās dažādos konkursos, skatēs. 

Turpmākā attīstība:  

1. Veicināt vecāku izpratni par regulāras izglītības iestādes apmeklējuma sasaisti ar bērna 

sasniegumiem. 

2. Turpināt organizēt un piedalīties bērnu konkursos, viktorīnās, festivālos. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem: 

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts; 

No 2020. gada 1. janvāra ir palielinājusies logopēda slodze. Iestādē strādā 3 logopēdi, kopā 

veidojot 2,4 slodzes.  No 2020. gada februāra iestādē strādā 2 psihologi (2 slodzes)- katrā no 

bērnudārziem ir 1 psihologa slodze. 
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No 2020. gada 1. janvāra ir palielinājusies speciālā pedagoga slodze. Iestādē strādā 1 speciālais 

pedagogs uz 0,5 slodzi. 

Bērniem un bērnu vecākiem bērnu adaptācijas, saskarsmes, mācīšanās, uzvedības vai emocionālo 

grūtību gadījumos tiek sniegts psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts. Ikdienā sistemātiski 

pirmsskolas pedagogi informē vecākus par bērnu sasniegumiem un grūtībām, pievērš uzmanību krasām 

un būtiskām bērnu attīstības, emocionālās un sociālās sfēras vai uzvedības izmaiņām, nepieciešamības 

gadījumā iesakot saņemt atbalsta personāla - psihologa, speciālā pedagoga vai logopēdu konsultācijas, kā 

arī, ja nepieciešams, pedagogi informē atbalsta komandu par bērna attīstību. Atbalsta personāla 

konsultācijas ir pieejamas, vecākiem iepriekš vienojoties par konkrētu laiku. Bērniem - pēc atbalsta 

komandas speciālistu sastādīta plāna.   

Ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība starp skolotājiem, vecākiem, aizbildņiem, 

audžuvecākiem un  speciālistiem par bērniem ar speciālām vajadzībām un bērniem, kuriem ir 

nepieciešams psiholoģisks vai sociāls atbalsts. Iestādē bērnu vajadzības tiek regulāri apzinātas ikdienas 

pedagogu darbā, psihologa  un speciālā pedagoga veiktos grupu novērojumos vai logopēdu individuālās 

bērnu spēju un prasmju pārbaudēs. Iegūtā informācija tiek izmantota bērnu atbalstam. Ja pedagogs ir 

konstatējis kādas bērna attīstības vai veselības problēmas, tad tas tiek fiksēts pedagoga dienasgrāmatā un 

tiek iesniegts rakstisks problēmas apraksts atbilstošajam speciālistam. Speciālists pēc nepieciešamības 

veic bērna novērojumu grupā vai, pēc vecāku atļaujas saņemšanas, veic individuālu izpēti.  

Iestādes atbalsta personāls izstrādā pirmsskolas pedagogiem un vecākiem rekomendācijas darbam 

ar bērnu, sniedz pamācības un uzdevumu paraugus darbam ar bērnu, sagatavojot individuāli pielāgotus 

materiālus un uzdevumus, kā arī iesakot papildus literatūru. Ārkārtas situācijas laikā tika nodrošinātas 

konsultācijas tiešsaistē vai uzdevumi vecākiem ar bērniem darbam mājās. Nepieciešamības gadījumā 

bērnam tiek izstrādāts individuālais plāns, analizējot bērna stiprās un vājās puses, izvirzot plānotos 

uzdevumus un paredzot sasniedzamo rezultātu. Individuālais plāns 2 reizes gadā tiek aktualizēts, 

izstrādājot jaunus uzdevumus vai, ja mērķis ir sasniegts un bērnam palīdzība vairs nav nepieciešama, vai 

bērns plāno uzsākt mācības skolā, plāns tiek noslēgts. Pamatojoties uz speciālistu rekomendācijām, 

vecākiem var tikt ieteikta valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, saņemot 

rekomendācijas atbalsta pasākumiem mācību procesā iestādē vai iesakot speciālo izglītības programmu.  

Nepieciešamības gadījumā tiek lūgta novada izglītības pārvaldes, sociālā dienesta un bāriņtiesas 

palīdzība bērna vajadzību nodrošināšanā. 

2019./2020. m.g. ārkārtas situācijas laikā tika izstrādātas rekomendācijas vecākiem, kā runāt un 

sniegt atbalstu bērniem Covid-19 laikā, tika piedāvāts sniegt psiholoģisko atbalstu tiešsaistē bērnu 

vecākiem. Iestādes mājaslapās tika nodrošināta papildus informācija par bērnu kognitīvo spēju un 

prasmju sekmēšanu mājas vidē ārkārtas situācijas laikā, vecākiem tika piedāvātas speciālistu 

konsultācijas attālināti, bērniem, pēc iepriekšējas vienošanās ar vecākiem, tika piedāvātas speciālistu 

konsultācijas tiešsaistē. 

Dati par bērnu veselības stāvokli tiek fiksēti “Bērnu ar alerģiskām reakcijām uzskaites žurnālā”. 

Dati par ikdienas traumām (nobrāzumi, sasitumi, skrāpējumi utt.) un citām veselības izmaiņām tiek 

fiksēti “Ambulatorajā žurnālā”. Dati par nelaimes gadījumiem tiek fiksēti “Traumatisma uzskaites 

žurnālā bērniem”.  

Bērnu traumas gadījumā tiek ievākti dati par notikušo, saņemot skolotāja paskaidrojumu. Tiek 

analizēti notikušā cēloņi un iespēju robežās novērsti riski. 

Iestādē ir izstrādāta kārtība par vadītājas un darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta vardarbība pret 

bērnu vai ir aizdomas par vardarbību pret bērnu. 

Bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības, pēc nepieciešamības sadarbībā ar sociālo dienestu tiek 

nodrošināta psihologa palīdzība. Bērniem, kuriem ir ilgstošas uzvedības problēmas, pēc vecāku atļaujas 

sniegšanas tiek nodrošināta psihologa palīdzība. 

2019./2020. mācību gadā logopēda konsultācijas tika sniegtas 78 vecākiem, logopēdiskais darbs 

veikts ar 61 bērnu. Runas traucējumi ir novērsti 25 bērniem. 
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2019./2020. mācību gadā tika uzsāktas 79 jaunas klienta lietas psihologa darbā,  turpinātas 24 

lietas, noslēgtas 83 klientu lietas. Mācību gada laikā psihologs ir veicis individuālu bērna konsultēšanu un 

diagnostiku 463 reizes, konsultējis un veicis psiholoģisku izpēti PII grupās - 36, darbu ar vecākiem - 248 

reizes, darbs ar pedagogiem  - 268. 

Secinājumi: 

❏ Iestādē tiek apkopoti un analizēti dati par bērnu traumatismu. 
❏ Iestādē tiek sniegts psiholoģiskais un logopēdiskais atbalsts. 
❏ Ārkārtas situācijas laikā tika nodrošināta iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību un konsultācijas 

attālināti, sniegtas rekomendācijas vecākiem bērnu spēju un prasmju sekmēšanā ārkārtas 

situācijas laikā.  
 

Turpmākā attīstība:  

1. Sniegt atbalstu un izglītot pedagogus par labvēlīgas emocionālās un fiziskās vides nodrošināšanu 

bērniem, īpaši akcentējot bērnu ar īpašām vajadzībām sensoro integrāciju. 

Vērtējums: labi 

 

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

Bērnu drošības nodrošināšanai teritoriju apjož žogs, iestādes ārdurvīm ir uzstādīti kodi, un pie 

galvenās ieejas ir izvietota informācija par kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas. 

Mūsu iestādi darba drošības jautājumos apkalpo specializētas firmas SIA “D Drošība” darba 

aizsardzības speciālists un ugunsdrošības jautājumos -  iestādes atbildīgais darbinieks par ugunsdrošību. 

Ir izstrādāti drošības noteikumi gan bērniem, gan darbiniekiem. Drošības instrukcijas izstrādātas, 

pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām. Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti: 

● Iestādes iekšējās kārtības noteikumi. 
● Drošības noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas, vielas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.  
● Drošības noteikumi par ugunsdrošību.  
● Drošības noteikumi par elektrodrošību. 
● Drošības noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu un rīcības shēma nelaimes gadījumā vai 

saslimšanas gadījumā. 
● Drošības noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās.  
● Drošības noteikumi par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.  
● Drošības noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. 
● Kārtība, kādā PII uzturas nepiederošas personas. 
● Darbs ar interaktīvo tāfeli. 

Bērnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, pielikumu un visiem drošības 

noteikumiem veic grupu skolotāji vienu reizi gadā (septembrī, drošības nedēļas ietvaros) un arī pirms 

katra pasākuma, kā arī pirms došanās pārgājienos vai ekskursijās. Faktu par veikto instruktāžu katras 

grupas skolotāja fiksē skolotāju dienasgrāmatā.  

Iekšējās kārtības noteikumos ir pielikums par vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta 

fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un 

dzīvību. 

Nodarbības par satiksmes drošības ievērošanu, rīcību ekstremālās situācijās ir integrētas grupu 

nodarbībās.  

Iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai ekstremālās 

situācijās un divreiz gadā, sadarbībā ar Salaspils novada domes darba aizsardzības, ugunsdrošības un CA 

jautājumu speciālisti, tiek rīkotas evakuācijas mācības, lai bērni un darbinieki būtu droši un pārliecināti 

par rīcību ekstremālās situācijās. 2019./20. m.g. evakuācijas mācības notika 15.10.2019. un 17.10.2019. 
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Iestādē organizētās evakuācijas praktiskās nodarbības liecina, ka bērni, skolotāji un tehniskie darbinieki 

zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Bērni Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši.  

Septembra mēnesī tika organizēta Drošības nedēļa, kurā bērni tika iepazīstināti ar visiem iestādē 

izstrādātajiem drošības noteikumiem, sadzīves traumu iespējām un nepieciešamo rīcību.  

12.09.2019. b/d “Jāņtārpiņš” telpās ar drošības lekciju viesojās Latvijas Valsts policijas pārstāvji ar Runci 

Rūdi, kuri ar bērniem pārrunāja aktuālos drošības noteikumus. 

Ir izstrādāti pastaigu maršruti (līdz 3 km). Pirms katras grupu pastaigas, grupas skolotāja aizpilda 

pastaigas veidlapu, kurā norāda pastaigas maršrutu, mērķi, laiku, kad iziet ārpus teritorijas un laiku, kad 

atgriežas, bērnu skaitu un pavadošās personas, kā arī kontaktinformāciju.  

Iestādē ir izstrādātas piktogrammas āra rotaļlaukumiem, kas palīdz bērniem droši lietot 

rotaļkonstrukcijas. 

Organizējot sporta pasākumus ārpus teritorijas vai ekskursijas, tiek noteiktas atbildīgās personas, 

kuras iestādes vadītājam iesniedz ekskursijas, pasākuma mērķi, bērnu sarakstu, pārvietošanās veidu un 

pirmās palīdzības sniegšanas iespējas, kā arī vecāku kontaktinformāciju un atļaujas par bērnu 

piedalīšanos ekskursijā, pasākumā. 

Iestādē visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.  

2018. gadā „Centrs Dardedze” projekta ietvaros mūsu iestādē ir apmācīta pirmsskolas skolotāja „Drošības 

aģents”, kura ir izgājusi apmācības kursu un mūsu iestādē realizēs “Džimbas 9 soļu drošības 

programmu”. Programma māca bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem - 

pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. 

 Ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kuri ir īsi, kodolīgi un uz bērnu vērsti, kā arī paralēli ir 

izstrādāti noteikumi vecākiem “Noteikumi par vecāku rīcību un pienākumiem Salaspils novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 1.pirmsskola”.  

Ar instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti arī Iestādes darbinieki.  

Iestādē ir pieejami ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri 

pārbaudīta. Katru gadu darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības jautājumos.  

2019. gada 20. novembrī b/d “Saulīte” pedagogi ir noklausījušies pirmās palīdzības kursus. 

2019. gada 16. decembrī administrācijas darbinieki ir noklausījušies padziļināto kursu pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

Iestādē regulāri notiek darba vides riska faktoru noteikšana un risku novērtēšana, par ko tiek 

sastādīts protokols. Rezultātā atbildīgā persona sastāda darba aizsardzības pasākumu plānu, kura mērķis ir 

samazināt riskus darba vietās. Plānā paredzēts gan materiālo līdzekļu ieguldījums, gan personāla 

instruēšana un apmācība. 

2019./2020. m.g. pasākumi darba vides uzlabošanā: 

-        virtuves personālam tika iegādāti apavi ar neslīdošam zolēm; 

-        tehniskajam strādniekam un sētniekam nopirkts darba kombinezons, darba apavi un cimdi; 

-        visos stāvos izvietotas zīmes, kurās norādīts stāva numurs; 

-        nomainītas evakuācijas zīmes-lampas, kas deg pastāvīgi; 

-        pirmsskolas skolotāju palīgiem nopirkti jauni priekšauti; 

-  sakārtota ugunsdrošības dokumentācija un vide pielāgota ugunsdrošības normu izpildei; 

-  virtuves darbiniekiem iegādāts jauns profesionāls aprīkojums; 

-  veļas mājā iegādāts gludināmais rullis; 

-  iegādāti ergonomiski datorkrēsli; 

-  8 darbiniekiem daļēji kompensēta briļļu iegāde. 

 

2 iestādes medicīnas māsas nodrošina sistemātisku bērnu profilaktisko un veselības aprūpi: 

● profilaktiski bērni tiek apskatīti 2 reizes gadā antropometriski, pārbaudīti uz pedikulozi un ādas 

saslimšanām; 

● medmāsa piedalās sporta pasākumos, lai, nepieciešamības gadījumā, sniegtu pirmo palīdzību; 

● izpilda ģimenes ārstu rekomendācijas; 

● sastāda ēdienkartes visiem bērniem, kā arī tiem, kuriem ir jāievēro diēta; 
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● katru dienu seko higiēnisko normu ievērošanai grupiņās; 

● virtuvē kontrolē pārtikas uzglabāšanas režīmu un pagatavošanas noteikumus; 

● veic visus pretepidemioloģiskos pasākumus; 

● sniedz palīdzību bērniem un iestādes personālam savas kompetences ietvaros. 

Bērni zina, kā rīkoties traumu un saslimšanas gadījumā. 

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā telefoniski tiek informēti bērna vecāki un 

nepieciešamības gadījumā izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

Regulāras pārbaudes Iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas dienests. Kontroles dienesti pārbaudēs ir atzinuši, ka tā atbilst normatīvo aktu 

prasībām.  

Iestādē ir izstrādāta ēdienkarte, kas atbilst pirmsskolas vecuma bērna uztura normām. 

Ēdiens tiek gatavots iestādes virtuvē, nodrošinot bērniem trīsreizēju ēdināšanu. Pēc ārsta norādījumiem, 

bērniem tiek nodrošināta speciāla ēdienkarte. 

  

Secinājumi:  
❏ Bērni un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. 

❏ Ir izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti bērni un darbinieki.  

❏ Iestādē notiek dažādi drošības pasākumi bērnu drošībai.  

❏ Izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un regulāri, sadarbībā ar Salaspils domes 

darba aizsardzības speciālisti, notiek evakuācijas mācības.  

 

Turpmākā attīstība:  
1. Turpināt organizēt praktiskās nodarbības bērniem un darbiniekiem, lai regulāri atjaunotu prasmes 

rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās. 

2. Mācīt bērnus rūpēties par savu drošību ikdienā.  

 

Vērtējums:  labi 

 

4.4.3. atbalsts personības veidošanā; 

Iestāde, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, 2019. gadā izstrādāja “Audzināšanas procesa 

organizēšanas plānu 2020. - 2023.gadam”, kurā ir ietverti audzināšanas darba virzieni (pilsoniskā 

audzināšana, spējīgs konkurēt un pašapliecināties, drošība, veselīga dzīvesveida pamati, vides izglītība, 

uzvedība un saskarsmes kultūra, karjeras veidošana un izvēle), audzināšanas mērķis, uzdevumi, 

izkopjamie tikumi, īstenošana izglītības iestādē, darba metodes un paņēmieni. 

Pamatojoties uz iestādes izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem un audzināšanas procesa 

organizēšanu, katru mācību gadu tiek izstrādāts darba un audzināšanas plāns I un II mācību pusgadam. 

Lai īstenotu bērnu patriotisko, pilsonisko, daudzkultūru un veselīgu dzīvesveidu veicinošu 

audzināšanu, šajā mācību gadā tika organizēti ārpusnodarbību pasākumi: 

● Latvijas Republikas proklamēšanas 101.  gadadienai veltīts svētku rīts; 

● “Staro Jāņtārpiņš”, sadarbībā ar Iestādes padomi; 

● “Staro “Saulīte” Latvijā” sadarbībā ar Iestādes padomi; 

● Ekskursija uz Daugavas muzeju “Par Latviju, Salaspili” sagatavošanas grupu bērniem; 

● Sporta diena “Mana Latvija+Tava Latvija=Mūsu Latvija” “Salaspils 1. pirmsskola” sagatavošanas 

grupu bērniem. 

Darba plānā katru mēnesi tiek iekļauts 1 pasākums, kuru vada viesmākslinieki. Pasākumi tiek 

organizēti, balstoties uz pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktajām prasmēm, bērniem atraktīvā un 

vecumposmam atbilstošā veidā, mācot morāli ētiskās vērtības, sociālās dzīves likumsakarības, prasmes 

draudzēties un sadarboties.  

2019./2020. m.g.  PII “Salaspils 1.pirmsskola” viesojās: 

20.09.2019. Cirks. 

01.11.2018. leļļu teātris „TIMS” ar koncertprogrammu „Mežā”. 
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16.09.2019. komponists I. Paura ar koncertprogrammu „Lai skan”. 

14.10.2019. teātra studija Kristīne “Nezinītis un Zinīte”. 

29.11.2018. komponists I. Paura ar koncertprogrammu „Lai skan”. 

27.11.2019. iluzionistu šovs AbrakaDabra. 

13.12.2019. I. Kraševska (Burbuļciems) ar koncertprogrammu "Ļoti gaidu Ziemassvētkus". 

17.01.2020. Latvijas leļļu teātra kluba izrāde “Pūces piens”. 

14.02.2020. leļļu teātris „TIMS” ar izrādi „Mošķīši”. 

10.03.2020. teātra studija Kristīne “Nezinītis un Zinīte” 2. daļa - zobu higiēna, ceļu satiksmes noteikumi. 

 

  Lai vairotu bērnos pāšpārliecinātību, erudīciju, spēju sadarboties un uzklausīt citu viedokli, 

iedzīvoties tēlos, attīstītu mākslinieciskās prasmes, aktiermākslu, bagātinātu vārdu krājumu, mūsu iestādē 

organizējām: 

● Rudens viktorīnu sagatavošanas grupu bērniem,  

● Teātra nedēļu, kurā aktieru lomās iejūtas vidējo, vecāko, sagatavošanas grupu bērni, vecāki, 

darbinieku teātra trupa, bet skatītāju lomās visi iestādes bērni. 

Katru gadu mūsu iestādi apmeklē Dambretes Attīstības Biedrības valdes priekšsēdētājs, kurš 

sagatavošanas grupu bērnus iepazīstina ar dambreti un spēles noteikumiem, dažādām kombinācijām, 

gājieniem utt. 

Visi ārpusnodarbību pasākumi tiek rūpīgi plānoti (iesniegts scenārijs vai nolikums un plāns)  un 

pēc katra pasākuma tiek veikta analīze. Pasākuma saturs un norise tiek pārrunāta gan individuāli, gan 

pedagoģisko sanāksmju laikā, kā arī pasākumu organizatori raksta izvērtējumu. Iegūtie secinājumi, 

iespēju robežās, tiek ņemti vērā, organizējot turpmākos pasākumus.  

 

Iestādē darbojas: 

● bērnu vokālie ansambļi „Jāņtārpiņš”, “Cālīši”, ”Saulstariņi”, 

● koriģējošās vingrošanas nodarbības, 

● maksas vizuālās mākslas pulciņš (no 4.g.v.), 

● maksas tautisko deju pulciņš, 

● maksas angļu valodas pulciņš, 

● maksas dambretes pulciņš; 

● maksas robotikas pulciņš. 

Maksas pulciņi ir licencēti un darbojas uz īres līgumu pamata. Katru gadu rudenī maksas pulciņu 

pedagogi piedalās vecāku sapulcēs un prezentē savas programmas. 

Pedagogi veicina bērnu iesaistīšanos izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, 

kopīgi vienojoties par grupas noteikumiem, kuri ir izvietoti grupas telpā. 

Pārkāpumu gadījumā, noteikumi tiek aktualizēti un ar bērniem pārrunāti. 

 

Secinājumi: 

❏ Iestādē ir izstrādāts “Audzināšanas procesa organizēšanas plāns 2020. - 2023.gadam.” 
❏ Iestādē tiek organizēti dažādi bērna personību veidojoši pasākumi. 
❏ Pasākumi tiek rūpīgi plānoti un analizēti. 
❏ Iestādē tiek piedāvāti ārpusnodarbību pulciņi. 

 

Turpmākā  attīstība:  
1. Turpināt iesaistīt bērnus pasākumu organizēšanā - piem., sporta diena, viktorīna, teātra dienas. 

 

Vērtējums:  labi 

 

4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā; 

Iestādē karjeras izglītība ir iekļauta audzināšanas programmā. Karjeras izglītības darbu Iestādē 

koordinē grupu skolotāji un kopā ar bērnu vecākiem mērķtiecīgi palīdz bērniem apzināt savas spējas un 

intereses. Iestādes karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti grupu rotaļnodarbībās un 
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ārpusnodarbību aktivitātēs. Grupu skolotāji uz nodarbībām, kā arī Atvērto durvju dienās, aicina bērnu 

vecākus pastāstīt par savām profesijām. Bērniem grupu nodarbībās tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistītie 

temati - sniegta informācija par dažādām profesijām. Grupu skolotāji, rīkojot ekskursijas, mudina bērnus 

iepazīties ar tām.  

2019./2020. mācību gadā sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām devās izglītojošās 

ekskursijās uz Daugavas muzeju. 

Šogad Atvērto durvju dienās /Māmiņu stundās piedalījās 28 vecāki, kuri bērnus iepazīstināja ar 

basketbolista, karavīra, friziera, manikīra, konditora darbu, papīra mākslu un mūzikas instrumentiem utt. 

 

Secinājumi:  
❏ Iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā.  
❏ Katru gadu sagatavošanas grupas bērniem tiek rīkotas mācību ekskursijas uz Daugavas muzeju. 

 

Turpmākā attīstība:  

1. Izzināt bērnu vēlmi iepazīties ar noteiktu profesiju. Rast iespēju uzaicināt šīs profesijas pārstāvi uz 

tikšanos ar bērniem.  

2. Turpināt sadarbību ar vecākiem šajā jomā.  

 

Vērtējums:  labi 

 

 

4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai; 

Skolotāji diferencē darbu ar talantīgajiem bērniem un bērniem, kuriem ir mācību grūtības. 

Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts atbalsta personāls. 

Tiek veicināta un atbalstīta talantīgo bērnu dalība  gan iestādes, gan ārpus iestādes izstādēs, 

dažādos  konkursos un koncertos. 

Pedagogiem tiek sniegta informācija par konkursiem, skatēm, festivāliem, kuros var piedalīties. 

Iespēju robežās tiek nodrošināts transports, tērpi un materiāli. 

Bērniem, kuri ilgstoši slimības dēļ vai citu iemeslu dēļ kavējuši Iestādi, tiek organizēts 

individuālais darbs / metodiskais atbalsts. 

Ārkārtējās situācijas laikā (23.03. - 28.05.2020.) tika organizētas attālinātās mācības. Katru nedēļu 

/ dienu iestādes mājaslapās tika ievietoti bērniem uzdotie uzdevumi mācību jomās, kas sadalīti pa 

vecumposmiem.   

Veiksmīgu mācību darba diferenciāciju 5 - 6 gadīgo bērnu grupās palīdz nodrošināt 2 rīta cēlienā 

vienlaicīgi strādājošie pedagogi un pirmsskolas skolotāja palīgs. Pārējās grupās tiek aktīvi iesaistīts 

pirmsskolas skolotāja palīgs, kurš realizē pirmsskolas skolotāja norādījumus.  

 Individuālā un apakšgrupu darba organizēšanā skolotājas aktīvi izmanto pašgatavotus metodiskos 

materiālus. Katru gadu iestādē tiek organizēta metodisko darbu skate, kurā pedagogiem ir iespēja 

iepazīties ar iestādē pieejamiem metodiskajiem materiāliem un izmantot tos savā darbā. 

“Salaspils 1.pirmsskolā” tiek izmantotas bērnu attīstības kartes / lapas, kurās pedagogi regulāri 

piefiksē novērotos bērnu sasniedzamos rezultātus, lai savlaicīgi pamanītu attīstības dinamikas svārstības, 

reaģētu un sniegtu atbalstu bērnam.   

Iestādes vadība ir izstrādājusi elektroniskos skolotāju darba plānus (dienasgrāmatas), kurās 

pedagogi plāno grupas darbu, izvirza bērniem sasniedzamos rezultātus, plāno aktivitātes visās mācību 

jomās un caurviju prasmēs, un pieraksta savus pedagoģiskos vērojumus.  

 Bērniem, pēc nepieciešamības, ir iespējas apmeklēt logopēda, speciālā pedagoga un psihologa 

konsultācijas. Atbalsta personāls sniedz konsultācijas, ieteikumus un materiālus pedagogiem individuālā 

darba organizēšanai. 

 

Secinājumi: 

❏ Skolotāji diferencē mācību darbu atbilstoši bērna spējām un talantiem. 

❏ Tiek organizēta veiksmīga sadarbība starp atbalsta personālu un pedagogiem. 

❏ Tiek izmantotas bērnu attīstības kartes / lapas un elektroniskās skolotāju dienasgrāmatas. 
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Turpmākā  attīstība:  
1. Plānot un dažādot mācīšanas formas un metodes darbam ar talantīgajiem bērniem un bērniem, 

kuriem ir grūtības mācībās. 

 

Vērtējums:  labi 

 

4.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; 

Izglītības iestādi apmeklē divi bērni, kuriem sniegtas Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

rekomendācijas par speciālo izglītības programmu nepieciešamību - kods 01015811, 01015911, kā arī 

izglītības iestādi apmeklē izglītojamie, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi. 

Iestādē ir izstrādāts rīcības plāns bērna speciālo vajadzību apzināšanai un atbalsta saņemšanai 

izglītības iestādē, kurā ir iekļauta darbības shēma, pedagoga iesniegums par problēmsituāciju vai  

situācijas īss apraksts, sadarbības ar vecākiem veidlapa, bērna individuālais plāns (plāna mērķis, bērna 

stiprās puses, vājās puses, plānotie uzdevumi pedagogam, vecākiem un atbalsta personālam, plānotais 

rezultāts), bērna attīstības pazīmes, kuras pamanot, ir jāvēršas pie atbalsta personāla. 

Pēc nepieciešamības, atbalsta grupa (grupas pirmsskolas skolotājas, psihologs, speciālais 

pedagogs, logopēds, vad. vietn. met. darbā, vadītāja) sanāk kopā un sastāda bērna individuālo attīstības 

plānu, kurā  analizē bērna stiprās puses (ko bērns prot un labprāt dara), vājās puses (jomas, kas 

jāpilnveido) un izvirza nepieciešamos uzdevumus palīdzībai bērnam. Darbā ar šiem bērniem tiek 

pielietota diferencēta pieeja, nodrošināta pirmsskolas pedagoga palīga palīdzība, atbalsta personāla 

nodarbības atbilstoši bērna vajadzībām un speciālista kompetencei, veiktas pārrunas ar vecākiem. 

Speciālisti atbilstoši kompetencei izstrādā rekomendācijas vecākiem un pedagogiem, vecākiem ieteikti 

papildus materiāli, izzinošā literatūra un nepieciešamības gadījumā ieteikts bērnam iziet medicīniski 

pedagoģisko komisiju, lai saņemtu plašākas rekomendācijas bērna pozitīvas attīstības sekmēšanā. 

2019./2020. m.g ārkārtas situācijas laikā tika nodrošinātas individuālās rekomendācijas bērniem ar 

īpašām vajadzībām, izstrādāti individuāli uzdevumi, kā vecākiem sekmēt bērna spēju un prasmju attīstību 

attālinātā darba režīmā, kā arī sniegtas konsultācijas tiešsaistē. 

Šogad atbalsta grupa izstrādāja individuālos plānus 18 bērniem, kuriem ir nepieciešami atbalsta 

pasākumi, noslēgti 2 atbalsta plāni - 1 bērnam rekomendēts iziet pedagoģiski medicīnisko komisiju, 

uzsākot mācības skolā, 1 bērnam turpināt sagatavošanu skolai. 

Iestādē strādā 3 logopēdes un 2 psihologi, speciālais pedagogs, kā arī 1 pedagogs ir apguvis 

tālākizglītības programmu darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām.  

Iestādē ir labiekārtoti un aprīkoti logopēdu, speciālā pedagoga un psihologu kabineti. Regulāri 

tiek iepirkti un sagatavoti jauni materiāli speciālistu vajadzībām. 

Secinājumi: 

❏ Ir jāiegulda liels izglītojošs un atbalstošs darbs ar vecākiem, lai veicinātu vecāku izpratni par 

bērna individuālajām vajadzībām. 
❏ Mācību gadā 6 bērniem atbalsta grupa ir ieteikusi iziet pedagoģiski medicīnisko komisiju. 
❏ Ir palielinājies bērnu skaits, kuriem nepieciešams atbalsts mācību procesā. 
❏ Ārkārtas situācijas laikā tika gūta jauna pieredze, sniedzot konsultācijas tiešsaistē un nodrošinot 

individuālus uzdevumus. 

Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt atbalsta komandas darbu, nodrošinot bērna vispusīgu attīstību, atbilstoši viņa spējām. 

2. Turpināt izglītot pedagogus darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām, apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

3. Izstrādāt jaunu kārtību bērna speciālo vajadzību apzināšanā un atbalsta īstenošanā atbilstoši 

19.11.2019. MK noteikumiem “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības 

programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, stājas spēkā 01.09.2020. 
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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 – individuālās sarunas, grupu vecāku sapulces, Iestādes vecāku 

kopsapulces, Jauno vecāku sapulces un Iestādes padomes sapulces. 

Individuālajās sarunās ar vecākiem tiek pārrunāta bērna adaptācija, attīstība, dienas gaita. 

Grupu vecāku sapulcēs (tiek rīkotas vismaz 3 reizes gadā) visas grupas vecāki tiek iepazīstināti ar 

plānotajiem gada galvenajiem uzdevumiem, plānoto iestādes darba un audzināšanas plānu, konkrētā 

vecumposma izglītības programmu, mācību procesa norisi, pēc nepieciešamības vecāku sapulcēs tiek 

pieaicināti speciālisti (logopēds, psihologs, mūzikas un sporta skolotāji), pārrunāti dažādi organizatoriski 

jautājumi. Grupu vecāku sapulces tiek organizētas vecākiem pieņemamā laikā, vakarā, plkst.17.30. 

Vecāku sapulces tiek protokolētas. 

Bērnam uzsākot apmeklēt mūsu iestādi, vecākiem tiek organizēta jauno vecāku sapulce, kurā 

vadītāja iepazīstina vecākus ar iestādi, tās tradīcijām, licencētajām programmām, dienas režīmu utt. 

Psihologs vecākus iepazīstina ar bērna adaptācijas posmiem, veiksmīgas adaptācijas priekšnoteikumiem, 

vecāku atbalsta nepieciešamību bērniem adaptācijas periodā, kā arī vecāki saņem informatīvu materiālu 

par to, kā vecāki vasaras laikā var veicināt bērna veiksmīgu bērnudārza gaitu uzsākšanu. 

Augusta beigās jaunajiem bērniem un vecākiem tiek organizētas 2 adaptācijas dienas, kad vecāki 

apmeklē grupiņu kopā ar bērnu. Šajās dienās vecāki un bērni var iepazīties ar grupas telpu, skolotājām, 

skolotāja palīgu, grupas laukumiņu, pastāstīt par sava bērna īpašajām vajadzībām vai rakstura iezīmēm, 

vienoties par sadarbības un komunikācijas veidiem, radīt bērnos drošību par tuvāko nākotni, saņemt 

psihologa rekomendācijas adaptācijas periodam. Adaptācijas dienas notika no 30.08.2019. - 31.08.2019. 

Septembrī tiek rīkotas vecāku kopsapulces, kurās vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības u.c. 

noteikumiem, kā arī aktuālo informāciju. 

Katru gadu janvāra beigās tiek rīkotas vecāku Atvērto durvju dienas, kurās vecāki tiek aicināti 

vērot sava bērna grupas rotaļnodarbības un ikdienas gaitu, iepazīstināt bērnus ar savu profesiju vai hobiju, 

kopā ar bērniem apgūt kādu jaunu prasmi, konsultēties ar iestādes speciālistiem (mūzikas, sporta 

skolotājs, logopēds, psihologs). B/d “Saulīte” katru mēnesi tiek rīkotas Māmiņu stundas un skolēnu 

brīvlaikā - radošās darbnīcas kopā ar vecākiem. 

Vecāki tiek aicināti apmeklēt un piedalīties dažādos pasākumos: Ziemassvētki, Ģimenes dienas, 

Mākslas dienas utt.  

Iestādē aktīvi darbojas Iestādes padome. Ir izstrādāts Iestādes padomes nolikums.  

Vecāki tiek uzrunāti iesaistīties Iestādes padomē grupu vecāku sapulcēs mācību gada sākumā. No katras 

grupiņas tiek deleģēti 2 vecāki, kuri Iestādes padomē darbojas 2 gadus. Iestādes padomes sēde notiek 

vienu reizi divos mēnešos. Iestādes padomes sēdes tiek protokolētas. Iestādes padomē darbojas pedagogu 

pārstāvis, vadītāja un vadītājas vietniece, kuras iepazīstina vecākus ar plānotajiem gada galvenajiem 

uzdevumiem, pasākumu plānu, budžetu, atskaitās par paveikto u.c. aktuāliem jautājumiem. Notiek prāta 

vētras, grupiņu vecāku aptaujas, kuru rezultātā izkristalizējas galvenie uzdevumi pie kuriem tad Iestādes 

padome strādā. 

Iestādes vadības un izglītības iestādes padomes darbs ir konstruktīvs, uz mērķi orientēts. Šajā gadā 

vadība ar iestādes padomi turpināja strādāt pie šādiem jautājumiem: 

1. Patriotiskā audzināšana, saliedēšana, integrēšana - Latvijas simtgades pasākums “Staro Latvija”. 

2. Vecāku saliedēšana, patriotisms - vecāku viktorīna ”Jāņtārpiņ, spīdi un zini Latviju!”, kur vecāki 

interaktīvā, aizraujoša un izzinošā veidā cīnījās par balvām savas grupas bērniem. 

Ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties arī pie grupu skolotāja un Iestādes vadības 

komandas vai nosūtot uz Iestādes e-pastu. Vecāki anonīmi savus rakstiskos priekšlikumus un 

ierosinājumus var ielikt arī pastkastītē, kura ir izvietota aktu zālē. Vecāku priekšlikumi atkarībā no to 

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

Septembrī vecāki tiek iepazīstināti ar mācību un audzināšanas plānu pusgadam, katru mēnesi 

vecāki tiek iepazīstināti ar mēneša pasākumu plānu un sasniedzamajiem rezultātiem. Visa informācija ir 

izvietota katras grupas informācijas stendā, uz iestādes informācijas dēļa, kā arī aktuālākā informācija un 
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arī pasākumu atspoguļojumi tiek aktualizēti iestādes mājaslapā www.jantarpins.lv un www.salaspils-

saulite.  

Vecāki tiek informēti par bērna sasniegumiem, un šī informācija ir konfidenciāla. Veiksmīgas 

sadarbības rezultātā ir atrisināti vairāki problēmjautājumi. Ja bērnam ir nepieciešama logopēda, speciālā 

pedagoga vai psihologa palīdzība, Iestāde informē vecākus. Ja vecāks piekrīt, tad ar bērnu strādā atbalsta 

personāls. 

 

Secinājumi:  
❏ Sadarbībai ar vecākiem izmantotas daudzveidīgas darba formas. 
❏ Aktīvi darbojas Iestādes padome. 
❏ Vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli. Vecāku ieteikumi, iespēju robežās, tiek ņemti vērā.  

 

Turpmākā attīstība:  

1. Uzlabot komunikācijas prasmes starp pedagogiem un vecākiem.  

2. Turpināt veiksmīgo sadarbību ar vecākiem.  

3. Nodrošināt saziņas iespēju ar vecākiem, izmantojot  e-platformas - ELIIS, ZOOM u.c. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.5. Izglītības iestādes vide: 

4.5.1. mikroklimats; 

Iestādes pastāvēšanas laikā ir izveidojušās šādas tradīcijas: 

● Zinību diena. 

● Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Roždestvo (b/d “Saulīte”), Meteņi, Masļeņica (b/d 

“Saulīte”), Lieldienas*, Līgo. 

● Drošības nedēļa. 
● Viktorīna sagatavošanas grupu bērniem. 
● 18.novembra KONCERTS vai svētku rīts. 

● Rudens  karnevāls. 

● Sniega diena 

● Teātra dienas.* 
● Mākslas dienas.* 
● Tematisko izstāžu rīkošana. 

● Leļļu teātra izrādes un viesmākslinieku koncerti. 
● Atvērtās durvju dienas vecākiem. 
● Ģimenes diena / Māmiņu diena.* 
● Tautisko deju un ansambļu koncerts. 

* ārkārtējās situācijas laikā (13.03. - 09.06.2020.) nenotika 

 

Iestādei ir izveidota mājaslapa (www.jantarpins.lv, www.salaspils-saulite.lv ), kurā tiek izvietota 

aktuāla informācija, informācija vecākiem, kā arī atspoguļoti notiekošie pasākumi iestādē. Iestādes bērni 

un pedagogi piedalās citu sadraudzības pilsētu pieredzes skolās, konkursos, viktorīnās, pilsētas svētkos 

u.c. pasākumos, kā arī katru gadu organizē pieredzes skolas un pasākumus citiem pedagogiem un 

bērniem. 

“Salaspils 1. pirmsskolas” vecāko un sagatavošanas grupu bērni piedalījās un aktīvi darbojās a/s 

Latvijas valsts meži (LVM) īstenotajā programmā Cūkmena detektīvi. 20.09.2019. b/d “Saulīte” un 

23.09.2019. b/d “Jāņtārpiņš” telpās ieradās Cūkmens, kurš bērnus iepazīstināja ar dabas saudzēšanu un 

dalību projektā. 

PII “Salaspils 1.pirmsskola” bērni piedalījās 3 ESF projektos: “Kustību rotaļas”, “Stājas korekcija, 

vingrojumi vesela iegurņa un mugurkaula attīstībai”, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Salaspils novadā”. 

http://www.jantarpins.lv/
http://www.salaspils-saulite/
http://www.salaspils-saulite/
http://www.jantarpins.lv/
http://www.salaspils-saulite.lv/
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Iestādes vadība ciena un ievēro Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās vērtības, ar savu 

rīcību veicina to izpratni un ievērošanu, nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionalitātes un reliģiskās piederības. Izglītības iestādē redzamā vietā, nodrošinot cieņpilnu attieksmi, ir 

novietots valsts karogs un lielais valsts ģerbonis, kā arī valsts himnas teksts. 

Darbinieki,  uzsākot darba gaitas, tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem,  Darba 

kārtības noteikumiem un iestādes tradīcijām. Katru gadu iestādes darbinieku kopsapulcēs tiek aktualizēti 

normatīvie dokumenti, iekļaujot darbinieku izteiktos priekšlikumus. 

Darbinieku piederības apziņas kopšana sākas ar labvēlīga, sadarbību veicinoša mikroklimata 

radīšanu - saprotamiem, ikdienā ievērotiem iestādes iekšējās kārtības un Darba kārtības noteikumiem, 

iestādes daudzveidīgām, laika pārbaudi izturējušām, noturīgām tradīcijām, sekmējot bērnu, gan personāla 

patriotismu, pilsonisko vērtību un tradīciju apguvi un kopšanu. Kolektīvā vienojošs ir 1.septembris kā 

Zinību diena, Ziemassvētku koncerti, radošo darbu izstādes utt. Novērojumi liecina, ka tieši tradicionālie 

pasākumi veicina iestādes tēla atpazīstamību sabiedrībā un piederības apziņas nostiprināšanu. 

 Dati par bērnu uzvedības problēmām tiek iegūti no pedagogiem un vecākiem. Nepieciešamības 

gadījumā no pedagogiem un pedagoga palīga tiek pieprasīts ziņojums, psihologs veic grupas izpēti, tiek 

veiktas pārrunas ar vecākiem. Pēc iegūto datu analīzes, Iestādes vadība tiekas ar visām iesaistītajām 

pusēm un vienojas par labāko risinājumu.  

Grupās ir izstrādāti un izvietoti kārtības noteikumi. Par vērtībām, tikumiem tiek runāts sociālās un 

pilsoniskās mācību jomas ietvaros un ārpusnodarbību laikā. Izpratni par vērtībām bērni arī nostiprina, 

skatoties viesmākslinieku piedāvātās izrādes un koncertus. 

Iestādes vadība ievēro vienlīdzīgas attieksmes, pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un 

humānisma principus. 

Daudz tiek strādāts, lai sekmētu labas attiecības starp darbiniekiem, bērniem un vecākiem. 

Iestādes vadība organizē seminārus pedagogiem, pedagogu palīgiem un vecākiem, kuros psihologs stāsta 

par bērnu emocionālo audzināšanu, bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem utt. 

Iestādē strādā psihologs, pie kura var vērsties pēc palīdzības gan iestādes darbinieki, gan vecāki 

dažādos pedagoģijas, psiholoģijas u.c. jautājumos, situācijās. Konfliktsituācijas, ja tādas rodas, tiek 

risinātas savstarpējā viedokļu apmaiņā, konstruktīvi, savlaicīgi. 

Iestādē netiek veikta politiskā aģitācija, tiek ievērota politiskā neitralitāte. 

Iestāde nodrošina estētisku, funkcionālu, drošu un bērna vispusīgai attīstībai labvēlīgu mācību un 

audzināšanas vidi. 

 

Secinājumi: 

❏ Iestāde savu darbu prezentē un popularizē iestādes mājaslapās un pārstāvot savu iestādi citu 

iestāžu organizētajos pasākumos. 
❏ Iestādē ir izveidojušās daudzveidīgas tradīcijas. 
❏ Iestādes personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, nodrošina cieņpilnu attieksmi 

pret valsts simboliem. 
 

Turpmākā attīstība: 

1. Veicināt darbinieku, vecāku un bērnu iesaisti pasākumu organizēšanā, veicinot patriotismu un 

lojalitāti Latvijas Republikai. 

Vērtējums: labi 

 

4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Salaspils 1.pirmsskola” bērnudārzs “Jāņtārpiņš” atrodas 

Enerģētiķu ielā, 4B, Salaspilī. 

Ēku platība 2107m
2
, teritorijas platība 12098m

2
. 

Iestādei  ir tipveida izglītības iestādes projekts, kurš sastāv no 11 grupām, aktu zāles, sporta zāles, 

mākslas kabineta, psihologa kabineta, logopēda kabineta, metodiskā kabineta, administrācijas kabinetiem, 

virtuves bloka, veļas mazgātavas un citām saimnieciskajām telpām.  
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Iestādei piederošā teritorija ir nožogota un apzaļumota un sadalīta funkcionālajās zonās: 

saimniecības zona, sporta zona, zaļā zona. 

Gar Iestādes teritoriju iet diezgan lielas intensitātes iela, kas no iestādes ir norobežota ar žogu, 

mazajiem un lielajiem saimniecības vārtiem. Drošai ielas šķērsošanai, pie Iestādes vārtiem ir ierīkota 

gājēju pāreja. Uz mazākas intensitātes ielas, kura atrodas dzīvojamā zonā, iestādes vecāki, uz laiku līdz 

30 min., var atstāt savus auto un aizvest bērnus uz iestādi. 

Ēka renovēta 2009. gadā un  teritorija labiekārtota 2010. gadā. Iestādes telpas ir atbilstošas 

pirmsskolas izglītības darbības procesu norisei, tās vienmēr ir tīras un kārtīgas. Iestādes telpu iekārtojums 

ir mājīgs un atbilstoši noformēts. Iestādes koplietošanas telpās visas dienas garumā veic sauso un mitro 

uzkopšanu, atbilstoši telpu uzkopšanas plānam. Apgaismojums telpās atbilst prasībām. Regulāri tiek 

apsekotas grupu telpas un nepieciešamības gadījumā tiek novērstas nepilnības. 

Iestāde katru gadu veic teritorijas labiekārtošanas darbus, uzstādot jaunas, mūsdienu prasībām 

atbilstošas rotaļkonstrukcijas un nomaina jau nolietotās rotaļkonstrukcijas. 

Iestādē ir skatuve un “Zaļā klase”, kur tiek organizētas  nodarbības un pasākumi. 

Iestādes teritorijā ir ierīkota nojume  bērnu ratiņu, velosipēdu u.c. rīku novietnei. 

  Visi izglītojamie kopā ar grupas skolotāju un skolotāja palīgu regulāri rūpējas par grupas estētisko 

noformējumu atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm Iestādē.  

Katru gadu Iestāde rīko dažādas izstādes ārā, teritorijā. Šogad teritorijā bija apskatāma izstāde 

“Rudens dabas veltes”. 

No bērnu un vecāku kopīgi darinātajiem lukturīšiem tika izveidota Latvijas kontūra un latvju 

rakstu zīmes, kas koncerta laikā tika iededzinātas.  

Pirmsskolas izglītības iestāde “Salaspils 1.pirmsskola” bērnudārzs “Saulīte” atrodas 

Enerģētiķu ielā 17, Salaspilī.  

Ēku kopējā platība 2233.6 m². Tās ir grupu telpas, ēdamtelpa, virtuve, sporta un mūzikas zāle, 

kabineti un ģērbtuves. Sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst prasībām. Iestādē ir izglītības programmu 

realizēšanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platība atbilst prasībām normatīvajos aktos. 

Veselības inspekcijas pārbaudes akti apliecina telpu platības pietiekamību un atbilstību. 

 Teritorija ir aprīkota ar normatīvajos aktos atbilstošām ierīcēm izglītojamo izmantošanai pastaigu 

un sporta aktivitāšu laikā, un katru gadu, iespēju robežās, tiek papildināta ar jaunām, bērniem drošām un 

sertificētām konstrukcijām.  

2006. gadā iestādes ieejas durvis tika aprīkotas ar kodu atslēgām.  

2012. gadā tiek realizēts projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” (nosiltināta pirmsskolas 

izglītības iestāde) ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.  

2013. gadā ēkā ir ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kas ir 

pieslēgta apsardzes signalizācijai un raida signālu uz tehnisko apsardzi nodrošinošo firmu. Ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma iedarbina balss izziņošanas sistēmu. Ēkā ir iebūvēta 

ventilācijas sistēma.  

2016. gadā visās grupās tika uzstādīta pieejas kontroles sistēma – klausule audio domofonam.  

2017. gada vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) tika veikta Inženierkomunikāciju 1. kārtas 

remontdarbi, kuras rezultātā iestādē tika atjaunotas inženierkomunikāciju iekārtas – pārvilkta elektrība, 

izremontētas B korpusa telpas - 4 grupu telpas, sporta zāle, ēdamzāle, virtuves bloks, veļas mazgātava, 

speciālistu kabineti – muzikālais, logopēdes-psihologa, metodiskais - un korpusā esošie gaiteņi. Pēc 

remonta visā šajā korpusā ir pieejams interneta pārklājums. Vienā no grupas telpām ir uzstādīta 

interaktīvā tāfele. Telpām, kas atrodas pret ārējām izejas durvīm, uzstādītas valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta prasībām atbilstošas ugunsdrošās durvis.  

2019. gada vasaras mēnešos tika veikts 2. kārtas Inženierkomunikāciju remonts, kura laikā 

izremontēja un ar komunikācijām aprīkoja A korpusa telpas – septiņas grupu telpas, mūzikas zāli, 

lietvedes, medicīnas un vadītājas kabinetus un korpusā esošos gaiteņus.  

Iestādes telpas ir atbilstošas licencēto programmu realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, 

estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, 

vecumam, augumam.  
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Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, telpas 

tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. 

Telpu krāsojums ir gaišās, siltās krāsās, kas veicina izglītojamo labsajūtu. Izglītības iestādes 

sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko normu prasībām. Iestādē izglītojamo ēdināšana notiek 

tam paredzētā atsevišķā telpā, kas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām. Izglītības iestādē ir sporta 

un muzikālā zāles, kas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo inventāru nodarbību vadīšanai. Iestādē ir 

medmāsu kabinets, kurš aprīkots atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izglītības iestādē ir ierīkots metodiskais 

kabinets, logopēdes, psihologa kabinets, lietvedes, saimniecības daļas vadītājas kabinets.  

Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve. Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas 

žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami.  

Iestādes atbilstību izglītības programmas īstenošanai apliecina uzraugošo institūciju sniegtie 

atzinumi: 

 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2020. gada 28. februāris 

Atzinums no veselības inspekcijas 2019. gada 18. decembris 

Pārbaudes protokols  no Pārtikas un veterinārā dienesta 2020. gada 22. janvāris 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaudes akts 2020. gada 24. marts 

 

Visi izglītojamie kopā ar grupas skolotāju un skolotāja palīgu regulāri rūpējas par grupas estētisko 

noformējumu atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm Iestādē.  

Katru gadu Iestāde rīko dažādas izstādes ārā, teritorijā. Šogad teritorijā bija apskatāma izstāde 

“Rudens dabas veltes”. 

No bērnu un vecāku kopīgi darinātajiem lukturīšiem tika izveidota Latvijas kontūra un latvju 

rakstu zīmes, kas koncerta laikā tika iededzinātas.  

Katru pavasari kopā ar izglītojamiem, viņu vecākiem un iestādes darbiniekiem tiek atjaunotas 

puķu dobes un zaļo augu stādījumi. Iestādes personāls kopā ar izglītojamiem rūpējas par savu laukumiņu 

apzaļumošanu.  

Izglītības iestādei piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē. Pie izglītības iestādes ir ierīkota automašīnu 

stāvvieta, kur novietot transportu, atvedot un izņemot bērnu no iestādes. 

 

 

Secinājumi: 

❏ Iestādē ir droša fiziskā vide. 

❏ Uzraugošās institūcijas regulāri pārbauda Iestādi. 

❏ Bērni iesaistās Iestādes estētiskas vides veidošanā un sakopšanā. 

 

Turpmākā attīstība: 

1. Atjaunot āra rotaļkonstrukcijas apstiprinātā budžeta ietvaros. 

2. Uzstādīt kodus un drošības pogas pie Iestādes vārtiem. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

4.6. izglītības iestādes resursi: 

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi; 

Bērnudārzā “Jāņtārpiņš” ir 11grupas. 8 grupās ir grupas telpa, tualete un garderobes telpa un 3 

grupās ir grupas telpa, guļamistaba, tualete un garderobe. Grupas telpas platība atbilst 20 - 24 bērnu 

skaitam. Iestādē ir mākslas kabinets, aktu zāle, sporta zāle, labiekārtots psihologa kabinets un logopēda/ 

speciālā pedagoga kabinets. 
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Bērnudārzā “Saulīte” ir 11 grupas. 10 grupās ir grupas telpa, tualete un garderobes telpa un 1 

grupā ir grupas telpa, guļamistaba, tualete un garderobe. Grupas telpas platība atbilst 15 - 24 bērnu 

skaitam. Iestādē ir mācību klase, aktu zāle, sporta zāle, labiekārtots psihologa kabinets un logopēda/ 

speciālā pedagoga kabinets. 

Rotaļnodarbības tiek organizētas katru dienu, visas dienas garumā grupas telpās un ārpus tām. 

Katrai grupai divreiz nedēļā tiek organizētas mūzikas nodarbības mūzikas skolotāja vadībā. Mūzikas - 

aktu zāle ir aprīkota ar digitālajām klavierēm, mūzikas centru, sintezatoru un apskaņošanas sistēmu. 

Sporta nodarbības tiek organizētas katru dienu, piecas reizes nedēļā katrai grupai. Divas sporta 

nodarbības nedēļā (visa vecuma grupām) tiek organizētas iekštelpās, kvalificēta sporta skolotāja vadībā - 

sporta zālē, kura ir aprīkota ar zviedru sienu, mīksto un sporta inventāru. Divas sporta nodarbības (II 

jaunākā un vidējā vecuma bērnu grupām) kvalificēta sporta skolotāja vadībā tiek organizētas ārā - sporta 

laukumā un viena sporta - ritmikas nodarbība kvalificēta sporta skolotāja vadībā tiek organizēta aktu zālē 

un mūzikas skolotāja pavadījumā. Divas sporta - ritmikas nodarbības (vecākā un sagatavošanas vecuma 

bērnu grupām) tiek organizētas kvalificēta skolotāja vadībā un mūzikas skolotāja pavadījumā aktu zālē un 

viena sporta nodarbība tiek organizēta ārā. 

Vecāko un sagatavošanas grupu skolotāji tiek aicināti radošajām nodarbībām izmantot mākslas 

kabinetu, kurš ir speciāli aprīkots ar mācību līdzekļiem. Mākslas kabineta ietilpība - 12 bērni. 

Ārā, Iestādes teritorijā ir izveidota Zaļā klase, kas ir aprīkota ar galdiem un krēsliem.  

Visas grupas tiek nodrošinātas ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (budžeta ietvaros), 

uzskates līdzekļiem, spēlēm, rotaļlietām utt.  

Iestādē skolotājas tiek aicinātas un izmanto 2 interaktīvās tāfeles, kas ir aprīkotas ar ActivInspire 

un StarBoard programmām un kurām ir iegādāti Zvaigzne ABC “Raibā pasaule” un Lielvārds “Sākam 

mācīties” digitālie mācību līdzekļi. 

Bērnudārzā “Jāņtārpiņš” ir 2 projektori, 5 portatīvie datori skolotāju vajadzībām, portatīvais dators 

psihologa vajadzībām, portatīvais dators vadītājas vajadzībām, 4 stacionārie datori (1 - vadītāja vietnieka 

saimnieciskajā darbā, 1 - lietvedes un medmāsas darba vajadzībām, 1 - vadītāja vietnieka metodiskajā 

darbā vajadzībām, 1 - visu pedagogu vajadzībām). Iestādē ir A4 un A3 printeris - krāsu kopētājs. Iestādē 

ir A3 laminators metodisko un citu materiālu laminēšanai, spirāļotājs, 2 gaismas galdi un smilšu lampa. 

Bērnudārzā “Saulīte” ir projektors, 5 portatīvie datori skolotāju vajadzībām, portatīvais dators 

psihologa vajadzībām, portatīvais dators mācību klasē, 5 stacionārie datori (1 - vadītāja vietnieka 

saimnieciskajā darbā, 1 - lietvedes, 1 medmāsas darba vajadzībām, 1 - vadītāja vietnieka metodiskajā 

darbā vajadzībām, 1 - visu pedagogu vajadzībām). Iestādē ir A4 un A3 printeris - kopētājs. Iestādē ir A4 

laminators metodisko un citu materiālu laminēšanai, spirāļotājs, 1 gaismas galds, 1 smilšu galds un 

gaismas tāfele. 

Iestādei ir noslēgts līgums par kopētāju apkalpošanu. Iestādes datorus apkalpo Salaspils novada 

domes IT speciālisti, kuri rūpējas arī par to atjaunošanu. 

Katru gadu katrs pedagogs izgatavo metodiskos materiālus, atbilstoši grupas vajadzībām vai 

iestādes izvirzītajam gada galvenajam uzdevumam. 

Iestādes metodiskais kabinets regulāri tiek papildināts ar jaunāko pirmsskolas pedagoģisko 

literatūru, pieejamajiem mācību līdzekļiem. 

Sagatavojot budžetu nākamajam gadam, pedagogi vadītājai iesniedz materiālu pieprasījumu, lai 

varētu nodrošināt kvalitatīvu darbu. 

 

Secinājumi: 

❏ Iestāde ir nodrošināta ar materiāltehniskajiem resursiem un iekārtām. 

❏ Iestādes telpas atbilst izglītības programmas specifikai un bērnu skaitam. 

 

Turpmākā attīstība: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu interneta pieslēgumu visās grupas telpās. 

 

Vērtējums: labi 
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4.6.2. personālresursi; 

2019./2020. m.g. iestādē strādā 41 pirmsskolas skolotājas (9 ir bērna kopšanas atvaļinājumā), 3 

mūzikas skolotājas, 5 sporta skolotājas, 3 logopēdes un 2 psihologi, 1 speciālais pedagogs. 5 – 6 gadīgo 

grupās tiek nodrošināts tāds pedagogu darba grafiks, ka rīta cēlienā ar bērniem darbojas divas pirmsskolas 

skolotājas vienlaicīgi. 

Visu pedagogu izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestādē ar augstāko pedagoģisko 

izglītību strādā 47 pedagogi (no tiem 13 maģistri), ar citu augstāko izglītību  - 4, ar vidējo profesionālo 

izglītību - 5, ar vidējo vispārējo izglītību - 2.  

Pedagogu profesionālā kompetences pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Katrs pedagogs 3 

gadu laikā apmeklē 36 h kursus un pilnveido savas zināšanas. Iestāde seko līdzi pedagogu pilnveidei un 

atbalsta pedagogu dalību tālākizglītības kursos. 

Katru gadu pedagogi tiek aicināti apmeklēt Salaspils novada domes organizēto augusta konferenci 

pedagogiem. 

Katru gadu Salaspils novada PII vai Salaspils Izglītības daļa organizē pieredzes skolas, kuras 

apmeklē arī mūsu darbinieki: 

● 30.09.2019. Metodiskā diena Salaspils PII ”Ritenītis” kopā ar eksperti I.Irbi - piedalījās vad. vietn. 

un 3 pedagogi; 

● 29.10.2019. Pieredzes apmaiņas brauciens uz PII “Maziņš kā jūra” - apmeklēja vadītāja, 2 

pedagogi; 

● 06.11.2019. Pieredzes seminārs “Soli pa solim” izmantošanas iespējas metodikas un darba formu 

izmantošanas iespējām kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā”- apmeklēja 3 pedagogi; 

● 07.11.2019.Pieredzes apmaiņas pasākums Salaspils PII “Ritenītis” “Sociāli emocionālo prasmju 

attīstīšana pirmsskolas vecumā” - apmeklēja 3 pedagogi; 

● 13.11.2019. Metodiskā diena Salaspils PII ”Saime” kopā ar eksperti I. Irbi - piedalījās vad. vietn. 

un 3 pedagogi; 

● 21.01.2020. Metodiskā diena Salaspils PII ”Atvasīte” kopā ar eksperti I. Irbi - piedalījās vad. 

vietn. un 2 pedagogi; 

● 9.03.2020. Metodiskā diena Salaspils PII ”Daugaviņa” kopā ar eksperti I. Irbi - piedalījās vad. 

vietn. un 3 pedagogi. 

Mūsu pedagogu apmeklētie kursi 2019./2020. m.g.: 

 

21.08.2019. “Pirmsskolas vecuma bērnu attīstību veicinošas vides veidošana un mācību procesa 

organizēšana aktivitāšu centros” A  (8h) - 1 pedagogs  

21.08.2019.  “Mācību stunda - struktūra, plānošana, atgriezeniskā saite” (6h) - 1 pedagogs  

26.08.2019. “Sociāli emocionālie audzināšanas aspekti sportā” (6h) - 1 pedagogs 

27.08.2019. “Audzināšanas izaicinājumi 21. gadsimtā” (6h) - 1 pedagogs  

28.08.2019. “Mācību stundu plānošana kompetenču izglītības ietvaros” (6h) - 1 pedagogs 

30.08.2019. “Apmācības programma vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības 

jautājumiem darbā ar 10. - 12. klases skolēniem par atkarību izraisošām vielām un 

procesiem”  (8h) - 1 pedagogs 

30.08.2019., 27.09.2019. “Bērnu tiesības un to īstenošana. Principi, veidojot saskarsmi ar bērniem.  

Profesionālā kompetence bērnu tiesību aizsardzības jomā” (6h)  - 23 pedagogi 

13.09.2019. “Aktuāli jautājumi logopēdijā” (6h) - 3 darbinieki  

11.10.2019.  “Bērnu ar mācīšanās grūtībām audzināšana” (12h) - 16 pedagogi 

11.10.2019.  “Vērtībizglītības un tikumiskās audzināšanas likumsakarības” (6h) - 1 pedagogs 

16.10.2019. “Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas”  (8h) - 

14 pedagogi  

18.10.2019.  “Bērna attīstībai labvēlīga mācību vide” (6h) - 8 pedagogi 

18.10.2019. “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona 

vajadzībām  (72h) - 1 darbinieks 

22.10.2019. “Aktualitātes latviešu valodas un literatūras mācību jomā” (6h) - 1 pedagogs 

29.11.2019. “Aktuāli jautājumi logopēdijā” A (6h)  - 2 darbinieki 
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30.11.2019. "Zīmējumi kā novērtēšanas un traumas pārstrādes projektīvās metodes" (8h) - 1 darbinieks 

03.12.2019. “Skolēna pozīcijas veidošanās 1.klasē” (36h) - 4 pedagogi 

06.12.2019. “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (36h) - 2 pedagogi 

06.12.2019. “Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē” (32h) 

- 1 darbinieks 

16.12.2019. Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 

stundu apmācības kursu. (12h) - 2 darbinieki 

16.12.2019. “Pirmās palīdzības pamatzināšanas”  (12h) - 1 darbinieks 

06.01.2020. “Muzikālās darbības īstenošana pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai” (12h) - 1 

pedagogs 

06.01.2020. “Muzikālās darbības īstenošana pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai.” 2. daļa  (12h) 

- 1 pedagogs  

10.01.2020. “Bērna  kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā” (6h) - 1 pedagogs 

15.01.2020.  Starptautiskā konference Nordplus Junior projekta "Bērnu veselības uzlabošana, 

integrējot piecus S. Kneipafilozofijas elementus: ūdeni, kustības, augus, emocijas, 

veselīgu uzturu" realizāciju skolā.  (6h) - 1 pedagogs 

16.01.2020. “Radošu, interaktīvu un mūsdienīgu latviešu valodas tiešsaistes nodarbību veidošana un 

vadīšana lva.classflow vidē” (36h) - 1 pedagogs 

08.02.2020.  “Sports VAR” (8h) - 1 pedagogs 

27.02.2020. “Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā” (7h) - 3 pedagogi  

11.03.2020. “Rīki un paņēmieni pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālai pilnveidei, 

paaugstinot iestādes darba kvalitāti un efektivitāti” (32h)  - 1 darbinieks  

27.03.2020. “Mācību procesa uzlabošana izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

pirmsskolā” (36 h) - 1 pedagogs 

06.02.2020., 25.02.2020, 23.04.2020., 27.04.2020., 28.04.2020. “Praktiskas metodes un paņēmieni 

kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā”  (12h) - 34 pedagogi, 1 darbinieks 

16.05.2020. “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem” (104h) - 1 

darbinieks 

26.05.2020. “Pedagoģiskā darba organizēšana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolā” (6h) - 1 

darbinieks 

28.05.2020. “Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem” (6h) - 1 pedagogs 

03.06.2020. “Alternatīvā komunikācija ar skolēniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi” (10h) - 1 

pedagogs 

 

PII “Salaspils 1.pirmsskola” šogad organizēja: 

● 22.10.2019. Metodiskā diena b/d ”Saulīte” kopā ar eksperti I. Irbi (piedalījās vad. vietn. un  

pedagogi) - klātesošie dalībnieki varēja vērot organizētas rotaļu darbības un bērnu patstāvīgo 

darbošanos 4 - 5gadīgo bērnu grupās, iepazīties ar mācību vidi un pašizgatavotajiem mācību 

materiāliem. 

● 21.11.2019. Pieredzes skola skolotāju palīgiem (apmeklēja 25 Salaspils pedagogu palīgi) - tika 

runāts par pedagoga lomu jaunajā kompetenču modelī, sadarbību ar bērniem, kuriem 

nepieciešams atbalsts, tika organizētas radošās darbnīcas. 

● 29.01.2020. Sporta pasākums Salaspils PII bērniem b/d “Saulīte” 

● 11.02.2020. Metodiskā diena b/d ”Jāņtārpiņš” kopā ar eksperti I. Irbi (piedalījās vad. vietn. un  

pedagogi) - klātesošie dalībnieki varēja vērot organizētas rotaļu darbības un bērnu patstāvīgo 

darbošanos visās bērnu vecuma grupās, iepazīties ar mācību vidi un pašizgatavotajiem mācību 

materiāliem. 

Mūsu Iestādes organizētie kursi: 

16.10.2019. “Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas”  (8h) - 

14 pedagogi  

01.01. - 30.04.2020. “Praktiskas metodes un paņēmieni kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā”  

(12h) - noklausījušies un praktiski darbojušies 97 Salaspils PII pedagogi. 
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Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā un ceturtdienā (b/d “Jāņtārpiņš”), otrdienā un trešdienā (b/d 

“Saulīte”) tiek organizētas metodiskās sanāksmes pedagogiem, pa bērnu vecumposmu grupām, kurās 

pedagogi kopīgi plāno un izvirza ziņu bērniem, sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās un caurviju 

prasmēs, apspriež aktuālākos jautājumus utt. Katra mēneša priekšpēdējā trešdienā vai ceturtdienā tiek 

rīkotas pedagogu sanāksmes, praktikumi, kurās pārrunājam mēneša darba plānu, kursos, semināros, 

pieredzes skolās, universitātē dzirdēto, iepazīstinām pedagogus ar jaunāko literatūru, interesantākajām 

tehnikām radošajās nodarbībās utt.  

Katru gadu, Iestādes ietvaros, tiek organizētas atklātās nodarbības pedagogiem, kurās pedagogi 

dalās pieredzē (skat. gada galvenie uzdevumi). 

Iestādē strādā 60 tehniskie darbinieki. 

Visi tehniskie darbinieki ir noklausījušies 8 h kursu bērnu tiesību aizsardzībā.  

Katru gadu Iestādes darbiniekiem organizējam izglītojošu ekskursiju (2019/2020. m.g. b/d 

“Jāņtārpiņš” apmeklēja Rūjienu un Naukšēnus, bet b/d “Saulīte” - Aglonu un Preiļus). 

Iestādes vadība rūpējas, lai personālam būtu labvēlīga darba vide un lai tiktu nodrošināti visi 

apstākļi sekmīgam darbam. 

 Personāla atlases process tiek organizēts atbilstoši likumam. Par vakanci tiek paziņots Valsts 

nodarbinātības dienestam, sludinājums ievietots Salaspils mājaslapā, portālā e-skola.lv un 

nepieciešamības gadījumā arī augstskolās, kurās sagatavo nepieciešamos speciālistus. 

Pretendentu atlases procesā tiek vērtēta pretendenta izglītība, iepriekšējā pieredze un motivācija veikt šo 

darbu. 

Sadarbībā ar novada domi, personālam tiek piedāvāts konkurētspējīgs atalgojums. Visiem 

darbiniekiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana. Iestādes budžetā ir materiālais stimulēšanas fonds, 

kuru izmaksā atbilstoši darba izpildes novērtējumam. Salaspils novadā ir izstrādāts „Darba samaksas 

nolikums” un „Noteikumi par nodarbināto darba izpildes novērtēšanu Salaspils novada domes 

administrācijā un iestādēs”. Uz šo dokumentu pamata notiek vadītāju, administrācijas un pārējo tehnisko 

darbinieku novērtēšana, atbilstoši darbinieku darba izpildes novērtēšanas kritērijiem. Administrācijai un 

tehniskajiem darbiniekiem, atbilstoši iepriekšējā gada novērtēšanas rezultātiem, tiek piešķirtas 

papildatvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalsts un prēmija gada beigās. 

Iestādē ir izstrādāta Pedagogu profesionālas darbības novērtēšanas kārtība. Novērtēšanā pedagogi 

var pretendēt uz vienu no trīs kvalitātes pakāpēm un, atbilstoši novērtēšanas rezultātiem, saņemt katru 

mēnesi piemaksu pie algas. Vienreiz gadā pēc noteiktiem kritērijiem tiek novērtēts visu pedagogu 

ieguldījums iestādes mērķu sasniegšanā, gada uzdevumu izpildē un papildu pienākumu veikšanā. 

Pedagoģiskajam personālam darba novērtēšanas rezultāti ir pamats vienreizējai prēmijai. 

Darbiniekiem tiek radīta iespēja apmeklēt un pilnveidot savas zināšanas, prasmes kursos, 

semināros darba laikā. 

Pedagogiem tiek sniegta palīdzība pieredzes apkopošanā, virzīšana dalībai pedagoģiskajos u.c. 

konkursos. Šogad 3 mūsu pedagogi piedalījās e-žurnāla “Pirmsskolā” izsludinātajā konkursā pedagogiem. 

1 pedagoga labākā pieredze ir publicēta šajā žurnālā. 

Personālam ir iespēja pašīstenoties, sevi pašapliecināt, gūt citu atzinību, jo Iestāde organizē 

starpnovadu pieredzes skolas. Tiek izteikta publiska uzslava sanāksmēs, pedagoģiskajās sēdēs, iestādes 

mājaslapā. Pateicības izteikšana – gada pedagogs, pateicības par palīdzību sporta pasākumu organizēšanā, 

teātra dienās utt. 

Par augstiem darba rezultātiem pedagogi tiek izvirzīti nominācijai „Gada skolotājs” (novada 

apbalvojums).  

Iestādes vadība atbalsta demokrātisku vadības stilu. Tiek uzklausīti visi viedokļi, ieteikumi utt., kā 

arī ir iespēja piedalīties iestādes pašnovērtēšanas procesā un tālākās attīstības plānošanā. 

Tiek rīkoti kolektīvu saliedējoši pasākumi. 

 

Secinājumi: 

❏ Darbinieki apmeklēja dažādus kursus, seminārus, pieredzes skolas, atklātās nodarbības.  

❏ Iestāde realizē pedagogu tālākizglītības kursu programmas, organizē pieredzes skolas un 

seminārus. 
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❏ Darbinieku motivēšanai ir ieviestas dažādas materiālās un nemateriālās stimulēšanas formas. 

Turpmākā attīstība: 

1. Vairāk motivēt jaunos pedagogus iesaistīties dažādās aktivitātēs. 

2. Ieviest mentora palīdzību jaunajiem pedagogiem.  

3. Rosināt piedalīties uz attīstību un inovācijām vērstās konferencēs, lekcijās, semināros.  

 

Vērtējums: labi 

 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: 

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana; 

Iestādē tiek veikta darba pašvērtēšana. 

Pēc katra pasākuma pedagogi tiek aicināti izteikt savu viedokli rakstiski vai mutiski par tā 

organizēšanu un norisi. 

Katru gadu pedagoģiskais personāls savās atskaitēs tiek aicināts izteikt savu vērtējumu un 

ieteikumus iestādes darba uzlabošanai. 

Katru gadu tiek aptaujāti vecāki (ar aptaujas anketu palīdzību) par pedagogu darbu, Iestādes 

pasākumiem, Iestādes darbu (kas apmierina, neapmierina, nepieciešamie uzlabojumi). 2019./2020. m.g. 

vecāki tika aicināti piedalīties elektroniskajā aptaujā par jauno kompetenču modeli un jauno mācību 

saturu. 

Par Iestādes darbību un kvalitātes kultūras pilnveidi daudz tiek runāts, darbinieku sanāksmēs un 

Iestādes padomē. Pie kāda no aktuāliem jautājumiem (piem., ēdienkarte, Ziemassvētku paciņu saturs, 

ūdens), tiek izveidota aptaujas anketa un aptaujāti visi vecāki.  

 

Iestādē notiek vairāku veidu pedagogu darba vērtēšana: 

● Mācību darba vērtēšana (pašvērtēšana) - katra mācību gada sākumā tiek izvirzīti mācību gada 

galvenie uzdevumi un pedagoģiskās padomes sēdē saskaņoti ar visiem pedagogiem. Mācību gada 

beigās katrs pedagogs raksta atskaiti par paveikto darbu mācību gadā (paveiktais gada galvenā 

uzdevuma ietvaros, ko tas ir devis bērniem, pašam pedagogam, uzdevuma pilnīgai izpildei 

nepieciešamais, turpmāk plānotais), sadarbība ar kolēģiem, ar vecākiem, atbalsta personālu, 

pedagoga dalība pasākumos, kursos, izstādēs, projektos, publikācijas, tālākizglītība (arī kursos 

gūtais, atziņas), pedagoga personīgais ieguldījums sakoptas vides veidošanā, kā arī pedagogi 

izsaka priekšlikumus nākamajam mācību gadam. 
● Nodarbību vērtēšana – katru gadu gada galveno uzdevumu ietvaros katrs pedagogs citiem 

pedagogiem un vadībai rāda atklāto nodarbību, kuru analizē visi klātesošie un izsaka savu 

viedokli par redzēto. 
● Pedagogu darba vērtēšana – vienreiz gadā tiek vērtēts pedagogu darbs balstoties uz Salaspils 

novada domes izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. 
● Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana - katru gadu līdz septembrim pedagogi 

tiek aicināti pieteikties uz pedagoga profesionālās kvalitātes novērtēšanu. Darba kvalitāte tiek 

vērtēta pēc Salaspilī izstrādātiem un apstiprinātiem “Pedagogu profesionālās darbības 

novērtēšanas kārtības” noteikumiem. 

 

Tehnisko darbinieku un administrācijas darba vērtēšana – vienreiz gadā tiek veikta darbinieku 

darba izpildes novērtēšana pēc Salaspils novada izstrādātajiem noteikumiem Salaspils novada domes 

administrācijā un iestādēs. Tiek vērtēta darbinieku pienākumu izpilde, personīgais ieguldījums iestādes 

un pašvaldības mērķu sasniegšanā, vērtētas kompetences (piem., organizācijas vērtību apzināšanās, spēja 
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pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, attiecību veidošana un uzturēšana, darbs komandā utt.), 

individuālā attīstība. 

Katru gadu iestādes vīzijas un mērķu sasniegšanai tiek izvirzīti gada galvenie uzdevumi (skat. 

gada galveno uzdevumu izpildi). 

Ar izglītības iestādes plānoto attīstību, attīstības gaitu un veiktajām korekcijām attīstības 

plānošanā pedagogi tiek iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdēs, sanāksmēs, pārējie darbinieki - 

sanāksmēs un informācijas stendos, vecāki - Iestādes padomes sēdēs. 

 

Secinājumi: 

❏ Iestādē tiek veikta darba pašvērtēšana. 

❏ Ieinteresētās puses tiek uzklausītas un iepazīstinātas ar izglītības iestādes plānoto attīstību. 

 

Tālākā attīstība:  
1. Pārskatīt iestādes vērtības, misiju un vīziju, iesaistot visas ieinteresētās puses. 

2. Pilnveidot pašvērtēšanas prasmes darbiniekiem. 

 

Vērtējums:  labi 

 

4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādes darbojas pēc tradicionālās izglītības iestādes pārvaldes struktūras.  

Izglītības iestādē kopā strādā 123 darbinieki (administrācija – 8, pedagogi – 62, tehniskais personāls – 

52). Iestādes vadības sastāvā ir vadītājs, 2 vadītāja vietnieki metodiskajā darbā, 2 saimniecības daļas 

vadītāji, 2 medicīnas māsas, 2 lietvedes. Katrs vadības darbinieks atbild par savu jomu. 

 Vadītāja vietnieki metodiskajā darbā atbild par mācību darba norisi un rezultātiem, 

pamatuzdevumu izpildes norisi un darba rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem 

darba līdzekļiem un priekšmetiem, par savu un citu savā darbībā skarto personu drošību. Vadītājas vietn. 

atbild par iestādes vizuālā tēla veidošanu, kā arī uztur un apkalpo iestādes mājaslapas (www.jantarpins.lv; 

www.salaspils-saulite.lv/). Katra vadītāja vietnieka metodiskajā darbā pakļautībā strādā iestādes 

pedagoģiskie darbinieki. 

Saimniecības daļas vadītāji nodrošina kvalitatīvu iestādes saimniecisko darbību: plāno, vada un 

kontrolē iestādes ēkas un teritorijas funkcionēšanu, nodrošina savlaicīgu pārtikas produktu piegādi un 

izsniegšanu pavārēm, atbild par darba norisi un rezultātiem. Katra saimniecības daļas vadītāja pakļautībā 

strādā šādi darbinieki – šefpavārs, pavāri, virtuves darbinieces, remontstrādnieki, sētnieki, apsargi. 

 Medicīnas māsas kopā ar iestādes administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos 

pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā. Medicīnas māsas sniedz ārstniecisko un profilaktisko 

palīdzību bērniem iestādē pēc ģimenes ārsta vai sabiedrības veselības centru speciālistu rekomendācijām 

savas kompetences ietvaros. Katras medicīnas māsas pakļautībā strādā šādi darbinieki – veļas pārzine / 

šuvēja, veļas mazgātājas, pirmsskolas skolotāju palīgi. 

Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. 

Izglītības iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina ievērot vispārcilvēciskās, demokrātijas 

vērtības un ētikas normas, lojalitāti pret Latvijas Republiku, Satversmi. 

Izglītības iestādes vadītājs pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē. 

            Iestādes nolikums ir apstiprināts Salaspils novada domes sēdē 2019. gada 15. augustā. 

Iestādē lēmumi tiek pieņemti: 

● vadītājas rīkojumu formā, kā paredzēts likumdošanā;  

● koleģiāli pedagoģiskās padomes sēdēs;  

● par šo lēmumu izpildi tiek ziņots pedagoģiskās padomes sēdē un dažādās sanāksmēs.  
Iestādes vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu. Tiek organizētas: 

● kolektīva kopsapulces – pārsvarā tiek rīkota mācību gada sākumā, lai iepazīstinātu visus 

darbiniekus ar izglītības iestādes darbu mācību gadā, aktuālo informāciju; 

http://www.jantarpins.lv/
http://www.salaspils-saulite.lv/
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● pedagoģiskās padomes sēdes (trīs reizes gadā) - pedagogi un atbalsta personāls tiek iepazīstināti ar 

darba grafikiem, darba plāniem, drošības un kārtības instrukcijām, gada galvenajiem uzdevumiem, 

pasākumu plāniem utt.; 
● tehnisko darbinieku sapulces (katru otro mēnesi) - tiek runāts par viņiem svarīgāko, aktuālāko, kā 

arī iepazīstināti ar pieņemtajiem lēmumiem; 
● ikmēneša sanāksmes pedagogiem un metodiskās sanāksmes pedagogiem pa bērnu vecumposmu 

grupām - pedagogi tiek iepazīstināti ar pieņemtajiem lēmumiem un aktuālajiem jautājumiem PII 

dzīvē, kursos, semināros, pieredzes skolās, iepazīstināti ar jaunāko literatūru, metodiskajām 

izstrādnēm, interesantākajām tehnikām radošajās nodarbībās utt.; 
● ar lēmumiem, kuri skar konkrētus darbiniekus, vadītāja iepazīstina katru darbinieku personīgi. 

 

Jautājumos, kas attiecas uz bērniem un viņu vecākiem, iestādes vadība: 

● piedalās vecāku sapulcēs un dalās ar informāciju; 
● katru otro mēnesi piedalās Iestādes padomes sēdēs, kurās vadītāja iepazīstina ar pieņemtajiem 

lēmumiem un vienu reizi gadā atskaitās par paveikto, tālāk vecāki iepazīstina pārējos vecākus; 
● jaunāko informāciju izliek grupiņas informācijas stendā; 
● uztur iestādes mājas lapu, kurā vecāki un jebkurš interesents var iepazīties ar piedāvātajām 

programmām, aktualitātēm, ēdienkarti, fotogaleriju, kas atspoguļo iestādē rīkotos pasākumus un 

aktivitātes; 
● atsevišķos gadījumos tiek rīkotas individuālas sarunas. 

 

Secinājumi: 

❏ Izglītības iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra un katra vadītāja kompetences 

joma. 

❏ Iestāde ir nodrošināta ar kvalificētiem darbiniekiem. 

❏ Iestādes vadībai ir savstarpēji cieša sadarbība un spēja ātri pieņemt svarīgus lēmumus, reaģēt uz 

konfliktsituācijām un sniegt nepieciešamo atbalstu personālam.  

 

Tālākā attīstība:  

1. Organizēt personālam kursus, lai pilnveidotu iekšējo un ārējo komunikāciju. 

 

Vērtējums:  labi 

 

4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestāde ar dibinātāju (Salaspils novada domi) sadarbojas budžeta jautājumu risināšanā, lielo 

remontdarbu plānošanā, iestādes drošības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, normatīvo aktu 

izstrādē.  

Mūsu iestāde regulāri sadarbojas ar: 

Salaspils PII “Saime”, “Ritenītis”, “Atvasīte”, “Daugaviņa”, sadraudzības pilsētu PII -  piedaloties PII 

organizētajās un pašiem organizējot pieredzes skolas pedagogiem vai tehniskajiem darbiniekiem, kā arī 

organizējot bērnu pasākumus.   

Salaspils sporta namu - sadarbojamies, risinot dažādus organizatoriskus jautājumus un mums 

organizējot Sporta dienas sporta namā. 

Salaspils 1. vidusskolu, Salaspils 2.vidusskolu - organizējot 1. klases viesošanos mūsu iestādē 

(rudenī) un organizējot mūsu sagatavošanas grupu došanos uz skolu vērot 1. klases stundu, iepazīties ar 

skolu un tās dienas ritmu, daloties pieredzē un vērojot pedagogu vadītās nodarbības un stundas skolā un 

pirmsskolā utt. 
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Salaspils Pašvaldības policiju - organizējot bērnu drošu ceļu pāriešanu, ejot uz Sporta dienas 

pasākumu sporta namā vai stadionā, organizējot drošības nedēļu (piedalās pašvaldības policijas pārstāvji). 

Salaspils bibliotēku - organizējot izzinošas ekskursijas uz bibliotēku, tikšanos ar bērnu dzejniekiem, 

radošo darbnīcu apmeklēšana bibliotēkas nedēļas ietvaros.  

Dambretes attīstības biedrības priekšsēdētāju - organizējot sagatavošanas grupu bērniem pamācošas 

nodarbības dambretes spēles apguvē. 

SIA “Zaļā josta” - organizējot makulatūras konkursā savāktās makulatūras izvešanu un dalību radošajos 

konkursos. 

2019./2020. m.g. vēl sadarbojāmies ar Latvijas Valsts mežiem un Cūkmenu, piedaloties 

ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”, Valsts policiju un Runci Rūdi, iepazīstinot bērnus ar drošību uz 

ielas, ledus utt.  

Secinājums  

❏ Iestāde sadarbojas ar dažādiem sadarbības partneriem. 
 

Tālākā attīstība:  

1. Turpināt sadarboties ar sadarbības partneriem, lai veicinātu un padarītu interesantāku mācību 

procesu bērniem. 

2. Apzināt Salaspils novadā esošos uzņēmumus, meklējot jaunus sadarbības partnerus. 

3. Veicināt iestādes dalību novada un starptautiskos projektos. 

 

Vērtējums:  ļoti labi 

5. Citi sasniegumi  
 Visi sasniegumi ir aprakstīti Iestādes pašnovērtējuma iepriekšējās sadaļās. 

6. Turpmākā attīstība  
Secinājumi: 

Joma Kritēriji Secinājumi Tālākā attīstība 

Izglītības 

iestādes 

darbības 

pamatmērķi 

  ❏ Ārā organizētās nodarbības un 

pasākumi bērniem sagādā 

lielāku prieku un motivāciju 

darboties.  

❏ Organizētie pasākumi ir 

veicinājuši bērnu un vecāku 

valstiskās identitātes apziņu. 

 

1. Pilnveidot mācību procesa 

organizēšanu iestādes 

teritorijā un dabā. 

2. Bagātināt  vārdu krājumu  

latviešu valodā  un 

pilnveidot sarunvalodu. 

3. Turpināt pilsoniskās 

audzināšanas, tautas 

tradīciju saglabāšanas  un 

bērnu radošo spēju 

izkopšanu. 
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4.1.mācību 

saturs  

iestādes 

īstenotās 

izglītības 

programmas 

  ❏ Iestādē ir izstrādāti mācību un 

audzināšanas procesa 

organizēšanai nepieciešamie 

plānošanas dokumenti. 

❏ Pirmsskolas izglītības iestādes 

pedagogi pārzina pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas un mācību 

programmu saturu.  

1. Izstrādāt mācību un 

audzināšanas darba plānu 

2020./2021. mācību gadam.  

4.2. mācīšana 

un mācīšanās 

  

4.2.1. mācīšanas 

kvalitāte 

❏ Skolotāji savā darbībā 

kvalitatīvi izmanto 

daudzveidīgas mācību 

metodes. 

❏ Tiek nodrošināta mācību 

procesa saikne ar audzināšanas 

darbu, reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm. 

❏ Pedagogi spēj nodrošināt 

mācību procesu, atbilstoši 

bērnu individuālajām spējām.  

❏ Pedagogi ir pozitīvas, 

motivētas un radošas 

personības. 

❏ Tiek nodrošināta kvalitatīva 

bērns-vecāks-skolotājs 

sadarbība. 

1. Veicināt metožu 

daudzveidību latviešu 

valodas apguvē. 

2. Sekmēt daudzveidīgu 

mācību metožu 

izmantošanu, organizējot 

mācību procesu āra vidē. 

 

4.2.2 mācīšanās 

kvalitāte 

❏ Bērni tiek iepazīstināti ar 

mācību darbam izvirzītajām 

prasībām un sadarbības 

iespējām. 

❏ Bērniem tiek veicinātas 

pašvadītas mācīšanās un 

pašvērtēšanas prasmes. 

❏ Mācīšanās procesā tiek  

nodrošināta saikne ar reālo 

dzīvi.  

❏ Iestādē tiek veikta bērnu 

kavējumu uzskaite un analīze. 

1. Dot iespēju bērniem pašiem 

apgūt zināšanas patstāvīgi 

darbojoties, mācoties plānot 

savu laiku, to organizējot un 

pašizvērtējot. 

2. Pilnveidot mācību vidi, 

maksimāli nodrošinot 

iespēju apgūt mācību saturu 

mūsdienīgi un inovatīvi. 

 

4.2.3. vērtēšana 

kā mācību 

procesa 

sastāvdaļa 

❏ Iestādē ir izstrādāta bērnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība.  
❏ Bērnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas procesā tiek iegūta, 

apkopota un analizēta 

informācija. 

1. Veicināt bērna 

pašvērtēšanas prasmju 

attīstību. 

2. Veicināt pedagogu prasmes 

organizēt individuālās 

tikšanās ar vecākiem par 

bērna sasniegumiem. 
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4.3. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

4.3.1. izglītojamo 

sasniegumi 

ikdienas darbā 

❏ Bērni kopā ar skolotājām aktīvi 

piedalās dažādos konkursos, 

skatēs. 

1. Veicināt vecāku izpratni par 

regulāras izglītības iestādes 

apmeklējuma sasaisti ar 

bērna sasniegumiem. 

2. Turpināt organizēt un 

piedalīties bērnu konkursos, 

viktorīnās, festivālos. 

4.4. Atbalsts 

izglītojamiem 

  

  

  

4.4.1. 

psiholoģiskais 

atbalsts un 

sociālpedago-

ģiskais atbalsts 

❏ Iestādē tiek apkopoti un 

analizēti dati par bērnu 

traumatismu. 

❏ Iestādē tiek sniegts 

psiholoģiskais un 

logopēdiskais atbalsts. 

❏ Ārkārtas situācijas laikā tika 

nodrošināta iespēja saņemt 

psiholoģisko palīdzību un 

konsultācijas attālināti, 

sniegtas rekomendācijas 

vecākiem bērnu spēju un 

prasmju sekmēšanā ārkārtas 

situācijas laikā.  

1. Sniegt atbalstu un izglītot 

pedagogus par labvēlīgas 

emocionālās un fiziskās 

vides nodrošināšanu 

bērniem, īpaši akcentējot 

bērnu ar īpašām vajadzībām 

sensoro integrāciju. 

 

4.4.2. izglītojamo 

drošības 

garantēšana 

(drošība un darba 

aizsardzība) 

❏ Bērni un darbinieki regulāri 

tiek izglītoti drošības 

jautājumos. 

❏ Ir izstrādātas drošības 

instrukcijas, ar kurām tiek 

iepazīstināti bērni un 

darbinieki.  

❏ Iestādē notiek dažādi drošības 

pasākumi bērnu drošībai.  

❏ Izstrādāti un redzamās vietās 

izvietoti evakuācijas plāni un 

regulāri, sadarbībā ar Salaspils 

domes darba aizsardzības 

speciālisti, notiek evakuācijas 

mācības.  

1. Turpināt organizēt 

praktiskās nodarbības 

bērniem un darbiniekiem, 

lai regulāri atjaunotu 

prasmes rīkoties 

ekstremālās un ārkārtas 

situācijās. 

2. Mācīt bērnus rūpēties par 

savu drošību ikdienā.  

4.4.3. atbalsts 

personības 

veidošanā 

❏ Iestādē ir izstrādāts 

”Audzināšanas procesa 

organizēšanas plāns 2020 - 

2023.gadam.” 

❏ Iestādē tiek organizēti dažādi  

bērna personību veidojoši 

pasākumi. 

❏ Pasākumi tiek rūpīgi plānoti 

un analizēti. 

❏ Iestādē tiek piedāvāti 

ārpusnodarbību pulciņi. 

1. Turpināt iesaistīt bērnus 

pasākumu organizēšanā - 

piem., sporta diena, 

viktorīna, teātra dienas. 
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4.4.4. atbalsts 

karjeras izglītībā 

❏ Iestāde sadarbojas ar 

vecākiem, lai izglītotu bērnus 

profesiju dažādībā.  

❏ Katru gadu sagatavošanas 

grupas bērniem tiek rīkotas 

mācību ekskursijas uz 

Daugavas muzeju. 

1. Izzināt bērnu vēlmi 

iepazīties ar noteiktu 

profesiju. Rast iespēju 

uzaicināt šīs profesijas 

pārstāvi uz tikšanos ar 

bērniem.  

2. Turpināt sadarbību ar 

vecākiem šajā jomā.  

4.4.5. atbalsts 

mācību darba 

diferenciācijai 

❏ Skolotāji diferencē mācību 

darbu atbilstoši bērna spējām 

un talantiem. 

❏ Tiek organizēta veiksmīga 

sadarbība starp atbalsta 

personālu un pedagogiem. 

❏ Tiek izmantotas bērnu 

attīstības kartes / lapas un 

elektroniskās skolotāju 

dienasgrāmatas. 

1. Plānot un dažādot  

mācīšanas formas un 

metodes darbam ar 

talantīgajiem bērniem un 

bērniem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 

4.4.6. atbalsts 

izglītojamiem ar 

speciālām 

vajadzībām 

❏ Ir jāiegulda liels izglītojošs 

un atbalstošs darbs ar 

vecākiem, lai veicinātu 

vecāku izpratni par bērna 

individuālajām vajadzībām. 

❏ Mācību gadā 6 bērniem 

atbalsta grupa ir ieteikusi iziet 

pedagoģiski medicīnisko 

komisiju. 

❏ Ir palielinājies bērnu skaits, 

kuriem nepieciešams atbalsts 

mācību procesā. 

❏ Ārkārtas situācijas laikā tika 

gūta jauna pieredze, sniedzot 

konsultācijas tiešsaistē un 

nodrošinot individuālus 

uzdevumus. 

 

1. Turpināt atbalsta komandas 

darbu, nodrošinot bērna 

vispusīgu attīstību, 

atbilstoši viņa spējām. 

2. Turpināt izglītot pedagogus 

darbam ar bērniem ar 

speciālām vajadzībām, 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

3. Izstrādāt jaunu kārtību 

bērna speciālo vajadzību 

apzināšanā un atbalsta 

īstenošanā atbilstoši 

19.11.2019. MK 

noteikumiem “Prasības 

vispārējās izglītības 

iestādēm, lai to īstenotajās 

izglītības programmās 

uzņemtu izglītojamos ar 

speciālām vajadzībām”, 

stājas spēkā 01.09.2020. 

4.4.7. sadarbība 

ar izglītojamā 

ģimeni 

❏ Sadarbībai ar vecākiem 

izmantotas daudzveidīgas 

darba formas. 

❏ Aktīvi darbojas Iestādes 

padome. 

❏ Vecākiem ir iespēja izteikt 

savu viedokli. Vecāku 

ieteikumi, iespēju robežās, 

tiek ņemti vērā.  

1. Uzlabot komunikācijas 

prasmes starp pedagogiem 

un vecākiem.  

2. Turpināt veiksmīgo 

sadarbību ar vecākiem.  

3. Nodrošināt saziņas iespēju 

ar vecākiem, izmantojot  e-

platformas - ELIIS, ZOOM 

u.c. 
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4.5. Izglītības 

iestādes vide 

4.5.1. 

mikroklimats 

❏ Iestāde savu darbu prezentē 

un popularizē iestādes mājas 

lapās un pārstāvot savu 

iestādi citu iestāžu 

organizētajos pasākumos. 

❏ Iestādē ir izveidojušās 

daudzveidīgas tradīcijas. 

❏ Iestādes personāls ir lojāls 

Latvijas Republikai un tās 

Satversmei, nodrošina 

cieņpilnu attieksmi pret valsts 

simboliem. 

1. Veicināt darbinieku, vecāku 

un bērnu iesaisti pasākumu 

organizēšanā, veicinot 

patriotismu un lojalitāti 

Latvijas Republikai.  

4.5.2. fiziskā 

vide un vides 

pieejamība 

❏ Iestādē ir droša fiziskā vide. 

❏ Uzraugošās institūcijas 

regulāri pārbauda Iestādi. 

❏ Bērni iesaistās Iestādes 

estētiskas vides veidošanā un 

sakopšanā. 

1. Atjaunot āra 

rotaļkonstrukcijas 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

2. Uzstādīt kodus un drošības 

pogas pie Iestādes vārtiem. 

4.6. izglītības 

iestādes 

resursi 

4.6.1. iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

❏ Iestāde ir nodrošināta ar 

materiāltehniskajiem 

resursiem un iekārtām. 

❏ Iestādes telpas atbilst 

izglītības programmas 

specifikai un bērnu skaitam. 

1. Nodrošināt kvalitatīvu 

interneta pieslēgumu visās 

grupas telpās. 

 

4.6.2. 

personālresursi 

❏ Darbinieki apmeklēja 

dažādus kursus, seminārus, 

pieredzes skolas, atklātās 

nodarbības.  

❏ Iestāde realizē pedagogu 

tālākizglītības kursu 

programmas, organizē 

pieredzes skolas un 

seminārus. 

❏ Darbinieku motivēšanai ir 

ieviestas dažādas materiālās 

un nemateriālās stimulēšanas 

formas. 

1. Vairāk motivēt jaunos 

pedagogus iesaistīties 

dažādās aktivitātēs. 

2. Ieviest mentora palīdzību 

jaunajiem pedagogiem.  

3. Rosināt piedalīties uz 

attīstību un inovācijām 

vērstās konferencēs, 

lekcijās, semināros.  

 

4.7. Izglītības 

iestādes 

darba 

organizācija, 

vadība un 

4.7.1. izglītības 

iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības 

plānošana 

❏ Iestādē tiek veikta darba 

pašvērtēšana. 

❏ Ieinteresētās puses tiek 

uzklausītas un iepazīstinātas 

ar izglītības iestādes plānoto 

attīstību. 

1. Pārskatīt iestādes vērtības, 

misiju un vīziju, iesaistot 

visas ieinteresētās puses. 

2. Pilnveidot pašvērtēšanas 

prasmes darbiniekiem. 
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kvalitātes 

nodrošināšana  
4.7.2. izglītības 

iestādes vadības 

darbs un 

personāla 

pārvaldība 

❏ Izglītības iestādē ir noteikta 

vadības organizatoriskā 

struktūra un katra vadītāja 

kompetences joma. 

❏ Iestāde ir nodrošināta ar 

kvalificētiem darbiniekiem. 

❏ Iestādes vadībai ir savstarpēji 

cieša sadarbība un spēja ātri 

pieņemt svarīgus lēmumus, 

reaģēt uz konfliktsituācijām 

un sniegt nepieciešamo 

atbalstu personālam.  

1. Organizēt personālam 

kursus, lai pilnveidotu 

iekšējo un ārējo 

komunikāciju.  

4.7.3. izglītības 

iestādes 

sadarbība ar 

citām 

institūcijām 

❏ Iestāde sadarbojas ar 

dažādiem sadarbības 

partneriem. 

 

1. Turpināt sadarboties ar 

sadarbības partneriem, lai 

veicinātu un padarītu 

interesantāku mācību 

procesu bērniem. 

2. Apzināt Salaspils novadā 

esošos uzņēmumus, 

meklējot jaunus sadarbības 

partnerus. 

3. Veicināt iestādes dalību 

novada un starptautiskos 

projektos. 
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Pašnovērtējuma kopsavilkums 

Jomas Vērtējums 

4.1.Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas  Labi 

4.2. Mācīšana un mācīšanās    

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte   Labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte   Labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   Labi 

4.3. Izglītojamo sasniegumi   

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā   Labi 

4.4. Atbalsts izglītojamiem    

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts   Labi 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)   Labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā   Labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā   Labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   Labi 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām  Ļoti labi 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  Ļoti labi 

4.5.Izglītības iestādes vide   

4.5.1. Mikroklimats   Labi 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība   Labi 

4.6. Izglītības iestādes resursi   
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4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   Labi 

4.6.2. Personālresursi   Labi 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana   

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  Labi 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  Labi 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja 

____________________________________ Evita Beļska 

 

Z.v. 

SASKAŅOTS 

 

 

Salaspils novada domes administrācijas Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

____________________________________  ___________________________ 

(paraksts)      (vārds uzvārds) 

 

___________________________________ 

(datums) 

Z.v. 


