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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) ir Liepājas pilsētas 

domes dibināta iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru 

kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, iestādes Nolikums un citi normatīvie akti. 

Iestāde atrodas mikrorajonā “Ezerkrasts - 2”, Liepājas austrumu pusē. 300 m attālumā no 

iestādes atrodas Liepājas ezers, līdz pilsētas robežai – 1,5 km. Blakus iestādei atrodas Liepājas 

8.vidusskola, Liepājas Neredzīgo biedrība, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle – 

“Libris”.  

Iestādes divu stāvu ēka uzcelta un nodota ekspluatācijā 1986. gadā kā bērnudārzs Nr.45, 

1997.gadā bērnudārzs kļūst par pirmsskolas izglītības iestādi “Mazulītis”.  

Iestādē strādā (iestādes dati 01.09.2017.) 49 darbinieki, no tiem 27 pirmsskolas izglītības 

pedagogi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu realizēšanu (amatu apvienošanas kārtībā 

strādā 2 pedagogi), logopēds un 19 administratīvi saimnieciskais personāls (t.sk. medicīnas māsa, 

saimniecības vadītājs, sekretārs). Iestādes vadību nodrošina vadītājs un vadītāja vietnieks izglītības 

jomā. Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība, no tiem pieciem ir maģistra grāds, 13 pedagogi ir 

ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi, 1 pedagogs - 1. kvalitātes pakāpi. Šobrīd divi pedagogi mācās Liepājas 

Universitātē: viens pedagogs studē maģistrantūras programmā un otrs iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību (1.diagramma).  

 

Pedagoģisko darbinieku izglītība 2017./2018.m.g. 

 

                                                                                                                              1.diagramma 

 
 

Pedagogu izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pedagogi pastāvīgi 

pilnveido savu profesionālo kompetenci.  

Pedagogu vidējais vecums ir 45 gadi, bet vidējais darba stāžs ir 17 gadi.  

 

 

1.tabula. Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

Vecums 
24 un 

jaunāki 
25-29 30 - 34 35 – 39 40 - 44 45-49 50 - 54 55-59 

Pedagogu 

skaits 
1 3 1 3 7 7 4 4 

 

 

85%

11%
2%2%

Augstākā izglītība Maģistra grāds

Mācās maģistrantūrā Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

http://www.biblioteka.lv/Libraries/biblioteka-libris/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/Libraries/biblioteka-libris/default.aspx
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2.tabula. Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā darba stāža 

Laika 

periods 
līdz 5 5–10 10 -15 15-20 20-25 25-30 30-35 

35 un 

vairāk 

Pedagogu 

skaits 
3 2 6 7 4 5 3 0 

 

Mazākumtautību izglītojamo latviešu valodas apmācību nodrošina latviešu valodas skolotāja. 

Par izglītojamo muzikālo attīstību rūpējas divas mūzikas skolotājas. 

Iestādes sociālā vide vērtējama pašvaldības un valsts ekonomiskās vides kontekstā. 

Izglītojamo vecāku/aizbildņu (turpmāk tekstā – vecāki) materiālo nodrošinājumu ietekmē Liepājas 

vietējā infrastruktūra, vecāku darba vietas. Pastāvošais bezdarba līmenis Liepājā, kas šobrīd ir 6,5% 

(NVA statistikas dati 01.03.2018.), ietekmē ģimeņu materiālo stāvokli. Līdz ar to iestādē ir 

izglītojamie, kuru vecāki strādā ārzemēs, gan arī izglītojamie, kuru ģimenēm ir piešķirts 

maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss.  

Maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu izglītojamie saņem atbalstu no Liepājas pilsētas 

Domes par ēdināšanas pakalpojumiem iestādē. 

Izglītojamo ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā (iestādes statistikas dati 02.05.2018.) 

tika noskaidrots, ka: vecāki, kuri strādā algotu darbu ārpus Latvijas – 28, bāreņi un aizbildniecībā – 

3, ģimenes, kurām piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss – 5. 

Iestāde šobrīd īsteno 3 izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu (01011111), 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011121), Mazākumtautību 

speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

(01015621). Izglītības programmas tiek īstenotas 12 izglītojamo grupās, no kurām 7 grupās mācības 

noris latviešu valodā, 5 mazākumtautību grupās – krievu valodā. No 2015.gada sāk darboties grupas 

no 1,5 gadu vecuma. 

2017./2018.m.g.iestādi apmeklē 262 izglītojamie (iestādes statistikas dati 01.09.2017.), no 

tiem 122 meitenes un 140 zēni. 

Iestādē tiek piedāvāta iespēja izglītojamiem iesaistīties kultūrizglītojošās, sporta un valodu 

interešu izglītības programmās. Pedagogi īsteno interešu izglītības programmas par maksu: 

 angļu valoda bērniem no 4-6 gadu vecumam; 

 krievu valoda pirmsskolā; 

 tautas dejas pirmsskolas vecuma bērniem; 

 bērnu un jauniešu sporta izglītības programma sporta dejās; 

Iestāde sadarbībā ar Liepājas Komplekso sporta skolu piedāvā nodarbības: 

 sporta vingrošanu (iestādes telpās); 

 baseinu. 

Iestādē ir savas tradīcijas, kas tiek koptas gadu gadiem. Tās palīdz gan pilnveidot un attīstīt 

izglītojamo prasmes, gan radīt vienotības sajūtu un ciešu sadarbību ar izglītojamo vecākiem: 

 Zinību diena; 

 Tēvu diena; 

 Iestādes dzimšanas dienas atzīmēšana; 

 Labdarības akcija “Dāvāsim prieku!”; 

 Baltā galdauta svētki; 

 Tūju stādīšana; 

 Pasaku pēcpusdienas “Izspēlēsim pasaku”; 

 Vecvecāku pēcpusdiena; 

 Talkas. 

Iestādes tradicionālie pasākumi ir: 

 Rudens svētki un Miķeļdienas gadatirgus; 

 Mārtiņi; 

 Lāčplēša diena; 
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 Latvijas dzimšanas dienas svinības; 

 Ziemassvētku koncerti; 

 Barikāžu atceres aizstāvju diena; 

 Meteņi; 

 Draudzības diena; 

 Liepājas dzimšanas diena; 

 Lieldienas; 

 Mātes diena; 

 Jāņi; 

 Sporta izpriecas, sporta svētki; 

 Izlaidums, izstādes, konkursi, ekskursijas, u.c. 

2013.gadā tika nodibināta “Ģimenes ar bērniem atbalsta biedrība “Mazais liepājnieks””, 

pateicoties kurai iestāde piedalās dažādos izsludinātajos projektu konkursos, iegūstot finansējumu 

pozitīvai un attīstošai vides veidošanai bērniem un ģimenei. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 
 

Iestādes vīzija: 

“Pār zinību un atklājumu tiltu košu “Mazulītis” iet ceļu drošu. 

Prot gan lasīt, rēķināt, gudras domas šķetināt. 

Tic viņš labajam un saviem spēkiem,  

Kā Sprīdītis var cīnīties par mērķiem cēliem. 

Sirsniņā tam valda prieks, 

Skolā viņš ir teicamnieks!” 

/B. Skrabāne/ 

 

Iestādes misija 

 Izglītojamajiem droša, attīstoša un labvēlīga izglītības iestādes vide. 

 Radoši, zinoši un atvērti pedagogi nodrošina kvalitatīvu, pētniecisku mācību procesu un 

individuālu pieeju katram izglītojamam. 

 Izglītības iestādei ir pozitīvs novērtējums sabiedrībā. 

 

Iestādes mērķis: 

nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu, balstoties uz izglītības vides 

kvalitāti un pedagoga un izglītojamā mijiedarbībā sasniedzamu rezultātu. 

 

Iestādes uzdevumi: 

 nodrošināt izglītojamiem pirmsskolas mācību satura pēctecību sekmīgai pamatizglītības 

uzsākšanai; 

 veidot attīstošu un mūsdienīgu izglītības vidi, rosinot izglītojamo ieinteresēti un aktīvi 

izzināt pasauli ap sevi; 

 pilnveidot pedagogu kompetenci, īstenojot bilingvālu pedagoģisko procesu iestādē; 

 pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci izglītojamo fiziskās izglītības un veselības 

nostiprināšanā, organizējot aktivitātes āra vidē; 

 

Iestādes vērtības – kvalitāte, radošums, attieksme. 
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3. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošajos kritērijos 
 

3.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

                                                              3. tabula. Īstenojamās vispārējās izglītības programmas 
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Kods 

 

Licence 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018.m.g. 

Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-

3237 

20.12.2010

. 

147 154 151 150 157 150 

Mazākumtautību 

vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011121 V-

6188 

12.02.2013

. 

103 106 106 102 104 102 

Mazākumtautību 

speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015621 V-

7967 

05.06.2015

. 

1 1 1 1 1 1 

 

Iestādes mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmām atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un mācību programmām pirmsskolai, 

lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību. 

Izglītības programmu saturu veido mācību satura jomu vai integrētu mācību priekšmetu 

saturs, lai sniegtu izglītojamiem vienotu izpratni par apkārtējo pasauli.  

Pedagogi pedagoģiskajā procesā izmanto Valsts izglītības satura centra piedāvātos mācību 

programmu paraugus pirmsskolai, labi pārzina mācību programmās pirmsskolai noteiktos mērķus, 

uzdevumus, mācību saturu, vērtēšanas formas un paņēmienus.  

Izglītības procesu īsteno divās mācību valodās: valsts un krievu valodā.  

Īstenojot mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, izglītojamie no piecu 

gadu vecuma latviešu valodu apgūst rotaļnodarbībās piecas reizes nedēļā. Latviešu valodas pedagogs 

akcentē atbalstošu vidi valsts valodas apguvei, ikdienas saskarsmi. Latviešu valodas apguvei 

rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un ikdienas saskarsmē izmanto bilingvālo pieeju (mācību 

satura un valodas apguvi vienlaicīgi). 

Rotaļnodarbību saraksts ir sastādīts saskaņā ar īstenotajām pirmsskolas izglītības mācību 

satura programmām un ir apstiprināts ar iestādes vadītāja rīkojumu, ir pieejams vecāku mapē. 

Izglītojamo rotaļnodarbību saraksts atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Mācību saturs tiek izstrādāts katrai vecuma grupai attiecīgi katram mēnesim visa darba gada 

garumā, paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, mācību līdzekļus un metodes, izglītojamo 

sasniedzamos rezultātus, atbalsta materiālus, integrējot mācību saturu, ievērojot starppriekšmetu 

saikni un plānotās tēmas sasaisti ar reālo dzīvi. Pedagogs mācību darbā paredz diferencētu un 

individualizētu pieeju, izglītojamo patstāvīgu un radošu darbību visas dienas garumā. 

Mācību procesa laikā nepieciešamības gadījumā plānā tiek veiktas korekcijas, paredzot 

mācību darba individualizāciju izglītojamiem ar mācību grūtībām. Pamatojoties uz pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un saskaņā ar licencēto mazākumtautību speciālo 

pirmsskolas izglītības programmu, iestāde integrē izglītojamo ar speciālām vajadzībām.  
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Plānojot iestādes darbu, regulāri tiek izskatīts mācību līdzekļu un citu resursu nodrošinājums 

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. Mācību līdzekļu un literatūras saraksts katru darba 

gadu tiek apstiprināts ar vadītāja rīkojumu. Pedagoģiskajās padomes sēdēs tiek analizēts mācību 

process, metodiskais darbs, mācību satura atbilstība normatīvajiem aktiem un nozares attīstībai. 

Pedagogi sniedz priekšlikumus iestādes vadībai par izglītības procesa un materiālās bāzes 

pilnveidošanu.  

Iestādē ir izstrādāts darba plāns un audzināšanas plāns, pamatojoties uz Valsts izglītības satura 

centra prioritātēm izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā, saskaņā ar kuru 

pedagogi izstrādā tematisko plānu un grupu audzināšanas plānu, ievērojot iestādes izvirzītos mērķus 

un uzdevumus, plānojot tēmas, kuras veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, 

kultūru, sabiedrību un valsti, audzina atbildību, godprātību un patriotismu pret savu iestādi, pilsētu 

un valsti. Pastāvīgi noris tematisko un audzināšanas plānu aktualizēšana, sadarbojoties iestādes 

pedagogiem. Audzināšanas darbā pedagogi izmanto dažādas metodes un paņēmienus: interaktīvas 

metodes, izglītojošus pasākumus, mācību ekskursijas u.c. Pedagogi un izglītojamie tiek izglītoti un 

nodrošināti ar informatīviem materiāliem par audzināšanas jautājumiem. Audzināšanas darbu izvērtē 

mācību gada beigās un to kontroli veic iestādes vadība. 

Iestādes vadība koordinē un pārrauga pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu un 

tematisko plānu izstrādi, sniedzot vajadzīgo atbalstu: nodrošina pedagogiem konsultācijas, 

nepieciešamo informāciju un resursus, organizē kursus un izglītojošus seminārus. Pedagogi tiek 

nodrošināti ar jaunām tehnoloģijām, dažādu mācību un metodisko literatūru.  

Iestādē tiek īstenotas dažādas interešu izglītības programmas, kurās izglītojamiem iespējams 

papildināt pirmsskolas izglītības programmās iegūtas zināšanas un prasmes.  

 

Stiprās puses 

 Iestāde nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu, kas ietver mācību un audzināšanas darbu, kā 

rezultātā izglītojamie apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas, veidojot attieksmi pret sevi, 

līdzcilvēkiem un apkārtējo vidi. 

 Iestāde nodrošina izglītojamos un pedagogus ar daudzveidīgiem un mūsdienīgiem mācību 

līdzekļiem un resursiem pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.  

 

Turpmākā attīstība 

 Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu kompetenci 

audzināšanas jomā.  

 Sagatavot licencēšanai pirmsskolas izglītības mācību programmu bilingvālai mācību satura 

apguvei. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Iestādes pedagoģiskais process noris audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas vienotībā, veicinot 

izglītojamā harmonisku attīstību atbilstoši viņa spējām un vajadzībām. Iestādē mācību procesā tiek 

organizētas rotaļnodarbības, kurās izglītojamo galvenais darbības veids ir rotaļa. 

Mācību gada sākumā grupu pedagogi “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” ieraksta 

rotaļnodarbību sarakstu. No 2018. gada janvāra 6-7 gadu vecu un 5-6 gadu vecu izglītojamo grupu 

pedagogi ir iesaistīti iestādes pilotprojektā un tematiskos plānus ievada “e-klasē”. Rotaļnodarbību 

tēmas, mērķus un uzdevumus pedagogi plāno pa nedēļām, kā arī veic izglītojamo apmeklējuma 

uzskaiti ne vēlāk kā līdz katras darba dienas pulksten 9.00. Divas reizes gadā un pēc nepieciešamības 

iestādes vadība uzrauga to aizpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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Mācību procesa organizācijas pilnveidošanai pastāvīgi notiek informācijas aprite starp 

pedagogiem, iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem. Informācija tiek apkopota un 

aktualizēta pedagoģiskās padomes sēdēs, iestādes padomes sēdēs, sapulcēs, pārrunās, mājas lapā u.c. 

Izglītojamie regulāri tiek informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām, pārrunājot to “Rīta 

aplī”, rotaļnodarbību ievaddaļā un citos dienas režīmu momentos, ievērojot izglītojamo vajadzības 

un intereses. 

Vadība ir secinājusi, ka mācīšanas process iestādē ir jēgpilns, virzīts uz sasniedzamo rezultātu. 

Rotaļnodarbībās ir pozitīvi emocionāls mikroklimats, tiek iesaistīti visi izglītojamie, mācību satura 

skaidrojums balstās uz reālo dzīvi, vajadzības gadījumā tiek sniegts atbalsts. Pedagogi savstarpēji 

apmeklē rotaļnodarbības, apkopo savu un citu pedagogu pieredzi, kas ļauj pilnveidot mācību procesu 

un izvērtēt savu pedagoģisko darbību. Pedagogi pastāvīgi strādā pie rotaļnodarbību kvalitātes 

uzlabošanas. Pedagogu darba pieredze tiek apkopota portfolio, kas palīdz iestādes vadībai pedagogu 

darba kvalitātes vērtēšanā, ļaujot apzināt galvenās pedagogu darbības problēmas, to risināšanu 

izvirzot par prioritāru.  

Iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību līdzekļiem, kuri atbilst izglītojamo vecumam, spējām 

un konkrētai rotaļnodarbībai. Pedagogi pēc savas iniciatīvas ir motivēti ieviest mūsdienīgas 

inovācijas mācību procesā, kas veicina kvalitatīvu mācīšanas procesu, atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām un interesēm. Regulāri tiek iztrādāti mācību un uzskates materiāli – darba lapas, 

didaktiskas spēles, prezentācijas u.c.  

Pedagogi sekmē izglītojamiem vispusīgu attīstību, personības apziņas veidošanos un 

psiholoģisku sagatavošanu mācību procesam skolā. Iestāde sadarbojas ar Liepājas 8.vidusskolu, kur 

6-7 gadu veciem izglītojamiem ir iespēja stundās iejusties topošā pirmklasnieka lomā, mācīties 

līdzdarboties un sadarboties ar skolotājiem un 1.klases skolēniem. 

Lai motivētu izglītojamos un padarītu mācību procesu interesantāku, pedagogi izmanto dažādas 

metodes un paņēmienus: praktisko darbošanos, eksperimentus, rotaļas un spēles, projekta nedēļu, 

mācību ekskursijas, izglītojošos konstruktorus “LEGO education”, jaunās tehnoloģijas u.c. 
Sistemātiskais izglītojamā un pedagoga savstarpēji saistītais darbības veids ir vērsts no izglītošanas 

uz izglītojamā audzināšanas uzdevumu risināšanu. Atbilstoši iestādes prioritātēm un audzināšanas 

plānam pedagogi mērķtiecīgi veido audzināšanas saturu. Audzināšanas uzdevumus par drošību, 

savstarpējām attiecībām ar vienaudžiem, uzvedības normām sabiedrībā, higiēnas prasībām, ēšanas 

kultūru u.c. pedagogi atspoguļo “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā”. 

Iestāde plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus izglītojamiem, kuri sekmē izglītojamā 

cieņas pilnu attieksmes veidošanos pret valsts simboliem, dažādiem valsts svētkiem un 

kultūrvēsturiskām tradīcijām. Pedagogi audzina izglītojamiem piederības sajūtu savai iestādei, 

pilsētai un valstij. Mazākumtautību izglītojamiem veidojas interese un izpratne par Latvijas kultūru, 

tradīcijām, citu tautu kultūras vērtībām, viņi apgūst praktisko pieredzi valodas lietošanā. Dažādu 

tautību izglītojamie iestādē iepazīstas ar savas tautas kultūru un tradīcijām, kā arī gūst priekšstatu par 

citu tautu kultūras mantojumu, kopīgi piedaloties daudzveidīgos tematiskos pasākumos.  

Lai iesaistītu izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā un palīdzētu viņiem izprast mācību 

satura saistību ar reālo dzīvi, iestāde organizē izglītojošus pasākumus ārpus iestādes: muzejos, 

bibliotēkās, mūzikas skolā, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā u.c.  

Mācību procesā pedagogi nodrošina kvalitatīvu atgriezenisko saikni, pastāvīgi meklējot 

risinājumus tās pilnveidošanai. Pastāvīgi tiek veicināta pašvērtēšanas prasmju attīstība, izmantojot 

metodes un darba formas, kas rosina izglītojamiem kļūt par prasmīgiem pašvērtējuma veicējiem un 

pieņemt lēmumus attiecībā uz viņu pašu mācīšanos un uzvedību. 

 

Stiprās puses 

 Pedagogi atbildīgi organizē mācību procesu, savstarpēji sadarbojas un apkopo savu darba 

pieredzi. 

 Integrētās rotaļnodarbības ļauj organizēt izglītojamo attīstībai un spējām atbilstošas 

nodarbības. 
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 Iestāde organizē dažādus pasākumus izglītojamo mācību motivācijai, kā arī izmanto 

daudzveidīgas un mūsdienīgas metodes mācību procesā. 

 

Turpmākā attīstība 

 Izmantot jauno tehnoloģiju iespējas mācību procesā un mācību materiālu izstrādē, to 

aktualizēt un dalīties pieredzē. 

 Izmantot mācību metodes, kuras nodrošina saikni ar reālo dzīvi, kā arī kompetenču pieeju 

izglītībā. 

 Turpināt sadarbību ar Liepājas 8.vidusskolas sākumskolas skolotājiem, nodrošinot izglītības 

pēctecību. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 
Pedagogs informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām atbilstoši pirmsskolas 

vecuma bērnu īpatnībām. Izskaidro rotaļnodarbības mērķus un uzdevumus, rosina izteikt savu 

viedokli, analizēt, domāt, pētīt, secināt. Pedagogi ievēro izglītojamo individuālo attīstības līmeni, 

mācīšanās tempu, kā arī izmanto diferencētu pieeju. Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos un 

mācīšanās darbu, veido viņos motivāciju apgūt zināšanas, prasmes, attieksmes, pilnveidot savu 

pieredzi, patstāvīgi darbojoties un izzinot sevi, dabu un sabiedrību. Lielākajai daļai izglītojamo ir 

pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Izglītojamie mācās atbilstoši savām spējām, ieinteresēti 

rezultātu sasniegšanā, aktīvi iesaistās darbā, labprāt izpilda radošos uzdevumus. 

Veidojot sadarbības prasmes mācību procesā, izglītojamo darbu organizē gan pāros, gan grupās, 

sniedz nepieciešamo atbalstu, risina problēmas. Spējīgākie izglītojamie uzstājas “skolotāju lomā” un 

palīdz izskaidrot uzdevumu izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Iestādes resursi regulāri tiek papildināti un tie ir pieejami izglītojamiem. Metodiskais kabinets 

ir nodrošināts ar izglītojamo vecumam atbilstošiem mācību līdzekļiem un materiāliem. Izglītojamie 

mācību procesā izmanto interaktīvo ierīci, strādājot individuāli vai apakšgrupās, fiziskās izglītības un 

veselības rotaļnodarbībās tiek izmantots sporta inventārs, mūzikas nodarbībās – ritma un mūzikas 

instrumenti u.c. Izglītojamiem ir pieejami dažādi resursi patstāvīgai darbības attīstīšanai grupās: 

vaļēji plaukti ar attīstošām spēlēm, rotaļlietām, bērnu literatūru, attēliem, pētīšanas materiāliem u.c. 

Pēc patstāvīgas darbošanās izglītojamie sakārto savu darba vietu. 

Lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei, vairākās grupu telpās ir iekārtoti dabaszinības centri, kur 

izglītojamie veic novērojumus un praktiskus pētījumus. Pastaigu laukuma teritorijā ir izveidotas 

dobītes, kur izglītojamiem ir iespēja pašiem dēstīt ziedus, dārzeņus un rūpēties par tiem. 

Lai motivētu izglītojamos aktīvai darbībai, kā arī attīstītu izglītojamiem prasmi uzņemties 

atbildību, mācību procesā pedagogi izmanto pašvērtējumu un savstarpējo vērtēšanu. Izglītojamie 

zina, ka viņu darbu vērtē un mācās vērtēt savu un citu darbu. Atbilstoši izglītojamo vecumam tiek 

izmantoti daudzveidīgi paņēmieni: mutvārdu vērtēšana, žesti, uzskates līdzekļi ar emociju sejiņām 

u.c.  

Iestādē regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo kavējumi. Ja izglītojamie ilgstoši nav 

apmeklējuši iestādi, pedagogi informē vadību, sazinās ar izglītojamo vecākiem un veic pārrunas. 

Atsevišķos gadījumos, ja izglītojamā mācību sasniegumos nav novērojama attīstības dinamika, pēc 

grupu pedagogu un iestādes vadības ierosinājuma vecāki tiek aicināti uz individuālām konsultācijām 

par atbalsta sniegšanu izglītojamam. Pedagogi apkopo kavējumu attaisnojošos dokumentus (ārstu un 

izglītojamo vecāku zīmes), veido kavējumu pārskatu un analīzi. Sadarbībā ar iestādes vadību 

medicīnas māsu un izglītojamo vecākiem tiek risināti jautājumi par izglītojamo veselību un iestādes 

apmeklēšanu.  
Pedagogi regulāri pārrunā un analizē izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, 

par ko tiek informēta iestādes vadība. Informācija tiek analizēta un izmantota mācību procesā. Iestādē 
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tiek veidoti izglītojamo portfolio, kuri palīdz izvērtēt izaugsmes dinamiku. Izglītojamo sasniegumu 

dinamika iestādē ir laba (sk. 1. pielikumu). 

Izglītojamie regulāri piedalās dažādos iestādes un pilsētas ārpusnodarbību pasākumos, kuri 

saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. Gatavojoties Latvijas Valsts simtgadei, iestāde 

iesaistās dažādos tematiskos pasākumos (“Liepāja – Latvijas simtgades līkločos”, erudīcijas konkurss 

“Mēs mīlam mūsu Latviju” u.c.), kas sniedz priekšstatu izglītojamiem par Latvijas 

kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

 

Stiprās puses 

 Iestādē regulāri informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. 

 Iespēja visiem izglītojamiem saņemt individuālu atbalstu.  

 Iestādē ir daudzveidīgi materiālie resursi gan grupās, gan metodiskajā kabinetā. 

 Izglītojamie ir motivēti piedalīties dažādos iestādes un pilsētas ārpusnodarbību organizētajos 

pasākumos. 

 Iestādē regulāri tiek veikta izglītojamo apmeklētības pārskats un analīze. 

 

Turpmākā attīstība 

 Pilnveidot 5-6 gadu vecu izglītojamo pašvērtēšanas prasmes. 

 Pilnveidot izglītojamo sasniegumu izaugsmes dinamikas atspoguļojumu, izmantojot jaunās 

tehnoloģijas. 

 Iesaistīt izglītojamos Latvijas Republikas proklamēšanas simtgades atzīmēšanā un citos 

valstiski nozīmīgos pasākumos. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 
Regulāra izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana ir neatņemama iestādes pedagoģiskā 

procesa sastāvdaļa.Vērtēšanas procesā iestāde ievēro normatīvo aktu prasības. Pedagogi pirmsskolas 

izglītības programmu apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka 

mutvārdos, uzsver pozitīvo un nozīmīgo viņu darbībā un sasniegumos, veicinot izglītojamo izaugsmi 

un motivāciju apgūt zināšanas un prasmes. 

Iestādē ir izstrādāta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas ļauj 

pedagogiem apzināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku. Katra izglītojamā 

vērtēšanu veic 2 reizes gadā. Vērtēšanas veidlapā “Attīstības raksturojums” tiek atspoguļoti 

izglītojamo sasniegumi mācību jomās, kā arī izstrādāti secinājumi un noteikts turpmākais darbs. 

Izglītojamo grupas sasniegumu izaugsmes dinamikas kopsavilkums atspoguļots “Izglītojamo 

attīstības izvērtējuma kartē”. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija pedagogiem palīdz pilnveidot 

mācību procesu un veicināt izglītojamo mācību sasniegumus. Apkopotie secinājumi ļauj noteikt 

izglītojamo mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju veidošanos, sekmē 

atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm, liecina par mācīšanās 

efektivitāti.  

Mācību gada sākumā pedagogi iepazīstina vecākus ar plānotajiem izglītojamo mācību 

rezultātiem atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai. Izglītojamo vecāki divas reizes mācību gadā 

un pēc nepieciešamības tiek iepazīstināti ar izglītojamo sasniegumiem. Vienu reizi gadā tiek 

organizētas “Atvērto durvju dienas vecākiem”, kurā vecākiem ir iespēja iepazīt un vērot izglītojamā 

darbību rotaļnodarbībās. 

Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, 

prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) vecāki tiek iepazīstināti ar “Pirmsskolas 
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izglītības satura apguves vērtējumu”. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina vecākiem 

izdota izglītības iestādes izziņa. 

 

Stiprās puses 

 Iestādē ir izstrādāta vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Iestādē tiek veikta izglītojamo izaugsmes dinamikas analīze, ko pedagogi izmanto turpmākai 

mācību procesa plānošanai un pilnveidošanai. 

 Vecāki tiek informēti par iestādes vērtēšanas kārtību un izglītojamo sasniegumiem. 

 

Turpmākā attīstība 

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un iestādi par izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas rezultātiem. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.3.Izglītojamo sasniegumi 

 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Pedagogi analizē izglītojamo ikdienas sasniegumus, plāno turpmākos uzdevumus un 

individuālo darbu prasmju vingrināšanai un nostiprināšanai. Mācību sasniegumi tiek analizēti 

pedagoģiskās padomes sēdēs, lai plānotu turpmāko darbību. Katras tēmas noslēgumā pedagogi 

apkopo un izvērtē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā izstrādātā veidlapā “Izglītojamo 

sasniegumu vērtēšana”.  

Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā, balstoties uz 2017./2018. mācību 

gada rezultātiem, var secināt, ka mācību sasniegumi ir labi. Zināšanu un prasmju apguves līmenis 

mācību priekšmetos: sociālās zinības un ētika (84%), dabas zinības (85%), latviešu valoda (79%), 

krievu valoda mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmā (81%), latviešu valoda 

mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmā (76%), matemātika (79%), vizuālajā mākslā 

(90%), mājturībā un tehnoloģijas (82%), fiziskā izglītība un veselība (83%), mūzikā (86%), sociālās 

un pašapkalpošanās prasmes (89%) (sk. 2. pielikumu “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pēdējo 

3 gadu laikā”). 

Ikdienas darbā pedagogi sastopas ar problēmām, kuras ietekmē izglītojamo mācību 

sasniegumus: izglītojamie dažādu apstākļu dēļ ilgstoši neapmeklē iestādi, uzvedības problēmas, 

nepietiekama mācību motivācija u.c. Iestāde plāno darbības, lai uzlabotu izglītojamo mācību 

sasniegumus ikdienas darbā: organizē pārrunas ar izglītojamiem un viņu vecākiem, risina 

problēmsituācijas sanāksmēs, plāno individuālo darbu, izstrādā diferencētus uzdevumus u.c.  

 

Stiprās puses 

 Izglītojamo ikdienas sasniegumi tiek analizēti mērķtiecīgi un pastāvīgi, atbilstoši katra 

izglītojamā individuālajām spējām.  

 

Turpmākā attīstība  

 Uzlabot izglītojamo ikdienas sasniegumu analīzes kvalitāti. 

 Turpināt pilnveidot individuālo darbu ar izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši iestādi.  

 

Vērtējums: labi 
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3.4. Atbalsts izglītojamiem 

 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  

 

Izglītojamiem atbalstu sniedz iestādes vadība, pedagogi un ar vadītāja rīkojumu izveidotā 

atbalsta komanda: logopēds, medicīnas māsa, vadītāja vietnieks izglītības jomā un pedagogs. Pēc 

nepieciešamības atbalsta komanda organizē sanāksmes, kurās izskata aktuālus jautājumus un meklē 

problēmu risinājumus. Uz individuālām konsultācijām tiek aicināti izglītojamo vecāki un pedagogi. 

Izglītojamo sociālo jautājumu risināšanā iestāde sadarbojas ar Liepājas sociālo dienestu un 

bāriņtiesu, pašvaldības policiju, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistu bērnu tiesību 

jautājumos, Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru, ģimenes ārstiem u.c.  

Iestādē strādā medicīnas māsa. Medicīnas māsas kabinetā tiek sniegta pirmā palīdzība, kā arī 

sistematizēta un uzglabāta atbilstošā dokumentācija par veselības stāvokli: izglītojamo medicīniskās 

kartes, traumatisma uzskaites žurnāls u.c. Infekciju slimību profilaksei iestādē ir iegādātas divas 

baktericīdas pārvietojamās lampas, divas stacionāras lampas grupās, izstrādāta “Kārtība par rīcību 

gadījumos, kad izglītojamam konstatēta infekcijas slimību pazīmes”, kā arī pieejami informatīvi 

uzskates līdzekļi par higiēnu un veselības jautājumiem. Izglītojamo veselības traucējumu 

konstatēšanas gadījumā vecākiem, tiklīdz tas ir iespējams, tiek ziņots telefoniski. Pirmās palīdzības 

aptieciņas ir grupās un medicīnas kabinetā. Iestādes medicīnas māsa veic izglītojamo izglītošanu 

higiēnas un veselīga dzīvesveida veicināšanā. Mācību gada beigās medicīnas māsa veic izglītojamo 

veselības un traumatisma analīzi. Ar apkopojumu iepazīstina iestādes vadību, pedagogus un nosūta 

to Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības medicīnas māsu apvienības vadītājam. 

Grupu pedagogi regulāri veic pedagoģiskos vērojumus, apzina izglītojamo uzvedības 

problēmas un veic profilakses pasākumus (individuālas pārrunas ar izglītojamiem un viņu vecākiem, 

konsultācijas ar atbalsta komandu u.c.). Personāls zina, kā rīkoties, ja novēro jebkādu vardarbības 

pazīmi izglītojamā uzvedībā vai ievēro, ka izglītojamais ir cietis no vardarbības atbilstoši iestādes 

izstrādātajam iekšējam normatīvam dokumentam “Kārtība par vadītājas un personāla rīcību, ja tiek 

konstatēta fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret izglītojamo”. 

Iestādē ēdināšanu nodrošina SIA “Māras Lācis”, pilnvērtīgus ēdienus gatavo uz vietas. 

Izglītojamiem pēc speciālista slēdziena tiek piedāvātas speciālās diētas. Iestādes maznodrošināto un 

trūcīgo ģimeņu izglītojamiem ir iespēja saņemt atvieglojumus par ēdināšanas pakalpojumiem. 

Iestādes pedagogi ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pirmās palīdzības 

pamatzināšanu apmācību. 

 

Stiprās puses 

 Izglītojamiem atbalstu sniedz iestādes vadība, pedagogi un atbalsta komanda.  

 Iestādē pastāvīgi tiek veikti infekciju slimību profilakses pasākumi. 

 Izglītojamo sociālo problēmu risināšanā notiek sadarbība ar sociālajām institūcijām.  

 Iestādē strādā sertificēta medicīnas māsa, kura pastāvīgi pilnveido savu profesionālo 

kompetenci, veiksmīgi sadarbojas ar pedagogiem, vadību un izglītojamo vecākiem. 

 Iestādes personāls ir motivēts pastāvīgi veikt pasākumus izglītojamo veselības 

nodrošināšanai.  

 

Turpmākā attīstība  

 Atbalsta personāla sadarbības veicināšana ar vecākiem, kuru izglītojamiem ir uzvedības 

problēmas. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Iestādē ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti, kā arī iekšējās kārtības 

noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināts personāls, izglītojamie un viņu vecāki. Ar iekšējās kārtības 

noteikumiem, drošības jautājumiem un rīcību problēmsituācijās izglītojamie tiek iepazīstināti katru 

gadu septembrī un pēc nepieciešamības. Izglītojamiem iekšējie normatīvie dokumenti tiek izskaidroti 

viņiem saprotamā veidā atbilstoši viņu vecumam. Jautājumi par satiksmes drošību, rīcību ārkārtas 

situācijās, vardarbību, tās veidiem un izpausmēm, rīcību vardarbības gadījumos u.c. tiek iekļauti arī 

rotaļnodarbībās un citās aktivitātēs, izmantojot daudzveidīgas metodes – pārrunas, didaktiskus 

uzdevumus, rotaļas, spēles, sižeta lomu rotaļas, jauno tehnoloģiju iespējas u.c. Vasaras periodā 

izglītojamiem tiek akcentēti jautājumi par rīcību ikdienas sadzīves situācijās, izvairoties no 

traumatisma, par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu u.c. 

Grupu pedagogs veic ierakstu “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” vai 

instruktāžu veidlapā. Dokumenti ir pieejami vecāku mapēs, metodiskajā kabinetā un iestādes mājas 

lapā. 

Iestādē mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas ir sertificētas. Biroja tehnika sadarbībā ar Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvaldes informācijas tehnoloģijas speciālistiem tiek regulāri pārbaudīta.  

Iestāde rūpējas par izglītojamo drošību telpās, tās teritorijā, ārpusnodarbību un audzināšanas 

pasākumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iestādē visiem redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas 

plāni, ugunsdzēšamie aparāti, ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Reizi gadā tiek 

organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka 

gadījumā”. Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un iestādes darbinieki zina, kā rīkoties, un ir 

iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Iestādē ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības 

dienestiem.  

Tiek apzināti riska faktori izglītojamo drošības noteikšanā un veikti pasākumi, lai tos 

mazinātu. Ārdurvīm ierīkots durvju profils pret pirkstu iespiešanu un sienu stūru aizsargelementi 

“Zīmuļi” zālē, dažās grupās iegādāti bērnu galdi ar noapaļotiem stūriem un drošības līdzekļi pret 

pirkstu iespiešanu “Laimīgie pirkstiņi” u.c. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar dažādām drošību 

garantējošām institūcijām – policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu u.c. Iestādes drošību 

nodrošina apsardzes firma SIA “Drošības birojs”. Telpās un teritorijā ir ierīkota signalizācija. 

Dežurējošajam administratoram un katrā grupā ir trauksmes poga, ārdurvis ir aprīkotas ar durvju 

kodiem. Iestādē ir izstrādāta “Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē “Mazulītis” uzturas 

izglītojamo vecāki un citas personas”. 

 

Stiprās puses 

 Izglītojamie regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos.  

 Iestādes personāls zina, kā rīkoties negadījumu, traumu, saslimšanas gadījumos un 

evakuācijas gadījumā. 

 Iestāde rūpējas par izglītojamo drošību, tiek apzināti riska faktori izglītojamo drošības 

noteikšanā un veikti pasākumi, lai tos mazinātu. 

 Iestādē ir pozitīva sadarbība ar dažādām drošību garantējošām institūcijām. 

 

Turpmākā attīstība 

 Turpināt iestādē veikt pasākumus drošas vides veidošanā. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Pedagogi plāno audzināšanas darba uzdevumus saskaņā ar iestādes audzināšanas plānu, 

paredzot tēmas, kas atbilst izglītojamo vecumposma īpatnībām, interesēm, grupas mikroklimatam, 
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audzināšanas programmas tematiem. Darbs ar izglītojamo tiek balstīts uz sevis iepazīšanu un 

apzināšanos, pakāpeniski pilnveidojot personības īpašības.  

Iestāde plāno un organizē daudzveidīgus ārpusnodarbību iestādes un pilsētas pasākumus 

izglītojamo patriotiskajā, pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā. Regulāri tiek organizēti izglītojoši 

pasākumi izglītojamiem. Iestādē, sadarbībā ar Liepājas 8.vidusskolu, iedibinātas vairākas skaistas 

tradīcijas: 4.maijā tiek svinēti “Baltā galdauta” svētki. 6-7 gadu veci izglītojamie kopā ar 8. 

vidusskolas skolēniem un skolotāju stāda baltas puķes iestādes teritorijā, 18.novembrī Latvijas valsts 

svētkos tiek rīkots svētku koncerts “Mana Latvija”, kur piedalās piecas mazākumtautību 6-7 gadu 

vecu izglītojamo grupas no Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un skolas skolēni u.c. 

Audzināšanas pasākumu norisi pedagogi atspoguļo audzināšanas plānā. Pedagogi veic 

audzināšanas pasākumu satura un norises analīzi, kā arī sagatavo rakstisku nozīmīgāko pasākumu 

apkopojumu, iegūtos secinājumus izmantojot turpmākajā darbībā.  

Gatavojoties ārpusnodarbību pasākumiem, izglītojamie sadarbībā ar grupu pedagogiem 

izgatavo ielūgumus, apsveikuma atklātnes, telpu dekorus, dāvanas, sadarbojoties ar mūzikas 

pedagogiem, iestudē dramatizācijas, sniedz priekšnesumus. 

Īstenojot izvirzītos audzināšanas uzdevumus, tiek veicināta izglītojamo tikumu izkopšana, 

apziņa par ģimeni kā aizsargājamu vērtību, drošības jautājumu izpratne, sabiedriskā aktivitāte un 

līdzdalība vietējās kopienas un valsts dzīvē, veidota apziņa par valstisko piederību, iepazītas latviešu 

tautas tradīcijas, gūts priekšstats par valstiski nozīmīgiem vēstures notikumiem. Pedagogi veic 

izglītojamo sociāli emocionālo audzināšanu, kurā tiek attīstīta emociju pašregulācija, pozitīvas 

komunikāciju un problēmu risināšanas prasmes. Izglītojamo toleranci pret daudzkultūru sabiedrību 

un izpratni par pilsonisko piederību Eiropas kopienai veido, iesaistot izglītojamos pārrunās Eiropas 

dienā, sadarbojoties ar ārzemju jauniešiem no biedrības “Liepājas Jaunie Vanagi”. Iestādē tiek 

popularizēta veselīga dzīvesveida izpratne, tiek realizēta Eiropas Komisijas finansētā programma 

“Skolas auglis”, “Skolas piens”, kur izglītojamie saņem augļus un pienu. Audzināšanas darbā ir 

iesaistīti arī izglītojamo vecāki, tiek organizētas radošās darbnīcas, izstādes, kas veicina izglītojamo 

interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem. 

Pedagogi atbalsta izglītojamo pozitīvu uzvedību, pastāvīgi aktualizējot izglītojamiem iekšējās 

kārtības noteikumus, kā arī izmantojot dažādas metodes un paņēmienus: labas uzvedības kalendāru, 

emociju kalendāru, pašnovērtējuma simbolus, uzslavas un izglītojamo pozitīvo novērtēšanu, 

uzmanības novēršanas un motivācijas veidošanas metodes u.c. Uzvedības pārkāpumu gadījumos ar 

izglītojamiem tiek veiktas konkrētās situācijas analīze un atkārtoti veikta drošības instruktāža. Lai 

attīstītu prasmi izvērtēt savu rīcību ikdienas situācijās, saskarsmes prasmju apgūšanu ar vienaudžiem 

un pieaugušajiem, tiek izmantotas pozitīvas disciplinēšanas metodes. 

Iestādē izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja attīstīt savas spējas un talantus interešu 

izglītības nodarbībās – sporta vingrošanā, dejās u.c. Iestādē darbojas divi vokālie ansambļi, kur 

izglītojamie izkopj savas dziedāt prasmes un ritma izjūtu. Iestādē interešu izglītības nodarbību norises 

laiki ir noteikti atbilstoši izglītojamo vecumam un darba režīmam. Ar informāciju par iestādē 

pieejamām interešu izglītības nodarbībām izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā 

vecāku sapulcēs, informācija ir pieejama arī iestādes mājas lapā. Interešu izglītības pedagogi mācību 

gada laikā organizē atklātās nodarbības, koncertus. Interešu izglītības kvalitāti nosaka piedalīšanās 

pilsētas deju skatēs un vokālistu konkursos, kuros kolektīvi saņem godalgotas vietas (sk. 3. 

pielikumu). 

 

Stiprās puses 

 Notiek iestādes audzināšanas darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana. 

 Iestādē ir izstrādātas “Pozitīvas disciplinēšanas metodes”. 

 Iestādē tiek organizēti daudzveidīgi ārpusnodarbību pasākumi. 

 Atbilstoši izglītojamo vecumam tiek piedāvāta un atbalstīta izglītojamo iesaistīšana 

ārpusnodarbību aktivitātēs. 

 Iestādē izglītojamiem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas, kas sniedz iespēju 

attīstīt individuālās spējas. 
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Turpmākā attīstība  

 Turpināt sekmēt izglītojamo iesaistīšanos iestādes un ārpus tās organizētajos pasākumos. 

 Veidot izglītojamiem izpratni par cieņpilnas uzvedības nepieciešamību savstarpējā 

saskarsmē. 

 Veicināt izglītojamo pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām, sekmēt to 

ievērošanu. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenotajās pirmsskolas izglītības programmās un 

mācību priekšmetu programmu saturā. Ar karjeras izglītību iestāde iepazīstina izglītojamos sākot no 

pusotra gada vecuma, rīkojot dažādus izglītojošus pasākumus. Pedagogi organizē izglītojamiem 

ekskursiju pa iestādi, lai iepazīstinātu izglītojamos ar iestādes personāla profesijām – medicīnas māsu, 

vadītāju, vadītāja vietnieku izglītības jomā, pavāru, sētnieku u.c. Iestādes personāls aktīvi 

līdzdarbojas ar pedagogiem un stāsta par savu darbu. 

Izglītojamo vecāki par pasākumiem “Karjeras dienas” tiek informēti iestādes mājas lapā, e-

klasē, informācijas stendos. Tematiskajā plānā ir iekļautas tēmas par karjeras izvēli (profesijas). 

Katru gadu pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis” piedalās karjeras izglītības pasākumā 

“Ēnu diena” un piedāvā skolēniem no dažādam pilsētas un ārpuspilsētas izglītības iestādēm paplašināt 

savu redzesloku par iestādes darbību. Šogad 8 skolēni pieteicās iepazīties ar šādiem amatiem: 

vadītājas vietnieks izglītības jomā, pedagogs, medicīnas māsa un sekretārs. Sadarbībā ar Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvaldi 5-6 gadu veci izglītojamie piedalījās karjeras nedēļas “Es būšu” pasākumā 

– izstādē “Zem profesiju cepures”, kur ieguva pateicību par piedalīšanos (sk. 4. pielikumu). 

Iestādes pedagogi organizēja izglītojamiem mācību ekskursijas uz Valsts policiju, 

Ugunsdzēsēju depo, Liepājas teātri, bibliotēku “Libris” u.c. Pirms došanās mācību ekskursijās vai 

pārgājienos pedagogi iesniedz iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, kurā norādīta atbildīgā 

persona un cita informācija. 

Izglītojamiem karjeras pasākumu īstenošanā pedagogi rīko tematiskas pēcpusdienas, kurās 

vecāki un vecvecāki aicināti iepazīstināt ar savu profesiju. Izglītojamie uzzina vairāk gan par 

profesiju daudzveidību un profesionāļu viedokli par visdažādākajiem jautājumiem, gan izjūt lepnumu 

par savu vecāku, vecvecāku piedalīšanos.  

 

Stiprās puses 

 Izglītojamie ir ieinteresēti iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darbu. 

 Karjeras pasākumu īstenošanā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar personālu, vecākiem un 

dažādām organizācijām. 

 

Turpmākā attīstība 

 Turpināt organizēt un piedāvāt attīstošus un izglītojošus karjeras pasākumus izglītojamiem. 

 Pilnveidot darba formas un metodes, iepazīstinot izglītojamos ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, to darbu. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Pedagogi, plānojot rotaļnodarbības, lielu vērību velta gan izglītojamajiem, kas ir labi apguvuši 

mācību saturu, gan tiem, kuriem saturs vēl jāapgūst. Integrētas rotaļnodarbības paver iespējas 



Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis”                                  Pašnovērtējuma ziņojums 

16 

veiksmīgi diferencēt mācību darbu atbilstoši izglītojamo spējām un talantiem. Izglītojamiem tiek 

sagatavoti diferencēti uzdevumi, vingrinājumi un darba lapas atbilstoši viņu spējām un 

individuālajām vajadzībām gan mācību procesā, gan ārpus nodarbību laikā. Lai nodrošinātu 

diferencētu pieeju, izglītojamie tiek nodrošināti ar atbalsta materiāliem – rakstāmpiederumiem un 

grieznēm kreiļiem, didaktiskām, attīstošām spēlēm un rotaļlietām, pētniecības materiālu dažādiem 

vecumposmiem, burtu un ciparu kartītēm u.c.  

Ja izglītojamais ilgstoši nav apmeklējis iestādi vai mācības sagādā grūtības, pedagogs plāno 

un realizē individuālo darbu, izvēloties atbilstošus mācību materiālus. Tiek padziļināta sadarbība ar 

vecākiem, informējot viņus par izglītojamā sasniegumiem vai nepieciešamiem atbalsta pasākumiem. 

Iestādē regulāri notiek pedagogu savstarpēja dalīšanās pieredzē, kas nodrošina pedagogiem 

iespēju mācīties vienam no otra, gūt jaunu pieredzi, kā arī pilnveidot savas kompetences un 

nodrošināt veiksmīgāku mācību darba diferenciāciju. Tiek savstarpēji apmeklētas rotaļnodarbības, 

organizētas pārrunas – “Apaļais galds”, “Prāta vētras” u.c., kur tiek apzinātas daudzveidīgas metodes 

un paņēmieni, kā diferencēt mācību darbu atbilstoši izglītojamo spējām, vajadzībām un talantiem.  

Pedagogi iestādē apzina talantīgākos izglītojamos, izvērtē viņu talantus un prasmes, 

sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un informē par iespējām izglītojamiem iesaistīties interešu 

izglītības programmās vai piedalīties dažādos konkursos, projektos u.c. Talantīgākie izglītojamie 

2017./2018. mācību gadā ir piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas vai atzinības/pateicības 

rakstus mazo vokālistu konkursā “Cālis 2018”, zīmēšanas konkursos “Mana varavīksne pāri manai 

Latvijai”, “Lidice -2018” u.c. 2017./2018. mācību gadā izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas un 

atzinības/pateicības rakstus Liepājas pilsētas organizētajos konkursos un pasākumos (sk. 

3.pielikumu). 

Izglītojamajiem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi, tiek nodrošināta logopēda palīdzība. 

Logopēds izstrādā individuālus atbalsta materiālus, atbilstošus izglītojamo vecumam, attīstībai, 

spējām un vajadzībām, sniedz ieteikumus pedagogiem. Piedāvā vecākiem brīvi pieejamu (vecāku 

mapēs) informatīvi izglītojošu materiālu, rekomendācijas par bērna valodas attīstīšanu, kā arī sniedz 

individuālas konsultācijas. Iestāde sadarbojas ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru, kur 

vecākiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas saņemt psihologa, speciālā un sociālā pedagoga 

konsultācijas. Divas reizes darba gadā logopēds sniedz Izglītības pārvaldē kopsavilkumu par 

izglītojamiem, kuriem ir runas un valodas traucējumi. 

 

Stiprās puses 

 Iestādē pedagogi pastāvīgi realizē mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. 

 Iestāde organizē daudzveidīgus pasākumus un konkursus, kuros izglītojamiem ir iespēja 

radoši izpausties un demonstrēt savus talantus. 

 Iestādei ir veiksmīga sadarbība ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. 

 Logopēds izstrādā izglītojamiem daudzveidīgus atbalsta materiālus. 

 

Turpmākā attīstība 

 Rosināt pedagogus izstrādāt daudzveidīgus atbalsta materiālus mācību darba diferenciācijai. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Iestādē tiek realizēta licencēta programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

- “Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem” (izglītības programmas kods 01015621). Iestādi apmeklē viens izglītojamais ar 

jauktiem attīstības traucējumiem. 

Divi pedagogi, kā arī speciālais pedagogs un logopēds ir ieguvuši tālākizglītības kursu B 

programmas sertifikātu “Iekļaujošās izglītības pamatprincipi un nodarbības organizēšana pirmsskolas 
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izglītības iestādes izglītojamiem ar dažādiem attīstības traucējumiem”, kas dod tiesības strādāt ar 

izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Darbu ar izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

pārrauga iestādes vadība. 

Izglītojamam ir pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens par konkrētās programmas 

apguves nepieciešamību. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek periodiski aktualizēti, 

atzinumu funkcionālai nepieciešamībai un termiņiem seko līdzi iestādes vadība. Izglītojamam tiek 

nodrošināts asistents, kura pakalpojumus apmaksā no valsts budžeta. Izglītojamais ir integrēts 

vispārizglītojošajā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas grupā, kur tiek radīti labvēlīgi 

apstākļi izglītojamā vispusīgai attīstībai, zināšanu un prasmju apguvei, ir nodrošināta izglītojamā 

iesaiste reālajā dzīvē. Izglītojamais iesaistās rotaļnodarbībās un citās mācību un audzināšanas 

aktivitātēs (bērnu rīti, tematiskās pēcpusdienas, koncerti, leļļu teātra izrādes, ekskursijas u.c.) kopā ar 

visiem grupas izglītojamiem. Individuālu pieeju izglītojamam nodrošina grupas pedagogi, atbalsta 

personāls - logopēds un medicīnas māsa, kā arī speciālais pedagogs. Atbalsta personāls apzina 

izglītojamā mācību grūtības un organizē individuālas konsultācijas vecākiem un grupu pedagogiem. 

Lai izglītojamais veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā un tiktu sekmēta izaugsmes dinamika, tiek 

izstrādāts individuālais izglītības programmas apguves plāns, veikta izglītojamā attīstības un 

sasniegumu diagnostika, divas reizes nedēļā organizētas individuālas nodarbības pie speciālā 

pedagoga, logopēda. Nodarbībās tiek sniegti atbalsta pasākumi, izstrādāti individuāli mācību 

uzdevumi, tiek nodrošināti attīstošie mācību līdzekļi u.c. Divas reizes gadā un pēc nepieciešamības 

iestādes vadība, pedagogi un atbalsta personāls organizē diskusiju “Apaļais galds”, kur tiek analizēta 

izglītojamā mācību sasniegumu dinamika, veiktas korekcijas individuālajā izglītības programmas 

apguves plānā. 

Vecāku dienās, sapulcēs un individuālās pārrunās iestādes vadība, grupu pedagogi un atbalsta 

personāls sistemātiski informē vecākus par izglītojamā attīstību un sasniegumiem, piedāvā izglītojoši 

informatīvus materiālus, kā arī sniedz metodiskus ieteikumus, kā uzlabot izglītojamā prasmes un 

iemaņas, lai tiktu realizēts mērķtiecīgs atbalsts mājās. 

Pedagogi un atbalsta personāls pastāvīgi sadarbojas, konsultējoties par jautājumiem, kas 

attiecas uz izglītojamā audzināšanu, mācību procesu un vispārējo attīstību. 

 

Stiprās puses 

 Iestādē izglītojamam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt atbalsta pasākumus atbilstoši 

savam veselības stāvoklim, spējām un vispārējās attīstības līmenim. 

 Ir atbilstošs pedagoģiskais personāls, kas nodrošina speciālās izglītības kvalitāti. 

 Iestādē ir nodrošināti daudzveidīgi, attīstoši mācību līdzekļi darbam ar izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām.  

 

Turpmākā attīstība 

 Pilnveidot materiālo bāzi speciālās izglītības programmas realizēšanai. 

 Turpināt piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides speciālās izglītības 

programmas kursos. 

 Realizēt inovatīvas mācību metodes un paņēmienus darbā ar izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

 

Vērtējums: labi 
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3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Veicinot pozitīvu komunikāciju ar izglītojamā ģimeni, iestāde izmanto dažādas sadarbības 

formas: vecāku sapulces, iestādes padomes sēdes, individuālās tikšanās ar vecākiem (fiksētas 

“Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā”), grupu un iestādes pasākumus, saliedēšanas un 

sadraudzības pasākumus kopā ar grupu izglītojamiem, izsniegti Pateicības raksti vecākiem u.c. 

Edurio platformas aptaujas rezultāti apliecina, ka 98% izglītojamo vecāku ieteiktu iestādi citu bērnu 

vecākiem. 

Iestāde veicina izglītojamo vecāku ieinteresētību un līdzdalību sadarbībā ar pedagogiem, 

iestādes vadību un atbalsta personālu. Divas reizes mācību gadā un pēc nepieciešamības tiek 

organizētas grupu vecāku sapulces, kurās vecāki tiek iepazīstināti ar “Iekšējās kārtības noteikumiem” 

un citiem dokumentiem, informēti par iestādes plānoto un paveikto darbu, plānotajiem pasākumiem, 

par pārmaiņām izglītības procesā u.c. Vecāku sapulces tiek protokolētas, ir vecāku sapulču 

apmeklējuma reģistrācijas lapa. Pedagogi sagatavo informatīvus materiālus par izglītojamo mācību 

un audzināšanas jautājumiem, kurus pārrunā vecāku sapulcēs vai izvieto vecāku stendos. 

Iestādes vadība organizē tikšanos ar topošo izglītojamo vecākiem, kur tiek sniegta informācija 

par iestādes būtiskākajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, izglītošanās iespējām un iestādes vidi. 

Iestādes mājas lapā ir pieejama informācija par vadības pieņemšanas laikiem, iestādes 

aktualitātēm, mēneša plānu, interešu izglītību, ēdienkartēm u.c. 

Iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. Iestādes padomē piedalās vecāku pārstāvji 

no katras grupas, vadība un pedagogi. Iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par iestādes un 

vecāku sadarbību, izglītojamo drošību un veselību, iestādes attīstības prioritātēm u.c. Tiek uzklausīti 

vecāku ieteikumi un priekšlikumi par iestādes darba organizācijas uzlabošanu. 

Iestādē tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamiem un vecākiem - Tēvu diena, 

Ziemassvētku pasākumi, Atvērto durvju dienas, Vecvecāku pēcpusdiena, Mātes diena, izlaidumi u.c. 

Izglītojamo vecāki aktīvi iesaistās dažādās iestādes organizētajās aktivitātēs, piedalās pasākumu 

sagatavošanā un organizēšanā – palīdz labiekārtot iestādes vidi, veido izstādes, projektu nedēļas 

ietvaros stāsta izglītojamiem par vaļaspriekiem un interesēm u.c., atbalsta pedagogus, kuri iesaistās 

starptautiskos projektos, piedalās Ziemassvētku labdarības akcijā “Dāvāsim prieku”, izlietoto bateriju 

vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” u.c. Katru gadu izglītojamo vecāki piedalās iestādes rīkotajā 

konkursā “Mans mazais mazulītis”, kurā iesūta sava bērna fotogrāfijas. Konkursa laureātu 

fotogrāfijas tiek ievietotas zāles galerijā. 

Vairākus gadus iestāde sadarbojas ar Liepājas 8.vidusskolu un 5 – 6 gadu veci izglītojamie 

kopā ar vecākiem tiek aicināti piedalīties organizētajās sporta aktivitātēs, Lieldienu radošajās 

darbnīcās u.c. pasākumos. 

Iestādes pedagogi pirms katras mācību ekskursijas vecākus informē par ekskursijas norisi, 

laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka iepazinušies 

ar šo informāciju.  

Ikdienā grupu pedagogi ar izglītojamo vecākiem veic pārrunas par izglītojamo sasniegumiem 

vai problēmām mācību un audzināšanas procesā, viņiem tiek piedāvāti atbalsta pasākumi – 

individuālās konsultācijas pie logopēda un medicīnas māsas. Nepieciešamības gadījumā kopā ar 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Atbalsta centru speciālistiem un sociālo pedagogu, vecākiem 

tiek dota iespēja risināt dažādus ar izglītojamiem saistītus problēmjautājumus.  

 

Stiprās puses 

 Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta izglītojamo vecāku un pedagogu sadarbība, kas būtiski 

ietekmē izglītojamā personības attīstību. 

 Izglītojamiem un viņu vecākiem tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas izglītības 

iestādē, kā arī ir pieejami Atbalsta centra speciālisti Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē. 

 Izglītojamo vecāki aktīvi līdzdarbojas iestādes vides labiekārtošanā un dažādu pasākumu 

organizēšanā. 

 Daudzveidīgi, radoši iestādes pasākumi izglītojamiem kopā ar vecākiem. 
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Turpmākā attīstība 

 Rosināt izglītojamo vecākus aktīvi līdzdarboties iestādes padomē. 

 Organizēt vecākiem izglītojošus seminārus par bērnu audzināšanas jautājumiem. 

 Turpināt sadarboties ar izglītojamā ģimeni, lai mazinātu stereotipus par izglītojamo 

audzināšanu. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.5. Iestādes vide 

 

3.5.1. Mikroklimats 

 

Iestādē ir pozitīvs, sadarbību un attīstību veicinošs mikroklimats, ko arī apliecina vecāku un 

personāla anketēšanas rezultāti. Atbildot uz Edurio platformas aptaujas jautājumu “Vai Jūs lepojaties 

ar to, ka strādājat tieši šajā pirmsskolā?”, 93% personāla atbildēja apliecinoši. Iestādes vadība ir 

motivēta veidot darbiniekos, izglītojamos un viņu vecākos piederības sajūtu iestādei. Ir iedibinātas 

savas tradīcijas un tiek organizēti dažādi pasākumi, kas vairo lepnumu par iestādi. 

Iestāde pastāvīgi prezentē un popularizē sevi sabiedrībā, organizējot vecāku sapulces, dažādus 

pasākumus, iesaistoties pilsētas, valsts un starptautiska mēroga projektos, daloties pieredzē par savu 

darbu u.c. Iestādes identitātes vizualizēšanai ir izveidoti suvenīri: nozīmītes un magnēti ar iestādes 

logo un iestādes ēkas atveidojumu, T-krekli, krūzītes u.c. Iestādes viesiem ir pieejama Goda grāmata, 

kurā tiek ierakstītas atsauksmes, novēlējumi u.c. Iestādei ir sava himna, kuras mūzikas autors ir 

iestādes vadītājs. Lai veicinātu iestādes atpazīstamību, ir iegādāti vienoti svētku tērpi meitenēm un 

zēniem. Iestādes 30 gadu jubilejas ietvaros vadība izveidoja video filmu “Mazulītim 30”, kurā 

personāla lomās emocionāli un ar prieku iejutās iestādes izglītojamie. Aktualitātes tiek atspoguļotas 

plašsaziņas līdzekļos, liepaja.lv mājas lapā, iestādes mājas lapā u.c. 

Iestādē pastāvīgi tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga 

attieksme un iecietība vienam pret otru. Pedagogi ievēro ētikas kodeksu gan savstarpējā saskarsmē, 

gan attiecībās ar izglītojamiem. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un 

reliģiskās piederības. Strādājot ar izglītojamiem, pedagogi ievēro humānas pedagoģijas principus. 
Jaunie darbinieki un izglītojamie izjūt atbalstu, iekļaujoties iestādes dzīvē. Darbiniekiem tiek 

organizēti kolektīvu vienojoši pasākumi: Skolotāju dienas, Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogu sporta svētki, jubileju atzīmēšana, Ziemassvētku sagaidīšana, ekskursijas u.c.  

Iestādē tiek deleģēti dažādi pienākumi un uzdevumi atbilstoši darbinieka spējām, interesēm 

un atbildības līmenim, kas ļauj iesaistītajām personām realizēt savu radošo potenciālu un apliecināt 

savu kreativitāti – prasmi izstrādāt dažādus scenārijus, dekorēt telpas, vadīt pasākumus, sagatavot 

ielūgumus un apsveikumu kartītes, organizēt dāvanu iegādi, palīdzēt ar transportu u.c. Iestādes vadība 

atbalsta šādu personālu ar pozitīvu motivāciju – pateicības raksti, mutvārdu pateicība, ziedi, suvenīri 

u.c. 

Iestādes vadība ir atvērta, gatava uzklausīt jebkuru viedokli un priekšlikumus par iestādes 

darba organizēšanu. Lēmumu pieņemšanā tiek uzklausīti personāls, izglītojamo vecāki, par prioritāti 

uzskatot virzību uz iestādes attīstību. Pie iestādes ārdurvīm ir novietota pastkastīte atsauksmēm un 

ierosinājumiem u.c. 

Iestādē viesojas Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji, Liepājas un citu pilsētu un 

valstu iestāžu vadītāji un pedagogi, studenti no ārzemēm (pēc projekta “Jaunie Vanagi”) u.c., kuri 

iepazīstas ar iestādes vidi un darbu. Izglītojamo vecākiem un citām personām ir izstrādāta “Kārtība, 

kādā pirmsskolas izglītības iestādē “Mazulītis” uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”. Šī 

iekšējā normatīvā dokumenta izraksts atrodas pie iestādes ārējām ieejas durvīm. Iestādes darbinieku 

attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

Izglītojamie iestādē jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Iestādes personāls ir godīgs un taisnīgs pret izglītojamiem un viņu ģimenes locekļiem. 
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Personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāli Latvijai un tās 

Satversmei. 

Iestāde vienmēr ir motivēta novērst konfliktsituācijas izglītojamo, personāla un vecāku starpā, 

izmantojot sarunas metodi un objektivitāti pret visām konfliktā iesaistītajām personām. 

Nepieciešamības gadījumā konfliktsituācijas tiek izskatītas iestādes padomē vai tiek pieaicināti 

Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrā speciālisti. Jebkura iestādes personāla pienākums ir 

paziņot vadībai par konfliktsituācijas gadījumu. Ja personas uzvedība vai rīcība rada šaubas par 

personas nodomiem, personāla pienākums ir izsaukt policiju vai apsardzi.  

Personāls un izglītojamo vecāki savstarpēji sadarbojas, kopīgi veidojot iestādes iekšējās 

kārtības noteikumus, sniedzot savus priekšlikumus personāla sapulcēs, vecāku sapulcēs, iestādes 

padomē u.c. Personāls, izglītojamo vecāki ir informēti par izglītojamo pozitīvas uzvedības 

nosacījumiem iestādē un atbalsta tos. Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie un viņu vecāki 

tiek iepazīstināti katru gadu septembrī un pēc nepieciešamības, tie ir ievietoti iestādes mājas lapā, kā 

arī vecāku mapē. Darba kārtības noteikumi ir pieejami pie iestādes vadītāja vai metodiskajā kabinetā.  

 

Stiprās puses 

 Iestādē tiek koptas tradīcijas, kas saliedē kolektīvu un veicina piederības sajūtu iestādei.  

 Iestādē tiek nodrošināta pozitīva sadarbības vide. 

 Iestādes personāls atbildīgi veic dažādus deleģētos pienākumus un uzdevumus. 

 Iestādes tēla veidošanai un popularizēšanai ir izveidoti dažādi suvenīri. 

 

Turpmākā attīstība  

 Izveidot maketu jaunam iestādes simbolam – karogam, iesaistot personālu un izglītojamo 

vecākus idejas īstenošanā. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Iestāde pirmsskolas izglītības programmas īsteno Dunikas ielā 17, Liepājā. Iestādei ir ērta 

piekļuve, nodrošināta laba sabiedriskā transporta satiksme - līdz tramvaja pieturai ir 3 minūtes, 

autobusu pieturai 5 minūtes. Iestādes apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu 

justies droši: 2015.gadā ir novietoti ātruma vaļņi, transporta līdzekļiem ir ierobežots ātrums līdz 30 

km stundā, piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, pašvaldības policija nodrošina regulāru ārpus iestādes 

teritorijas apsekošanu.  

Iestādes teritorija ir sakopta un tajā tiek uzturēta kārtība. Iestādes teritorijā, Dunikas un 

Cieceres ielas pusē, nodrošināta vides pieejamība izglītojamo vecākiem – māmiņām ar bērnu ratiņiem 

– pandusi (uzbrauktuves). Iestādei piederošā teritorijā ir nožogota, apzaļumota, iekārtota velosipēdu 

novietne. Iestādes teritorijā ir atdalīta sporta, rotaļu un saimnieciskā zona. Sporta un rotaļlaukumi 

aprīkoti ar visu nepieciešamo - basketbola grozu, diviem futbola vārtiem, kustīgo tiltu, trijstūru sienu, 

trijām nojumēm un dažādām rotaļu iekārtām. Visas iekārtas ir sertificētas. Pateicoties vecāku 

atbalstam un Liepājas pilsētas domes piešķirtajam finansējumam, 2016.gadā iestādē izveidots 

gumijas segums sporta un rotaļu laukumiem. 5-6 gadu vecuma izglītojamo grupas “Rūķīši” rotaļu 

laukumu ietver labiekārtota bruģakmens ietve, sporta laukums, norobežots ar vārtiņiem no 

pievedceļa. 2007.gadā tiek realizēts ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas ESF projekts: iestādei 

nomaina jumta segumu, glīti atjauno ēkas fasādi, ieliek jaunus logus. Pie ēkas novietots Valsts karogs, 

kopš 2017. gada arī Liepājas karogs. 2016.gadā tiek veikta inženiertīklu (apkures) vienkāršota 

pārbūve, kā rezultātā iestādē tiek nodrošināta energoefektivitāte. 

Iestādē ir darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālisti, kuri izstrādā atbilstošu 

dokumentāciju un veic darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. instruktāžas darbiniekiem. Darba 

aizsardzības speciālists iestādē veic monitoringu. Pastāvīgi tiek veikti pasākumi drošas vides 



Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis”                                  Pašnovērtējuma ziņojums 

21 

uzturēšanā un saglabāšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visos gaiteņos atbilstoši 

ugunsdrošības noteikumiem izvietoti evakuācijas plāni, ugunsdzēšamie aparāti, dūmu detektori, 

trauksmes pogas, norādītas ieejas, izejas. Ir rezerves izejas visos stāvos, telpu atslēgas atrodas 

saimniecības vadītāja kabinetā, kas nodrošina ātru rīcību evakuācijas gadījumos. Iestādē pakāpieni 

un iespējamie šķēršļi norobežoti ar dzeltenām, melnām brīdinājuma joslām, mitrās uzkopšanas laikā 

tiek izmantotas brīdinājuma zīmes - “Uzmanību, slidens!”. Pakāpeniski tiek iegādātas ergonomiskas 

mēbeles un apgaismojums.  

Iestādes vide ir funkcionāli un estētiski sakārtota, atbilstoša mācību un audzināšanas procesa 

norisei. Sadarbībā ar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un vecākiem iestādes gaiteņos 

veikti vizuāli izteiksmīgi un izglītojamo tematikai atbilstoši sienu apgleznojumi. Iestādes telpas ir 

vizuāli un estētiski noformētas atbilstoši katram gadalaikam vai svētku un atceres pasākumiem. 

Grupu pedagogi pastāvīgi rūpējas par vizuāli izteiksmīgas informācijas nodrošināšanu vecākiem 

informatīvajā stendā, savukārt iestādes vadība pie kabinetiem izvieto gaumīgi noformētu un visam 

personālam pieejamu informāciju par aktuālāko iestādē. Iestāde motivē un iesaista izglītojamos 

dalībai iestādes vides veidošanā un sakopšanā (izglītojošie pasākumi, informatīvi materiāli, dziesmas, 

stāsti, pārrunas u.c. par vides saglabāšanu). Izglītojamie mācās rūpēties par apkārtējo vidi, iestādes 

gaiteņos ir ievietoti papīra un plastmasas atkritumu šķirošanas grozi. 

Izglītojamiem grupu telpās tiek iegādāts gaumīgs, košās krāsās un interesi veicinoši mīkstais, 

kā arī cits inventārs, rotaļlietas, iespēju robežās vizuāli saistīts ar grupas nosaukumu. 3-4 gadu vecuma 

izglītojamo grupai “Saulīte” iegādāti jauni galdi, krēsli, plaukti, bumbiņu baseins, 3-4 gadu vecuma 

izglītojamo grupā “Rūķīši” un 6-7 gadu vecuma izglītojamo grupā “Sprīdīši” - 48 garderobes skapīši, 

logopēdes/latviešu valodas kabinetam – galdi un krēsli, 3-4 gadu vecuma izglītojamo grupā 

“Knīpiņas” un 2-3 gadu vecuma izglītojamo grupā “Ķipari” – stacionāras baktericīdas lampas u.c. 

Iestāde ir nodrošināta ar optisko internetu. Metodiskā kabineta telpa ir plaša, ērta, iespējama 

daudzfunkcionāla tās izmantošana. Tur notiek sēdes, sapulces, tikšanās, kā arī izglītojamo iesaiste 

aktivitātēs ar interaktīvo tāfeli. Metodiskais kabinets aprīkots ar nepieciešamo mācību un metodisko 

literatūru, mācību līdzekļiem, datoru, projektoru, kopēšanas un drukāšanas iekārtām, interaktīvo tāfeli 

u.c., palīdzot pedagogiem kvalitatīvi īstenot pirmsskolas izglītības programmu prasības. Logopēda 

un latviešu valodas kabinetā pedagogi strādā ar izglītojamajiem gan pa grupām, gan individuāli. Šis 

mācību kabinets paredzēts arī darbam ar izglītojamo ar speciālām vajadzībām. Kabinetā ir iegādāti 

jauni krēsli un galdi izglītojamiem. Sporta un mūzikas nodarbības notiek vienā zālē. Zāle aprīkota ar 

mūzikas centru, apskaņošanas aparatūru, sintezatoru, mūzikas instrumentiem, projektoru, ekrānu un 

50 sēdvietām, skapjos glabājas sporta inventārs sporta nodarbību nodrošinājumam un kostīmi 

teatralizētiem uzvedumiem. 2017.gadā septembrī sekretāres kabinets tika pārcelts uz jaunām telpām, 

kur vienā no tām tika ierīkots iestādes arhīvs. 

Katru gadu iestāde veic kosmētiskus remontdarbus. 2017./2018. darba gadā tiek veikts 

remonts A korpusā: 4-5 gadu vecuma un 6-7 gadu vecuma izglītojamo grupās “Zīļuki” un “Bitītes” 

– griestu, elektroinstalācijas remonts un sienu kosmētiskais remonts, medicīnas māsas kabinetā sienu 

kosmētiskais remonts, B korpusā: 1.stāva koridoru kosmētiskais remonts, 5-6 gadu vecuma 

izglītojamo grupās “Zinīši” un “Kārumnieki”, 6-7 gadu vecuma un 4-5 gadu vecuma izglītojamo 

grupās “Kāpēcīši” un “Jūrnieki” – grupu virtuvju remonts, garderobes telpās tiek nomainīts 

apgaismojums, veikts sienu kosmētiskais remonts, 4-5 gadu vecuma un 5-6 gadu vecuma izglītojamo 

grupās “Jūrnieki” un “Kārumnieki” - grīdas seguma nomaiņa. 3-4 gadu vecuma un 6-7 gadu vecuma 

izglītojamo grupās “Rūķīši” un “Sprīdīši” uz sienām tiek uzzīmēti tematiskie zīmējumi.  

Arī izglītojamo vecāki aktīvi iesaistās iestādes estētiskās vides veidošanā - 4-5 gadu vecuma 

un 6-7 gadu vecuma izglītojamo grupās “Zīļuki” un “Bitītes” garderobes telpas kosmētiskais remonts, 

telpaugu un tūju iegāde, dekoru un rotājumu izgatavošana, iegāde u.c. 

Iestādes telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. Medicīnas māsa seko, lai telpas 

būtu uzkoptas un tīras. Telpu mitrums, temperatūra un gaiss tiek kontrolēts ar Logera palīdzību. Katrā 

korpusā atrodas renovētas tualetes personālam. Veselības inspekcija iestādē nav konstatējusi higiēnas 

un sanitāro normu pārkāpumus. Iestādes vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga 



Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis”                                  Pašnovērtējuma ziņojums 

22 

izmantošana (siltuma, ūdens, un elektrības taupīšana). Iestādei ir visi nepieciešamie atzinumi darbības 

turpināšanai. 

4. tabula. Atzinumi iestādes darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Dunikas iela 17 Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta. 

Pārbaudes protokols Nr.64-18-12087 

22.08.2018. 

Dunikas iela 17 Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta (. Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/414 

16.08.2018. 

Dunikas iela 17 Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta. 

Pārbaudes protokols Nr.64-18-10323 

26.02.2018. 

Dunikas iela 17 Atzinums no Veselības inspekcijas.  

Kontroles akts Nr.00078618 

30.01.2018. 

Dunikas iela 17 Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta. 

Pārbaudes protokols Nr.64-17-11773 

22.11.2017. 

Dunikas iela 17 Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta. 

Pārbaudes protokols Nr.64-17-11410 

12.10.2017. 

Dunikas iela 17 Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta. Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/567 

11.09.2017. 

Dunikas iela 17 Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta (turpmāk – VUGD). Pārbaudes akts 

Nr.22/12.1-3.1/541 

30.08.2017. 

 

Stiprās puses 

 Iestādes telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai, ir drošas un vizuāli pievilcīgas. 

 Iestādes teritorijā ir labiekārtoti sporta un rotaļlaukumi.  

 Iestādē ir veikts kosmētiskais remonts dažādās telpās. 

 Atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem nomainīti ugunsdzēsības aparāti, ugunsdzēsības 

ūdensvada krāni. 

 

Turpmākā attīstība 

 Veikt kosmētisko remontu logopēda/latviešu valodas kabinetā un 3-4 gadu vecu izglītojamo 

grupā “Saulīte”. 

 Turpināt iegādāties ergonomiskas mēbeles un aprīkojumu. 

 Veicināt izglītojamo un personāla atbildību par iestādes fiziskās vides uzturēšanu un 

saglabāšanu. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

3.6. Iestādes resursi 

 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Iestādes telpas un materiāltehniskie resursi mācību procesā izglītojamo un pedagogu 

vajadzību nodrošinājums ir atbilstošs izglītības programmu īstenošanai.  

Iestādē ir divpadsmit grupu telpas, ar kopējo platību 2771,50 m2- četri iestādes vadības 

kabineti, arhīvs, atsevišķi ir iekārtota veļas telpa un mūzikas/sporta zāle, papildus telpas apkopējai, ir 

telpas atbalsta personālam – logopēdam un medicīnas māsai, kā arī kabinets mūzikas pedagogiem. 

Grupu telpas ir numurētas, ar grupu nosaukumiem, vadības un pārējās telpas ir ar norādēm. Telpu 

iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Iestādes personāls un pedagogi 
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rūpējas par telpu vizuālo stāvokli, par mēbeļu, mācību līdzekļu, tehnisko līdzekļu un instrumentu 

saglabāšanu. Iestādē ievēro telpu izmantošanas noteikto kārtību, izmanto tās pēc nozīmes. 

Iestādes telpās savus pakalpojumus sniedz Liepājas sporta skola, SIA “Valodas vēstniecība”, 

SIA “AURORA” u.c. Saskaņā ar noslēgtajiem nomas telpu līgumiem 2017./2018. mācību gadā 

pedagogi realizēja daudzveidīgas interešu izglītības programmas.  

Metodiskais kabinets ir nodrošināts ar metodisko literatūru, mācību un papildu literatūru, 

didaktiskām spēlēm, attīstošām rotaļlietām, uzskates līdzekļiem un digitāliem mācību līdzekļiem un 

resursiem (videokamera, fotoaparāts u.c.), kas nepieciešami pedagogu darbam. Iestādē iegādātas 

darba burtnīcas 5-6 gadu veciem izglītojamiem, tāfeles, gaismas galdi u.c. Atbilstoši pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām, izglītojamo spējām, interesēm un vajadzībām, budžeta ietvaros un ar biedrības 

“Mazais liepājnieks” atbalstu katru gadu tiek papildināta materiālā bāze. 

Visiem pedagogiem ir pieejami datori, ir nodrošināta interneta piekļuve un bezvadu WiFi 

internets ar ātrumu 50 Mb/s, optiskais interneta pieslēgums, ko nodrošina SIA “Lattelecom”. Visus 

datorus darbina “Windows” operētājsistēmas ar “MS Office” pakotnēm vai bezmaksas 

programmatūru “OpenOffice”. Lai mācību darbs būtu mūsdienu prasībām atbilstošs, 6-7 gadu vecu 

un 5-6 gadu vecu izglītojamo grupu pedagogiem ir iespējams darboties sistēmā “e-klase”. Datori 

saslēgti vienotā lokālā tīklā. Divās 5-6 gadu vecu izglītojamo grupu telpās ir projektors, ekrāns, 

metodiskajā kabinetā ir 2 projektori un interaktīvā tāfele, mūzikas/sporta zālē ir projektors, ekrāns, 

apskaņošanas aparatūra, klavieres, sintezators, daudzveidīgi mūzikas instrumenti un sporta inventārs. 

Iestādē ir 7 biroja iekārtas, ar kurām pavairo iestādes iekšējo dokumentāciju, pedagogu izstrādātos 

metodiskos materiālus u.c. Pedagogs mācību procesa nodrošināšanai efektīvi, saudzīgi un lietderīgi 

izmanto viņa rīcībā esošos resursus. Iekārtas ir pieejamas, drošas lietošanai, notiek regulāra apkope 

un remonts.  
Iestādes vadītājs sastāda budžetu, pārrauga iestādes finanšu un materiāltehniskos resursus, 

seko līdzekļu izlietojumam, precizē izdevumu tāmi. Ar budžetu tiek iepazīstināts personāls un 

iestādes padome. Iestāde budžeta ietvaros regulāri modernizē, atjauno un papildina materiāltehnisko 

resursu klāstu, mērķtiecīgi nomaina novecojušās mēbeles, remontē grupu telpas, kabinetus, gaiteņus. 

Iestādes materiāltehnisko resursu un mācību līdzekļu plānošanā tiek iesaistīts iestādes personāls. 

Katru gadu personāls iesniedz vadībai iesniegumu par materiāltehnisko un mācību līdzekļu 

papildināšanu un iegādi. 

 

Stiprās puses 

 Iestādē ir nepieciešamās telpas kvalitatīvai mācību programmu realizācijai un interešu 

izglītības nodrošināšanai. 

 Iestāde ir nodrošināta un tiek mērķtiecīgi papildināta ar materiāltehniskiem līdzekļiem, ir 

interneta pieslēgums. 

 Iestādes personāls ir ieinteresēts iekārtu un materiāltehnisko resursu papildināšanā un 

saglabāšanā. 

 Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

 

Turpmākā attīstība 

 Turpināt nodrošināt iestādi ar jaunām tehnoloģijām. 

 Rast papildus iespējas finanšu resursu piesaistei. 

 Turpināt lietot sistēmu “e-klase” 6-7 gadu vecu izglītojamo grupās. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.6.2. Personālresursi 

 

Iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Pedagogu izglītība 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iestādē strādā (iestādes dati 01.09.2017.) 30 
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pirmsskolas izglītības pedagogi, no tiem 27 pirmsskolas izglītības pedagogi, (amatu apvienošanas 

kārtībā strādā 2 pedagogi), logopēds, iestādes vadību nodrošina vadītājs un vadītāja vietnieks 

izglītības jomā. Šobrīd divi pedagogi mācās Liepājas Universitātē: viens pedagogs studē 

maģistrantūras programmu un otrs iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Iestādes atbalsta personālu 

veido logopēds un medicīnas māsa. Mazākumtautību izglītojamo latviešu valodas apmācību 

nodrošina latviešu valodas pedagogs. Izglītojamo muzikālās prasmes attīsta divi mūzikas pedagogi. 

Pedagogi pastāvīgi pilnveido savu profesionālo kompetenci, piedalās kursos, semināros, 

konferencēs, dalās pieredzē iestādes, pilsētas un valsts līmenī (viens pedagogs vada Latviešu valoda 

aģentūras organizētos kursus). Pedagogi ir piedalījušies kursos Rīgā “Aktuāli cilvēkdrošības 

jautājumi un to īstenošana”, konferencē Rēzeknē “e-klase-2018” u.c. Iegūtās zināšanas un pieredzi 

pedagogi aktualizē pedagoģiskās padomes sēdēs, savstarpēji dalās pieredzē ar labās prakses 

piemēriem, ievieš jauninājumus mācību procesā. Iestādes vadība pastāvīgi izglīto pedagogus. Tika 

vadīti praktikumi par kompetenču pieeju izglītībā, iestādes darba pašvērtēšanu un attīstības plānošanu 

u.c. 

Iestādē ir pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns, tas tiek aktualizēts, realizēts 

un analizēts. Informācija par katra pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi ir apkopota un dati 

ievadīti Valsts izglītības satura centra sistēmā. 

Iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos un 

pedagoģiskās meistarības pilnveidošanu. Arī iestādē uz vietas tiek nodrošināti kursi, semināri u. c, 

pieaicinot vieslektorus zināšanu padziļināšanai. Iestādes vadība Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē 

iesniedza apstiprināšanai A programmu “Kompetenču pieeja fiziskās izglītības un veselības 

rotaļnodarbībās āra vidē pirmsskolas vecuma bērniem” (18 st.), kuru apguva 26 pedagogi. 

Personālresursus un to izmaiņas iestāde vienmēr savlaicīgi plāno. Informāciju par pieejamām 

vakancēm iestādē izsludina iestādes mājas lapā un liepaja.lv mājas lapā. Vadītājs iepazīstas ar 

kandidāta dzīves aprakstā iekļauto informāciju, motivācijas vēstuli un aicina uz darba interviju. 

Intervija ir vērsta uz kandidāta kompetenču un prasmju noskaidrošanu. Nepieciešamības gadījumā 

iestādes vadība rīkojas operatīvi, lai piesaistītu vajadzīgo personālu.  

Vadība motivē personālu, izvirzot labākos iestādes darbiniekus dalībai dažādos pilsētas 

konkursos un nominācijās. 2017. gadā konkursā “Gada skolotājs” par laureātu nominācijā “Par 

veiksmīgāko pedagoga debiju” kļuva viens iestādes pedagogs. Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu administratīvi saimnieciskā personāla pasākumā “Saulessveces” par atbildīgu un kvalitatīvu 

darbu apbalvošanai tika izvirzīti divi darbinieki – medicīnas māsa un remontstrādnieks (sk. 5. 

pielikumu). Vadība arī izsniedz pateicības pedagogiem par personīgo ieguldījumu iestādes labā (sk. 

6. pielikumu). 

 

Stiprās puses 

 Iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešami kvalificēti personālresursi. 

 Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, tiek 

nepārtraukti pilnveidota. 

 Iestādes vadība ir ieinteresēta pedagogu profesionālajā izaugsmē. 

 Pedagogi aktīvi iesaistās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs un ievieš jauninājumus 

mācību procesā. 

 

Turpmāka attīstība 

 Pilnveidot iestādē pedagogu pieredzes pārnesi. 

 Turpināt dalīties pieredzē par realizētiem projektiem. 

 Iesaistīt pedagogus profesionālās kompetences pilnveides kursos par kompetenču pieeju 

mācību saturā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

3.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

 

Iestādes vīzijā iekļauta informācija par iestādes attīstības orientieri – tas ir pašpietiekams, 

pozitīvs, mērķtiecīgs, par sevi pārliecināts un ar cīņas sparu apveltīts izglītojamais, kurš tic sev un 

visam labajam, līdz ar to spējot sasniegt panākumus. Iestādes misija ietver sevī domu par kvalitatīvas 

izglītības sniegšanu izglītojamiem attīstošā, drošā un labvēlīgā vidē. 

Vadība efektīvi plāno iestādes darbu, tā kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības jomās, 

veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu. Iestādē ir veikts iepriekšējā perioda sasniegto rezultātu 

apkopojums. 

Pašvērtēšanas procesā iesaistās iestādes personāls un izglītojamo vecāki, gūstot pamatotus 

vērtējumus un priekšlikumus iestādes turpmākajai attīstībai. Iestādē ir pozitīva un sadarbību veicinoša 

vide, kas sekmē izglītības procesā iesaistīto pušu (personāls, izglītojamo vecāki u.c.) līdzdalību 

vērtēšanā. Pedagogi mācību gada noslēgumā raksta pašvērtējumu par paveikto darbu un iesniedz to 

vadībai. Iestādes darba vērtēšana notiek vadības sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, iestādes 

padomes sēdēs un citās sanāksmēs, analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības 

vajadzības. Pašvērtēšanas procesa īstenošanai tiek izveidotas darba grupas, kuras plāno vērtēšanas 

norisi, izvēlas metodes u.c. Iestādes pašvērtējums tiek balstīts uz konkrētu faktu un pierādījumu izpēti 

un analīzi. Tajā tiek izmantota objektīva informācija: dokumentu izpēte un analīze, izglītojamo 

sasniegumu dinamikas apkopojums, pedagogu portfolio u.c. Pašvērtēšanā tiek izmantotas dažādas 

metodes – novērojumi, informācijas apmaiņa un komunikācija, grupu darbs, aptauja u.c. Lai izvērtētu 

iestādes darbu, ar Edurio platformas aptaujas palīdzību tiek iegūta informācija par personāla un 

izglītojamo vecāku iestādes novērtējumu. Aptaujas rezultāti apliecina, ka lielākā daļa respondentu 

iestādes darbu novērtē pozitīvi. Balstoties uz pašvērtējuma rezultātiem, tiek veikta kārtējā darba gada 

analīze, tiek noteiktas darbības prioritātes, konstatētas stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības.  

Iestādei ir izstrādāts attīstības plāns trim gadiem (2017.-2020.gadam). Attīstības procesa 

plānošanai izveidota pedagogu darba grupa. Strādājot grupās, iegūtā informācija tiek apkopota, 

izvērtēta un izmantota par pamatu attīstības plāna izstrādei. Attīstības plāns ietver sasniedzamus 

mērķus, novērtēšanas kritērijus, detalizētu ieviešanas gaitu un atbildīgās personas. Iestāde izvirza 

prioritātes, ņemot vērā iestādes darbības pamatmērķus, pašvērtējumā gūtos secinājumus, kā arī 

Liepājas pilsētas domes, Izglītības pārvaldes un valsts noteiktos attīstības virzienus. Plānotās 

prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti, veidojot darba plānu konkrētam mācību gadam. Tiek veikta 

regulāra tā izvērtēšana. Ar iestādes plānoto attīstību un attīstības gaitu tiek iepazīstināti personāls, 

iestādes padome un izglītojamo vecāki. 

 

Stiprās puses 

 Notiek regulāra un sistemātiska iestādes plānošana, izvērtēšana, attīstības vajadzību 

noteikšana.  

 Labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina personāla un izglītojamo vecāku iesaistīšanos 

iestādes darba pašvērtēšanā. 

 Veikta izglītojamo vecāku un pedagogu aptauja, lietojot Edurio platformu. 

 

Turpmāka attīstība 

 Pilnveidot personāla un izglītojamo vecāku līdzdalību iestādes pašvērtēšanā.  

 Motivēt iestādes padomi iesaistīties iestādes tālākās attīstības plānošanā. 

 Iepazīstināt izglītojamo vecākus, kā arī citas ieinteresētas puses ar iestādes pašnovērtējuma 

ziņojumu. 

 Turpināt ar Edurio platformas palīdzību veikt personāla un izglītojamo vecāku aptaujas, 

iegūto datu apkopojumu izmantojot iestādes turpmākai darbības plānošanai. 

 

Vērtējums: labi 
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3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 
Iestādes darbību nosaka 2015.gada 8.oktobrī apstiprinātais “Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Mazulītis” nolikums”, citi normatīvie dokumenti. 

Iestādes darbība ir vērsta uz iestādes pamatmērķu īstenošanu. Iestādē ir noteikta vadības 

organizatoriskā struktūra (sk. 7.pielikumu, 1.attēlu). Vadības struktūra un vadītāja katra kompetences 

joma ir precīzi noteikta un zināma personālam un izglītojamo vecākiem. 

Iestādes vadītājs plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģē pienākumus atbilstoši 

personāla darbības jomai un pārrauga tos. Iestādes vadības darba jautājumi tiek izskatīti vadības 

sēdēs, nodrošinot informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi. Iestādē 

ir izveidota saliedēta vadības komanda, kura nodrošina saikni starp personālu un vadību. Saskaņā ar 

Latvijas Republikas darba likumdošanu ar personālu tiek slēgti darba līgumi, kuros iestrādāti 

pienākumu un tiesību apraksti, un personāls ar tiem tiek iepazīstināts. Pienākumu sadale ir noteikta 

atbilstoši veicamajām funkcijām, izglītībai, kvalifikācijai, prasmēm un nodrošina attiecīgo iestādes 

darbību regulējošo normatīvo aktu prasību kvalitatīvu izpildi un izpildes kontroli. 

Vadība nodrošina pastāvīgu informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Ir pieejama informācija par iestādes darbu: regulāras informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes 

sēdes, gada plāns un mēneša plāni, informācijas stendi, e-pasts, mājas lapa, mutiska informācija u.c. 

Iestādes misijas, vīzijas un mērķu sasniegšanai iestādes vadība virza personāla darbu attīstības 

plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Pastāvīgi tiek aktualizētas iestādes vērtības, kopīga izpratne par 

kvalitātes principiem, kuru pamatā ir godprātīga attieksme pret darbu, radošums un inovācijas.  

Vadība kvalitatīvi pilda tai uzticētos pienākumus, atbild par svarīgu lēmumu pieņemšanu, 

regulāri izvērtējot personāla ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai, realizē demokrātisku darba 

stilu, sekmējot personāla radošo iniciatīvu. Vadība savā darbībā ievēro vispārcilvēciskās vērtības, ir 

lojāla Latvijas Republikai un satversmei, motivē izglītojamos un personālu paust pozitīvu un lojālu 

attieksmi pret valsts pārvaldi un iestādi. Valsts simbolu lietošana iestādē notiek atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Iestāde plāno un organizē svētku un atceres dienas 

pasākumus, kuri veido izglītojamo izpratni par Latvijas kultūru, tradīcijām, citu tautu kultūras 

vērtībām, cieņu un attieksmi pret valsti. 

Iestādes vadītājs ir ieviesis daudzveidīgus jauninājumus. Absolventiem izlaiduma pasākumā 

iestāde piedāvā vienādus tērpus – mantijas. Tiek realizētas daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas, izveidota jauna tradīcija - vecvecāku pēcpusdienas, norisinās kopīgi divplūsmu 

pasākumi u.c.  

Iestādes vadība pastāvīgi sadarbojas ar iestādes padomi, risina būtiskus jautājumus, izvērtē 

izteiktos priekšlikumus un pieņem lēmumus to realizēšanai. 

Iestādes vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos 

iestādes darbības aspektos, kā arī izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas organizēšanā, vadīšanā un 

pārraudzīšanā. Pedagogu darbības izvērtējumā tiek iekļauta iesniegto pašvērtējumu analīze, realizētā 

pedagoģiskā procesa novērojumi, aizpildītās dokumentācijas pārbaude u.c. Pedagogu pašvērtējumā 

iekļautā informācija tiek izmantota veidojot iestādes pašvērtējumu. 

Vadība savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga darbinieku pienākumu izpildi, uzklausa 

un sniedz nepieciešamo atbalstu. Pastāvīgi tiek veikta katra darbinieka darba rezultāta izpilde un 

kompetences izvērtēšana. Darbinieku darba novērtēšanā tiek iekļautas pārrunas, sanāksmes, aptauja 

u.c. Iestādē vērtēšanas sistēma ir motivējoša un sniedz jaunu informāciju un idejas turpmākajai 

attīstībai ne vien vadībai, bet arī pašiem darbiniekiem. Iestādes vadība veicina personāla pozitīvas 

motivācijas veidošanos pret iestādi un savu darbu. Iestādes sapulcēs personālam tiek izteiktas 

mutiskas pateicības par paveikto darbu. Personāls periodiski tiek apbalvots ar pateicības rakstiem un 

suvenīriem, kā arī regulāri tiek izmantota ārējā motivācija (uzslava, pamudinājums, padoms, u.c.).  

Mācību sasniegumu uzskaiti pārrauga un kontrolē iestādes vadība, nepieciešamības gadījumā 

pārrunājot ar pedagogu konstatētās nepilnības. Iestādes vadība apkopo informāciju par izglītojamo 

sasniegumiem un analizē izvērtēšanas rezultātus. Pedagoģiskajā padomes sēdē iestādes vadība izvērtē 

izglītojamo sasniegumu dinamiku un uzvedību. Iestādes padomē tiek sniegta informācija par 
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izglītojamo sasniegumiem un uzvedību, kā arī uzklausīti priekšlikumi. Vadība pastāvīgi motivē 

pedagogus pilnveidot izglītojamo uzvedības problēmu risināšanu. Darbojoties grupās, pedagogi 

izstrādāja pozitīvas izglītojamo disciplinēšanas metodes. 

Iestādes vadība ir objektīva, lojāla Latvijas valstij un tās Satversmei, neveic nekādu aģitāciju, 

ievēro politisko neitralitāti pedagoģiskajā procesā, apzinās pienākumu būt uzticīgai Latvijas valstij, 

cienot un atbalstot valdības lēmumus un nodrošinot politiskas neitralitātes esamību iestādē.  

Iestādes vadība ievēro ētikas normas ne tikai iestādē, bet arī privātajās aktivitātēs, 

nenodarbojas ar interešu lobēšanu, ir paraugs citiem, veicinot sabiedrības uzticību iestādei un valsts 

pārvaldei. Vadība motivē personālu ievērot profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, ir 

izstrādāts “Ētikas kodekss”, ar kuru personāls iepazīstas, apliecinot to ar parakstu. 

 

Stiprās puses 

 Vadība regulāri izvērtē personāla ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai, realizējot 

demokrātisku darba stilu. 

 Ir izveidota saliedēta vadības komanda, kas nodrošina kvalitatīvu iestādes darbu. 

 Iestādes kopīgā izpratne par kvalitātes principiem ir attieksme pret darbu, radošums un 

inovācijas. 

 Iestādes vadītājs ievieš jauninājumus, kas pilnveido iestādes darbību. 

 

Turpmākā attīstība 

 Iestādes vadībai turpināt pilnveidot personāla pārvaldības darbu, apzinot un izmantojot 

inovatīvas vadības darba metodes un formas. 

 Rosināt pedagogus piedalīties profesionālās kompetences pilnveidē, iegūtās zināšanas un 

prasmes izmantot iestādes turpmākai darbībai un izaugsmei. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar dažādiem uzņēmumiem un institūcijām. Iestāde 

regulāri sadarbojas ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, kura vienmēr atbalsta iestādes vajadzības. 

Izglītības pārvaldes speciālisti sniedz konsultācijas: mācību un audzināšanas jautājumos, iestādes 

budžeta plānošanā, tarifikācijas veidošanā, iestādes ēkas un teritorijas uzturēšanā u.c. Vairākus gadus 

Liepājas pilsētas dome nodrošina iestādes personālu ar veselības apdrošināšanas polisēm. 

Lai veicinātu izglītojamo interesi par grāmatām un attīstītu lasītprasmi, iestāde sadarbojas ar 

Liepājas pilsētas bibliotēku “Libris”, kur izglītojamiem tika piedāvātas informatīvas un izzinošas 

nodarbības. Liepājas muzejā izglītojamie apmeklēja nodarbības par graudu izmantošanu uzturā. 

Liepājas teātrī izglītojamie iepazinās ar Liepājas teātra aizkulišu dzīvi, bet Liepājas leļļu teātrī vēroja 

izrādi. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar VUGD pārstāvjiem – iestādē izglītojamiem tika 

organizētas praktiskas aktivitātes par drošības jautājumiem, bet personālam – informatīvi izglītojošs 

seminārs “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”. Izglītojamie tika iepazīstināti ar ugunsdzēsēja profesiju, kā 

arī aprīkojumu, apmeklējot Liepājas ugunsdzēsēju depo. Sadarbojoties ar biedrību “Liepājas Jaunie 

Vanagi”, iestādē norisa ārzemju jauniešu brīvprātīgais darbs. Problēmsituāciju risināšanā iestāde 

sadarbojas ar Liepājas bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Pašvaldības 

policiju. SIA “Māras Lācis” nodrošina iestādē izglītojamo ēdināšanu. 

Iestādes vadība strādā kā savstarpēji atbalstoša, vienota komanda, sadarbojas ar iestādes 

padomi, atbalsta personālu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību. Ar arodbiedrību 

ir noslēgts koplīgums. 

Vairāku gadu garumā izveidojusies laba sadarbība ar Liepājas 8.vidusskolu, tiek nodrošināta 

pēctecība no pirmsskolas uz sākumskolu, realizējot vairākus daudzveidīgus pilsētas mēroga 

pasākumus – Latvijas un Liepājas pilsētas dzimšanas dienas atzīmēšanu, pasākumu “Erudītu 
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konkurss” 6-7 gadu veciem izglītojamiem, sporta svētkus izglītojamiem kopā ar vecākiem, jaunu 

tradīciju –“Baltā galdauta svētki” u.c. 8.vidusskolas pedagogi, skolēni un vecāki katru gadu piedalās 

iestādes organizētajā labdarības akcijā “Dāvāsim prieku”. Organizēta pieredzes apmaiņa ar Liepājas 

8.vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pedagogiem, kurā iestādes pedagogi 

demonstrēja pētīšanas un eksperimentu paņēmienus, izglītojošos konstruktorus “LEGO education”un 

jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas rotaļnodarbībās.  

Izveidojusies sadarbība ar Ikšķiles novada privāto pirmsskolas izglītības iestādi “Ķiparu 

nams”, kā arī ar vairākām Lietuvas pirmsskolas izglītības iestādēm: “Putinelis”, “Atžaļinas”, 

“Dzintarelis”.  

Lai piesaistītu sabiedrības ieinteresētību, veicinātu izglītojamo skaita pieaugumu un 

paaugstinātu personāla pozitīvo motivāciju, vadība pastāvīgi rūpējas par iestādes tēla veidošanu un 

uzlabošanu. Iestāde piedalās dažādās pilsētas aktivitātēs - latviešu tautas deju kolektīvu skatēs, 

pilsētas akcijā “Izaudzē puķu stādiņu pilsētai”, Liepājas pilsētas domes organizētajā izstādē 

“Zīmējumu kartītes” u.c. Tiek noslēgti sadarbības līgumi ar Liepājas augstskolu par prakses vietu 

nodrošināšanu topošajiem pedagogiem. Iestādes mājas lapā regulāri tiek atspoguļotas iestādes 

aktualitātes, notikumi un sasniegumi, kā arī informācija bieži tiek sniegta Liepājas pilsētas avīzē 

“Kurzemes Vārds” u.c.  

Iestāde pēdējos trīs gadus aktīvi iesaistās dažādos pilsētas un starptautiskos projektos. 

Pateicoties biedrības “Mazais liepājnieks” nodibināšanai, iestāde piedalās Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldes izsludinātajos projektu konkursos un ir ieguvusi finansējumus (sk. 8. pielikumu). Arī 

vecāki ir ieinteresēti iestādes materiālo resursu un vides pilnveidošanā, ziedojot mantu un finanšu 

līdzekļus biedrībai “Mazais liepājnieks”. 

 

Stiprās puses 

 Iestādes vadība veicina un atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm un institūcijām. 

 Iestādei ir nodrošināta vispusīga sadarbība ar iestādes dibinātāju, sadarbības partneriem un 

citām izglītības iestādēm. 

 Iestāde pastāvīgi rūpējas par iestādes tēla veidošanu, popularizēšanu un uzlabošanu. 

 Pedagogi piedalās pilsētas, starptautiskos projektos un popularizē savu pieredzi. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt iesaistīties pilsētas un starptautiskos projektos. 

 Turpināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm un institūcijām. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4. Iestādes turpmākā attīstība 

 

Pamatjoma  

Mācību saturs *Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu 

kompetenci audzināšanas jomā. 

*Sagatavot licencēšanai pirmsskolas izglītības mācību programmu 

bilingvālai mācību satura apguvei. 

 

Mācīšana un mācīšanās *Izmantot jauno tehnoloģiju iespējas mācību procesā un mācību 

līdzekļu izstrādē, to aktualizēt un dalīties pieredzē. 

*Izmantot mācību metodes, kuras nodrošina saikni ar reālo dzīvi, kā 

arī kompetenču pieeju izglītībā. 

*Iesaistīt izglītojamos Latvijas Republikas proklamēšanas simtgades 

atzīmēšanā un citos valstiski nozīmīgos pasākumos. 

*Pilnveidot 5-6 gadu vecu izglītojamo pašvērtējuma prasmes. 

*Pilnveidot izglītojamo sasniegumu izaugsmes dinamikas 

atspoguļojumu, izmantojot jaunās tehnoloģijas. 

*Turpināt sadarbību ar Liepājas 8.vidusskolas sākumskolas 

skolotājiem, nodrošinot izglītības pēctecību. 

 

Izglītojamo sasniegumi *Pilnveidot izglītojamo ikdienas sasniegumu analīzi. 

 

Atbalsts izglītojamiem *Atbalsta personāla sadarbības veicināšana ar vecākiem, kuru 

izglītojamiem ir uzvedības problēmas. 

*Turpināt iestādē veikt pasākumus drošas vides veidošanā. 

*Turpināt sekmēt izglītojamo iesaistīšanos iestādes un ārpus tās 

organizētajos pasākumos. 

*Turpināt organizēt un piedāvāt attīstošus un izglītojošus karjeras 

pasākumus izglītojamiem. 

*Pilnveidot darba formas un metodes, izglītojot izglītojamos par 

dažādu profesiju pārstāvjiem, to darbu. 

*Rosināt pedagogus izstrādāt daudzveidīgus atbalsta materiālus 

mācību darba diferenciācijai. 

*Pilnveidot materiālo bāzi speciālās izglītības programmas 

realizēšanai. 

*Rosināt izglītojamo vecākus aktīvi līdzdarboties iestādes padomē. 

*Organizēt vecākiem izglītojošus seminārus bērnu audzināšanas 

jautājumu risināšanā. 

 

Iestādes vide *Izveidot maketu jaunam iestādes simbolam – karogam, iesaistot 

personālu un izglītojamo vecākus idejas īstenošanā. 

*Veikt kosmētisko remontu logopēda/latviešu valodas kabinetā un  

3-4 gadu vecu izglītojamo grupā “Saulīte”. 

*Turpināt iegādāties ergonomiskas mēbeles un aprīkojumu. 

 

Iestādes resursi *Turpināt nodrošināt iestādi ar jaunām tehnoloģijām. 

*Rast papildus iespējas finanšu resursu piesaistei. 

*Turpināt lietot sistēmu “e-klase” 6-7 gadu vecu izglītojamo grupās. 

*Pilnveidot iestādē pedagogu pieredzes pārnesi. 

*Turpināt dalīties pieredzē par realizētiem projektiem. 

*Iesaistīt pedagogus profesionālās kompetences pilnveides kursos par 

kompetenču pieeju mācību saturā. 
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Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

*Turpināt ar Edurio platformas palīdzību veikt personāla un 

izglītojamo vecāku aptaujas, iegūto datu apkopojumu izmantojot 

iestādes turpmākai darbības plānošanai. 

*Rosināt pedagogus piedalīties profesionālās kompetences pilnveidē, 

iegūtās zināšanas un prasmes izmantot iestādes turpmākai darbībai un 

izaugsmei. 

*Turpināt iesaistīties pilsētas un starptautiskos projektos. 

*Turpināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm un institūcijām. 

 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” vadītājs 

Ilona Korjagina ________________________________   z.v.   

 

 

SASKAŅOTS 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja  

Kristīne Niedre – Lathere ________________________   z.v.  

Datums  
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1. pielikums 

Pārskats 

Izglītojamo sasniegumu dinamika 2017./2018. mācību gadā 
 

Izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu izvērtējums veikts pēc izstrādātiem kritērijiem, 

balstoties uz pirmsskolas izglītības mācību satura programmām. 

 

 
 

Sociālajās zinībās un ētikā, dabas zinībās, matemātikā un mūzikā 79%-85% izglītojamo 

prasmes ir apguvuši. Izglītojamiem izveidojies priekšstats par drošību iestādē, rotaļu laukumā un uz 

ielas. Ir interese par sabiedriskās dzīves norisēm apkārtnē, par pieaugušo profesijām, par dabas 

parādībām.  

Sociālajās zinībās un ētikā 16% izglītojamo jāturpina pilnveidot pašapkalpošanās prasmes un 

sadzīves iemaņas un jāveido pozitīva attieksme pret sevi un vidi. 

Dabas zinībās 15% izglītojamo jāpilnveido individuālā pieredze par sevi un dabu kopsakarībā 

un jāturpina iepazīstināt ar apkārtnē sastopamiem augiem, putniem un pilnveidot prasmi atpazīt laika 

apstākļus. 

Matemātikā 21% izglītojamo jāpilnveido prasme atpazīt ģeometriskās figūras, priekšstatu 

veidošana par priekšmetu lielumu, orientēšanās laikā un telpā un izpratne par skaitu. 

Mūzikā 14% izglītojamo jāpilnveido muzikālās dzirdes attīstība, vienkāršu bērnu dziesmu 

dziedāšana, dziesmu uzsākšana reizē ar citiem un prasmi spēlēt pavadījumus ritma instrumentiem 

kopā ar skolotāju. Mazākumtautību izglītojamiem jāpilnveido prasme apgūt latviskos deju elementus. 
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Latviešu valodu un krievu valodu (mazākumtautību) 79%-81% izglītojamo ir apguvuši, 

saklausa patskaņus, izrunā vārdus, veido teikumus un ir interese par literatūru un folkloru. Rakstīt un 

lasītprasmes apguvuši atbilstoši individuālajām spējām. 19%-21% izglītojamo prasmes vēl jāattīsta. 

Jāturpina paplašināt vārdu krājumu, jāattīsta prasme saklausīt un diferencēt valodas skaņas, rakstīt un 

lasītprasmi un atšķirt dzejoļus no citiem literāriem darbiem. 
Latviešu valodā mazākumtautību izglītojamo 76% apguvuši prasmes lietot vienkāršas frāzes 

un izteikumus, latviešu tautas bērnu rotaļas un dziesmas par latviešu gadskārtām. Saziņā uztver un 

saprot vienkāršu informāciju latviešu valodā. Izglītojamie ir ieinteresēti un motivēti latviešu valodas 

apguvē. 24% izglītojamo jāturpina pilnveidot sarunvalodas prasmes saziņai dažādās dzīves situācijās 

atbilstoši vecumposmam. 

 

 
Vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās un fiziskajā izglītībā un veselībā 82%-90% 

izglītojamo prasmes ir apguvuši.  
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Vizuālajā mākslā jāturpina pilnveidot prasmes 10% izglītojamo: attēlot apkārtējos 

priekšmetus un dzīvniekus no plastiskiem materiāliem un attēlot apkārtējo vidi gleznojumā. 

Mājturībā un tehnoloģijās 18% izglītojamo jāpilnveido prasmes priekšmetu izlikšanā 

augošā/dilstošā secībā, griešanā  un locīšanā un pamatdūrienu izšūšanā papīrā vai kartonā pa iepriekš  

izveidotiem caurumiem. 

Fiziskajā izglītībā un veselībā 17% izglītojamo jāturpina pilnveidot prasmes skriešanā ar 

daudzveidīgiem uzdevumiem, bumbas mešanā un tveršanā no dažādiem sākuma stāvokļiem un 

izpildot pamatprasmes dažādos virzienos pēc dzirdes signāliem (pa kreisi, pa labi un brīvi izvēlētā 

virzienā). 
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2. pielikums 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pēdējo 3 gadu laikā 

 
Mācību gads 

 

2015./2016.m.g.                    

kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

2016./2017.m.g. 

kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

2017./2018.m.g. 

kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Mācību priekšmetu jomas Prasmes 

vēl 

jāapgūst 

Apgūtās 

prasmes 

Prasmes 

vēl 

jāapgūst 

Apgūtās 

prasmes 

Prasmes 

vēl 

jāapgūst 

Apgūtās 

prasmes  

Sociālās zinības un ētika 17% 83% 18% 82% 16% 84% 

Dabas zinības 16% 84% 16% 84% 15% 85% 

Latviešu valoda 21% 78 % 21% 79% 21% 79% 

Krievu valoda 

(mazākumtautību izglītības 

programmā)  

19% 81% 20% 80% 19% 81% 

Latviešu valoda 

(mazākumtautību izglītības 

programmā) 

23% 77% 23% 77% 24% 76% 

Matemātika  23% 77% 21% 79% 21% 79% 

Vizuālā māksla 11% 89% 11% 88% 10% 90% 

Mājturība un tehnoloģijas 18% 82% 19% 81% 18% 82% 

Fiziskā izglītība un veselība 20% 80% 17% 83% 17% 83% 

Mūzika 15% 85% 16% 84% 14% 86% 

Sociālās un  pašapkalpošanās 

prasmes  

 

10% 90% 12% 88% 11% 89% 

 

Izglītojamo sasniegumu dinamikas kopvērtējums par pēdējiem trīs mācību gadiem liecina, ka 

79%-90% ir apguvuši pirmsskolas izglītības mācību satura programmas labā līmenī. Lai uzlabotu 

izglītojamo sasniegumu dinamiku, pedagogi ar izglītojamiem strādā individuāli.  
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3. pielikums 

Izglītojamo sasniegumi ārpusiestādes pasākumos  

2017./2018. mācību gadā 

 
Rezultāti Grupa Aktivitāte 

DIPLOMS Liepājas BJC, 

22.04.2018. 

Vokālais ansamblis Mazo vokālistu konkurss “Cālis 2018” 

DIPLOMS  

II pakāpes 

Liepājas BJC, 

03.03.2018. 

Tautas dejas Bērnu un jauniešu tautas deju 

kolektīvu repertuāra pārbaudes skate 

DIPLOMS 

 II pakāpes 

Liepājas pilsētas 

kārta. 

 

5-6 gadu vecs 

izglītojamais, 9.grupa 

46. starptautiskais bērnu mākslas 

izstādes – konkurss LIDECE 2018 

PATEICĪBA   Liepājas BJC, 

10.11.2017. 

6-7 gadu vecs 

izglītojamais, 6.grupa 

Zīmējumu konkurss – izstāde “Mana 

varavīksne pāri manai Latvijai” 

PATEICĪBA   Liepājas BJC, 

10.11.2017. 

 6-7 gadu vecs 

izglītojamais, 6.grupa 

Zīmējumu konkurss – izstāde “Mana 

varavīksne pāri manai Latvijai” 

PATEICĪBA   Liepājas BJC, 

10.11.2017. 

6-7 gadu vecs 

izglītojamais, 10.grupa 

Zīmējumu konkurss – izstāde “Mana 

varavīksne pāri manai Latvijai” 

PATEICĪBA  Liepājas BJC. 3-4 gadu veci 

izglītojamais, 5.grupa 

Radošo darbu izstāde “Zem profesiju 

cepures”. 

PATEICĪBA  Liepājas BJC. 3-4 gadu vecs 

izglītojamais, 3.grupa 

Radošo darbu izstāde “Zem profesiju 

cepures”. 
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4. pielikums 

Pateicības iestādei un grupām par sadarbību  

2017./2018. mācību gadā 

 
Rezultāti Iestāde/Grupa Aktivitāte 

ATZINĪBA 8.vidusskolas 

direktores vietniece 

M.Daubure,  

2018. gada maijs 

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” 6-7 gadus 

veciem grupas “Bitītes” 

audzēkņiem 

Par piedalīšanos puķu stādīšanā kopā ar 

8.vidusskolas 4.a un 4.b. klases 

skolēniem. 

 

ATZINĪBA 8.vidusskolas 

direktores vietniece 

M.Daubure,  

2018. gada maijs 

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” grupas 

“Rūķīši” audzēkņiem 

Par piedalīšanos puķu stādīšanā kopā ar 

8.vidusskolas 4.a un 4.b. klases 

skolēniem. 

 

ATZINĪBA 8.vidusskolas 

direktores vietniece 

M.Daubure,  

2018. gada maijs 

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” 6-7 gadus 

veciem grupas “Kāpēcīši” 

audzēkņiem 

Par piedalīšanos puķu stādīšanā kopā ar 

8.vidusskolas 4.c klases skolēniem. 

 

PATEICĪBAS 

RAKSTS   

LIP, 

9.03.2018.  

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis”   

Par radošo darbu ieguldījumu zīmējumu 

konkursā “Es esmu Latvija” 09.03.2018. 

LIP 

PATEICĪBA Liepājas BJC, 2018. Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” 

Par dalību 46. starptautiskā bērnu 

mākslas izstādes – konkursā LIDECE 

2018 Liepājas pilsētas kārtā.  

PATEICĪBA Liepājas BJC, 

10.11.2017. 

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” 

Par dalību zīmējumu konkursā – izstādē 

“Mana varavīksne pāri manai Latvijai”.  

PATEICĪBA Liepājas pilsētas 

dome, 

18.10.2017.  

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” 

Par iesaistīšanos Brīvprātīgā darba dienās 

Liepājā un brīvprātīgo kustību 

popularizēšanu. 18.10.2017.  

PATEICĪBA Klaipēdas pilsētas 

Izglītības un 

kultūras centrs, 

25.10.2018. 

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” 

Par dalīšanos pieredzē par 5-6 gadu vecu 

izglītojamo sagatavošanu skolai.  

PATEICĪBA LIP, 2017. Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” grupai 

“Rūķīši” 

Par aktīvu un radošu līdzdalību izstādē 

“Zem profesiju cepures”.  

PATEICĪBA LIP, 2017. Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādei 

“Mazulītis” grupai 

“Saulītes” 

Par aktīvu un radošu līdzdalību izstādē 

“Zem profesiju cepures”.  
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5. pielikums 

 

Personāla sasniegumi 2017./2018. mācību gadā 

 
Rezultāti Darbinieks Aktivitāte 

PATEICĪBAS 

RAKSTS   

LIP, 22.05.2018. Medicīnas māsa Saimnieciski administratīva personāla 

godināšanas pasākums “Saulessvece” 

PATEICĪBAS 

RAKSTS   

LIP, 22.05.2018. Remontstrādnieks 

  

Saimnieciski administratīva personāla 

godināšanas pasākums “Saulessvece” 

GODA LISTE Vērgales 

pamatskolas 

direktors, 

23.03.2018. 

Mūzikas skolotāja 

 

Paldies par veiksmīgi sagatavotiem 

skanīgiem izpildījumiem dziesmu 

vakarā “Vērgales sniegpulkstenītis”.  

ATZINĪBA Liepājas BJC, 

10.11.2017. 

 

Pirmsskolas izglītības 

skolotāja  

Par sasniegumiem piedaloties zīmējumu 

konkursā – izstādē “Mana varavīksne 

pāri manai Latvijai”.  

ATZINĪBA Liepājas BJC, 

10.11.2017. 

 

Pirmsskolas izglītības 

skolotāja  

 

Par sasniegumiem piedaloties zīmējumu 

konkursā – izstādē “Mana varavīksne 

pāri manai Latvijai”. 

 

ATZINĪBAS 

RAKSTS   

LIP, 

03.10.2017.  

Pirmsskolas izglītības 

skolotāja 

 

“Gada skolotājs 2017” nominācijā “Par 

veiksmīgāko pedagoga debiju”.  

PATEICĪBAS 

RAKSTS   

LIP, 

03.10.2017. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotāja 

Par pedagoģisko un personīgo 

ieguldījumu darbā ar mazākumtautību 

bērniem, mācot latviešu valodu.  

EIROPAS 

KVALITĀTES 

SERTIFIKĀTS 

eTwinning 

Nacionālais atbalsta 

dienests Latvijā, 

25.10.2017. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotāja 

 

Par projektu “Let’s celebrate spring 

coming”.  

PATEICĪBA LIP, 

2017. oktobris 

Vadītājas vietniece 

izglītības jomā   

Par atbalstu izstādes “Zem profesiju 

cepures” organizēšanu. 

PATEICĪBAS 

RAKSTS   

LIP, 

21.09.2017. 

Vadītāja Par sekmīgu iestādes darba organizāciju 

vasaras periodā. 
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6. pielikums 

 

Pateicības par ieguldījumu izglītības iestādes labā  

2017./2018. mācību gadā 

 
Rezultāti Personāls Aktivitāte 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

1.06.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par aktīvu dalību  sporta svētkos “Vasara 

klāt!” un sadarbību pasākuma  

organizēšanā Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Mazulītis”. 

PATEICĪBA Liepājas PII  

“Mazulītis” vadītāja, 

25.05.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par aktīvu līdzdalību izglītības iestādes 

labā un mājas lapas veidošanu Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazulītis”. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

25.05.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par aktīvu līdzdalību izglītības iestādes 

labā, atbalsot Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mazulītis” tautas 

dejotājus. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

25.05.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par aktīvu līdzdalību izglītības iestādes 

labā Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazulītis”. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

25.05.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par aktīvu līdzdalību izglītības iestādes 

labā Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazulītis”. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

25.05.2018. 

Logopēdei Par aktīvu līdzdalību izglītības iestādes 

labā Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazulītis”. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

25.05.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai (latviešu valodas 

skolotājai) 

Par aktīvu līdzdalību izglītības iestādes 

labā Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazulītis”. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

17.01.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par atklāto rotaļnodarbību “Esmu vesels” 

ar IT izmantošanu 6-7 gadus veciem 

izglītojamiem 8. vidusskolas 

sākumskolas skolotājām. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

17.01.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par atklāto rotaļnodarbību  “Palīdzības 

dienesti” ar Lego education   

5-6 gadus veciem izglītojamiem 

 Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” skolotājām un  

8. vidusskolas sākumskolas skolotājām. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

17.01.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par atklāto rotaļnodarbību “Kur rodas 

vējš” ar eksperimentiem 5 - 6 gadus 

veciem izglītojamiem 8. vidusskolas 

sākumskolas skolotājām. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

17.01.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājai 

Par atklāto latviešu valodas 

rotaļnodarbību “Meža dzīvnieki” 

6-7 gadus veciem mazākumtautību 

izglītojamiem 8. vidusskolas 

sākumskolas skolotājām. 
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PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

21.12.2017. 

Mūzikas skolotājai Par vokālā ansambļa sagatavotiem 

priekšnesumiem svētku koncertā Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” labdarības akcijā “Dāvāsim 

prieku”. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

21.12.2017. 

Mūzikas skolotājai Par vokālā ansambļa sagatavotiem 

priekšnesumiem svētku koncertā Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” labdarības akcijā “Dāvāsim 

prieku”. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

21.11.2017. 

Mūzikas skolotājai Par muzikālu dramatizāciju “Ābols”  

pasākumā “Projekta “Vizuālais tēls – 

motivācija bērnu talantu attīstībai” 

prezentēšana” Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un 

metodiķiem. 

PATEICĪBA Liepājas PII 

“Mazulītis” vadītāja, 

21.11.2017. 

6-7 gadu veciem bērniem 

un 8. grupas “Bitītes”  

skolotājām 

 

Par muzikālu dramatizāciju “Ābols”  

pasākumā “Projekta ”Vizuālais tēls – 

motivācija bērnu talantu attīstībai” 

prezentēšana” Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un 

metodiķiem. 

 

 

 

  



Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis”                                  Pašnovērtējuma ziņojums 

 

 

7. pielikums 

 

 

 
 

1 attēls. Vadības organizatoriskā struktūra 
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8. pielikums 

 

Iestādes dalība projektos pēdējo 3 gadu laikā 
 

Biedrības “Mazais liepājnieks” realizētie projekti: 

 2017.gadā projektā “Vizuālais tēls – motivācija bērnu talantu attīstībai” iegādāti vienoti tērpi 

svētku pasākumiem; 

 2015.gadā projektā “Muzikalitāte – iespēja sasniegt virsotnes” iegādāts apskaņošanas iekārtas 

komplekts (akustiskā sistēma, mikrofoni, statīvi mikrofoniem), kas veicina izglītojamo 

muzikalitāti, individuālo un intelektuālo spēju attīstību, pilnveido talantus un prasmi uzstāties; 

 2015. gadā sadarbībā ar izglītojamo vecākiem iestāde piedalījās biedrības “Labie darbi” 

organizētajā un finansētajā projektā “Dosim mūsu Mazulīšiem pilnvērtīgi rotaļāties!”. Par 

piešķirto finansējumu iestāde iegādājās rotaļu celtni pastaigu laukumam. 

Dalība starptautiskos projektos: 

 2017.gadā uzsākts un joprojām turpinās eTwining projekts “Christmas Cards Exchange” 

(“Ziemassvētku kartīšu apmaiņa”). 5-6 gadu veci izglītojamie saņēma projektā iesaistīto 

dalībnieku Ziemassvētku apsveikuma kartītes, kas iepazīstināja ar citu valstu Ziemassvētku 

simboliku, svinēšanas tradīcijām un valodas īpatnībām. Projektā iesaistījās 7 izglītības 

iestādes no septiņām dažādām valstīm: Spānijas, Polijas, Grieķijas, Turcijas, Īrijas, Bulgārijas 

un Latvijas;  

 2017.gadā uzsākts un joprojām turpinās eTwinning projekts “Mans ozols Latvijas simtgadei”, 

kura ietvaros iestādes 5-6 gadu veci izglītojamie viesojās Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Stārķis“, piedalījās pasākumā “Latvijas 99.dzimšanas dienas svinības” un stādīja 

pašu audzētus ozoliņus; 

 2017.gadā eTwining projektā “Let’s celebrate spring coming” (“Svinēsim pavasari”) 4-5 

gadu veci izglītojamie apmainījās ar fotogrāfijām par pavasara sagaidīšanu ar citu dalībvalstu 

(Beļģija, Polija, Lietuva, Slovākija, Čehija) izglītojamiem; 

 2016. gadā eTwining projektā “The Joy Easter” (“Lieldienu baudīšana”) 4-5 gadu veci 

izglītojamie saņēma Lieldienu apsveikumu kartītes no Beļģijas, Norvēģijas, Polijas, Lietuvas, 

Horvātijas projekta dalībniekiem, arī paši zīmēja un sūtīja apsveikumu kartītes; 

 pateicoties labai sadarbībai ar Lietuvas iestādēm, 2017.gadā tika uzsākts starptautisks 

projekts “Mums pasaku stāsta Baltijas jūras akmentiņi”, kurā iesaistījās četras dalībvalstis -

Lietuva, Igaunija, Latvija un Krievija. Piedalīšanās projektā veicināja 4-5 gadu vecu 

izglītojamo izpratni par nepieciešamību cienīt savu un citu, līdzās dzīvojošu tautu, 

kultūrvēsturiskās vērtības; 

 2017. gadā maijā sadarbībā ar Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu pedagogi piedalījās projekta 

“Interreg Central Baltik” ietvaros organizētajā konferencē “Vecāku iesaistīšanās modeļu 

izstrādē bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai”, kurā iesaistījās trīs dalībvalstis - Igaunija, 

Latvija un Somija. Tika organizēts atbalsta seminārs 5-6 gadu vecu un 4-5 gadu vecu 

mazākumtautību izglītojamo vecākiem par latviešu valodas veicināšanu pirmsskolas vecuma 

izglītojamiem. Reģistrācijas lapa tika iesniegta apkopošanai projekta koordinatoriem. 

 


