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Pirmsskolas izglītības iestādes vīzija  

Mērķi un uzdevumi 

Vīzija 

 Mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskola. 

 

Mērķis  

  Sekmēt izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības 

likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, 

pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot. 

 

Uzdevumi 

                 1.Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas         

nodrošina katra bērna sagatavotību pamatizglītības uzsākšanai. 

2. Radīt iespēju katram bērnam atbilstoši viņa dotumiem un spējām: 

a) sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, iztēles, domāšanas un 

atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā, 

b) veidot individuālo pieredzi par sevi un apkārtējo vidi kopsakarībās, 

c) veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi un apkārtējo vidi 

kopsakarībās, 

d) izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības, 

e) bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās un runāšanas prasmes, 

sagatavoties lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvei, apgūt 

pamatprasmes, 

f) veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās, 

g) veicināt iztēles un radošo spēju attīstību, 

h) darboties radošā pašizpausmē, attīstot roku sīko muskulatūru un 

apzinoties sava veikuma nozīmīgumu, 

i) papildus apgūt angļu valodas pamatprasmes angļu valodas pulciņa 

nodarbībās un latviešu valodas prasmes bērniem, kuriem latviešu 

valoda nav dzimtā valoda. 

                3. Veicināt izglītojamo pašizziņas veidošanos, nodrošinot iespēju apgūt Latvijas 

pilsonim nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.                         

               4. Veidot izglītojamo priekšstatus par nākotnes iespējām, iepazīstinot ar cilvēku 

daudzveidīgo, nozīmīgo darbību un profesijām. 

               5. Veidot visam pirmsskolas kolektīvam pozitīvu mikroklimatu, sadarbības vidi 

un piederības apziņu savai iestādei. 

          6. Paaugstināt pirmsskolas darba organizācijas, vadības darba un pašnovērtējuma 

kvalitāti, meklējot jaunus, efektīvus ceļus pirmsskolas darba organizēšanai, tās 

turpmākai attīstībai. 
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Joma: 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

        Ventspils PII “Rūķītis” ir pašvaldības  dibināta un Ventspils  domes  pakļautībā 

esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 

  PII “Rūķītis” tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, citi Latvijas republikas likumi un normatīvie akti, kā arī 

pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikums, kurš apstiprināts  Ventspils domē 

2016. gadā 18. februārī. 

  Iestāde tika nodota ekspluatācijā 1977. gada 30. augustā un ar Izpildu komitejas 

lēmumu Nr. 142 tika piešķirts nosaukums “Rūķītis” . 1977. gada novembrī darbu 

uzsāka 2 grupas, kurām pakāpeniski pievienojās pārējās . 

  Pirmsskolas iestāde “Rūķītis” atrodas pilsētas centrā, kur ir labi sakārtota 

infrastruktūra. Tas nodrošina ērtu piekļuvi. Tuvu pirmsskolas iestādei atrodas 

sabiedriski centri – Ventspils Olimpiskais centrs, Kultūras centrs, Lielais laukums, 

Ventspils bibliotēka u.c. 

Iestādes juridiskā adrese               Jūras ielā 2, Ventspils, LV – 3601 

Vadītāja                                             Sarma Beļajeva (no 1989. gada) 

E – pasts                                            rukitis@ventspils.lv 

Tālrunis                                              63627505 

        Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” ēkas fasāžu renovācija tika veikta 

2008. gadā, bet 2016. gadā tika pabeigts visu 11 grupu un savienojošā gaiteņa remonts.                

Drošā un sakārtotā vidē ir radīti apstākļi, lai mācību process būtu veiksmīgs un katrs 

izglītojamais un iestādē strādājošais justos labi. Mācību  vide tiek regulāri atjaunota, 

uzlabota un papildināta. Lai uzsāktu ieviest kompetenču pieeju izglītībā , 2017./18. 

mācību gadā grupās ir izveidoti aktivitāšu centri, kas dod iespēju izglītojamiem, 

patstāvīgi darbojoties,  izzināt dažādas norises un pilnveidot pieredzi. 

       Iestādē darbojas logopēdiskais kabinets, kurā bērni sadarbībā ar logopēdu 

uzlabo runas kvalitāti. Nodarbības notiek individuāli un nelielās apakšgrupās. 

Nodarbības finansē pašvaldība. 

       Izglītības iestādē “Rūķītis” pēcpusdienas cēlienā bērniem ir iespēja apmeklēt 

angļu valodas pulciņa nodarbības, kuru finansējums ir vecāku ziņā.  

       Iestāde veido savas tradīcijas, izkopj tās, ar savu darbību sekmē izglītojamo, 

darbinieku un vecāku lepnumu un piederību savai izglītības iestādei. 

      

Mūsu tradīcijas: 

• 1.septembra atzīmēšana – satikšanās pēc vasaras ar Rūķi, 

• Rudens ieražu svētki un Mārtiņdienas gadatirgus, 

• PII “Rūķītis” dzimšanas dienas atzīmēšana, 

• Latvijas dzimšanas diena, 

mailto:rukitis@ventspils.lv
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• Ziemassvētki maziem un darbiniekiem, 

• Draudzības un mīļuma diena, 

• Vecāku dienas iestādē, 

• Lieldienas, 

• Sporta diena, 

• Ģimenes diena, 

• Izlaiduma grupu svētku koncerts darbiniekiem, 

• Izlaiduma grupu ekskursijas un izlaidums. 

 

1.1 Īstenotās izglītības programmas 

Izglītības programmas: 

Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr. V-3612, 

izsniegta 2011.gada14. janvārī; 

Pirmsskolas izglītības programma bērniem ar valodas traucējumiem, kods 

01015511. licence Nr. V-7001, izdota 2014. gada 7. janvārī; 

Pirmsskolas izglītības programma bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 

kods 01015611, licence Nr. V-7002, izdota 2014. gada 7. janvārī. 

 

1.2 Izglītojamo skaits 

 

2017./2018. mācību gada sākumā PII “Rūķīti” apmeklē 217 izglītojamie, bet 

mācību gada beigās 224 izglītojamie vecumā no 2 – 7 gadiem, kuri dzīvo gan Ventspils 

pilsētā, gan Ventspils novadā. 

 

Izglītojamo sadalījums pa vecuma grupām uz 2017. gada 1. septembri 

 

Vecuma grupas Izglītojamo 

skaits 

Grupu skaits Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

grupā 

1.jaunākā vecuma gr 

(2-3 g.) 

34 2 17 

2.jaunākā vecuma gr.        

(3-4 g.) 

43 2 22 

Vidējā vecuma gr. (4-5 g.) 47 2 24 

Vecākā vecuma gr. (5-6 g.) 45 2 23 

Sagatavošanas skolai gr.  

(6-7 g.) 

40 2 20 

Speciālā gr. (2-7 g.) 8 1 8 
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                                     Joma:  2. Mācīšana un mācīšanās 

 
2.1 Mācīšanas kvalitāte 

 

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

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

pirmsskolas izglītības programmām, valsts un pilsētas noteiktajām prioritātēm un 

iepriekšējā mācību gada darba rezultātu analīzes. 

       Skolotāji izglītojošajā procesā mērķus un uzdevumus izvirza atbilstoši 

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

motivētu izglītojamos darbam, tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, mācīties 

darot, sadarboties citam ar citu, pētīt un eksperimentēt. Visās situācijās izglītojamie tiek 

orientēti uz pozitīvu rezultātu. Maksimāli tiek ievērotas katra izglītojamā iespējas. 

Skolotāji pielieto daudzveidīgus mācību materiālus. Īpaši aktuāli ir rotaļnodarbībās 

iekļaut metodes, kurās bērni sadarbojas cits ar citu. To apliecina arī Edurio aptauja, kur 

84% skolotāju sniedz pozitīvi apliecinošas atbildes par šīs metodes iekļaušanu 

rotaļnodarbībās. (Pielikums, 1. attēls) 

Pedagogi organizē darbu ar visu grupu, strādā gan apakšgrupās, gan individuāli, 

praktizē brīvdabas pedagoģiju: organizē izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, 

pārgājienus, ekskursijas. Skolotāji nodrošina mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi, 

iepazīstinot bērnus ar tuvāko apkārtni, Ventspils bibliotēku, Livonijas ordeņa pili, 

Amatu māju, Olimpisko centru un citām vietām, kurās var iepazīt cilvēku darbību. 

Dabas vērojumi un dabas pētniecība attīsta bērnu spriestspēju par dabas norisēm 

dažādos gadalaikos, cilvēku pozitīvu darbību dabā, vēlēšanos rūpēties par dabu un 

praktiski darboties reālā dabas vidē pirmsskolas teritorijā, uzturot kārtību grupas 

laukumos, kopjot augus grupas dabas stūrītī.  

 Skolotāji plāno un iesaista bērnus Zilā karoga programmas vides izglītības 

pasākumos, kas paplašina bērnu priekšstatus un veido pozitīvu attieksmi pret dabu. 

Savus vērojumus bērni fiksē gadalaiku grāmatā, ko veido grupās. Gadalaiku grāmatā 

tiek atspoguļoti arī bērnu pētījumi, ekskursijas, kā piemēram “Pētām vēju”, “Dabas 

parādības rudenī”, “Koku stumbru atšķirības”, “Ekskursija uz mini zoo Buki”. 

Izglītības iestādē izglītojamiem ir zāle mūzikas nodarbībām un zāle sportiskām 

aktivitātēm. Grupās izveidoti centri, kuros bērni darbojas patstāvīgi vai skolotājas 

vadībā. Skolotāji pēc izstrādāta grafika rotaļnodarbībās strādā ar interaktīvo tāfeli, 

izmanto magnetofonu, web kameru, gaismas galdus, gaismas molbertus, edu galdu. 

 Informācija par mācību procesu regulāri tiek sniegta izglītojamo vecākiem. 

Vecāki individuāli vai vecāku sapulcē iepazīstas  ar pirmsskolas izglītības mācību 

programmā izvirzītajiem uzdevumiem, ar pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, dienas gaitu, rotaļnodarbību sarakstu un plānoto saturu. Visi grupu 

skolotāji grupu vecāku stendos izvieto nedēļas tēmu un apgūstamos uzdevumus. 

 Vecāki izglītojamiem iegādājas individuālos mācību piederumus (zīmēšanas 

un aplikāciju papīru, zīmuļus, līmi, šķēres, plastilīnu u. c.), ko ikdienā izmanto 

rotaļnodarbībās. Individuālo mācību piederumu saraksts apstiprināts  iestādes Padomes 

sēdē. 
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     Izglītojamo sasniegumu dinamika tiek atspoguļota 2 reizes gadā bērnu attīstības 

kartēs. Izglītojamo sasniegumus vērtē pēc mācību satura, kurš veidots saskaņā ar valsts 

pirmsskolas vadlīnijām, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 

pēctecību: veicot uzdevumus, novērtējot izglītojamā darbības dažādās rotaļnodarbību 

aktivitātēs, izvērtējot pedagoģiskos vērojumus. 

 Vecāki tiek informēti par izglītojamo sasniegumiem individuāli. Tāpat vecāki 

var iepazīties ar sava bērna  veiktajiem darbiem, kas izvietoti grupas telpās. Sarunās ar 

vecākiem skolotājas uzklausa vecākus un pamato savus ieteikumus. 60 % vecāku atzīst, 

ka sarunas ar skolotājām ir palīdzējušas viņiem labāk palīdzēt savam bērnam zināšanu 

un prasmju apguvē (Edurio aptaujas rezultāti), ( Pielikums, 2. attēls). 81% vecāku atzīst, 

ka ir apmierināti ar laiku un uzmanību, ko ikdienā individuāli skolotājas pievērš viņu 

bērnam (Edurio aptaujas rezultāti), ( Pielikums, 3. attēls).  

Par mācīšanas kvalitāti liecina arī tas, ka pedagogi regulāri papildina savas 

zināšanas kursos un semināros, piedalās metodiskajās apvienībās. Tāpat skolotājām ir 

iespēja sadarboties ar skolotāju – konsultantu, lai uzlabotu savas pedagoģiskās prasmes. 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” tiek mērķtiecīgi organizēts 

mācību un audzināšanas darbs. 

• Mācību procesā izmanto dažādas mūsdienīgas mācību metodes 

(mācīties darot, sadarboties citam ar citu, pētīt un eksperimentēt), 

mūsdienīgus mācību līdzekļus, informācijas tehnoloģijas. 

• Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” strādā kvalificēti pedagogi, kuri 

spēj nodrošināt mācību procesu atbilstoši izglītojamo individuālajām 

spējām un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei. 

• Pedagogi aktīvi turpina izglītoties, lai padarītu pedagoģisko procesu vēl 

kvalitatīvāku. 

 

 Turpmākā attīstība:          

• Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir uzmanības  traucējumi, kā 

arī ar talantīgajiem bērniem. Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm. 

• Mācību satura apguvi virzīt uz apzinātiem domāšanas procesiem saistībā ar 

izglītojamo personiskā pieredzē balstītu faktu izziņu. 

 Vērtējums: 

  Labi. 

 

2.2 Mācīšanās kvalitāte 

     Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” strādā kvalificēti pedagogi, kuri nodrošina 

mācību procesu atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju saturam. Izglītojamie mācību 

saturu apgūst rotaļnodarbībās un darbojoties aktivitāšu centros. Centros bērniem ir 

pieejami tādi mācību līdzekļi kā lupas, kukaiņu pētāmās ierīces, pincetes, svari, 

līdzsvara iekārtas, dabas materiāli, sveramas un beramas vielas, smalkās smiltis, 

krāsainās smiltis, kinētiskās smiltis.  
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Skolotāju un izglītojamo sadarbība ir pozitīva. Skolotāji zina katra izglītojamā 

individualitāti, viņa iemaņas un prasmes. Mācīšanos organizē tā, lai izglītojamie varētu 

praktiski darbojoties, paši nonākt pie secinājumiem un atbildēm. Izmantojot lietus 

rašanās ierīci, bērni ir ieguvuši priekšstatu par ūdens iztvaikošanu un lietus mākoņu 

veidošanos. Darbojoties ar smilšu pulksteņiem, bērni gūst izpratni par laika vienībām – 

1 minūte, 3 minūtes, 5 minūtes. Skolotāji sadarbībā ar bērniem izmanto dialogu, 

veiksmīgi virzot izglītojamo darbību uz rezultātu. Skolotāji atbalsta un attīsta 

izglītojamo ierosmes, ļauj kļūdīties un labot savas kļūdas, nekritizējot un nepazemojot 

izglītojamo pašcieņu.  

Strādājot rotaļnodarbībā pāros vai grupās, izglītojamie sadarbojas cits ar citu, 

kas sekmē izglītojamo domāšanas attīstību, plānošanu un rezultātu sasniegšanu. 84% 

skolotāju izmanto šo metodi savā ikdienas darbā, to apliecina Edurio aptauja 

(Pielikums, 1. attēls) un vadības vērotās rotaļnodarbības. Rotaļnodarbību vērošanā 

izmanto novērtējuma lapas, kurās tiek atspoguļota rotaļnodarbības uzdevumu 

izvirzīšana un nepieciešamo apstākļu radīšana, bērnu noskaņošana un ievirzīšana 

mācību darbā, pedagoga un bērnu savstarpējā saskarsme.  

 Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” nav ilgstošu kavējumu bez attaisnotiem 

iemesliem. Kavējumu atskaite tiek veikta regulāri katrā vecuma grupā, atzīmējot grupas 

apmeklējumu žurnālā un reģistrējot izglītojamo vecāku iesniegumus. 96% vecāku 

atzīst, ka bērnu kavējumi tiek uzskaitīti efektīvi (Edurio aptauja), (Pielikums, 4. attēls). 

PII “Rūķītis” vadītāja un medicīnas māsa seko līdzi kavējumiem un sazinās ar 

vecākiem, ja izglītojamie ilgstoši neapmeklē iestādi. Skolotāji komunicē ar izglītojamo 

vecākiem, informējot, kas nokavēts ilgstoši neapmeklējot pirmsskolas iestādi,  un 

strādā individuāli, lai izglītojamie  apgūtu nokavēto. Ir gadījumi, kad vecāki izglītojamo 

atved tikai uz rotaļnodarbībām, lai bērns pēc atveseļošanās, kas prasījusi ilgāku laiku, 

varētu veiksmīgi iekļauties mācību procesā.  

Lai veiksmīgāk sekmētu bērnu attīstību, skolotāji sadarbojas ar bērnu vecākiem. 

Skolotāji informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem vecāku sapulcēs, individuālās 

sarunās un vecākiem ir pieejami apskatei izglītojamo darbi. 60% skolotāju apgalvo, ka 

viņi runā ar vecākiem un sniedz ieteikumus, kā palīdzēt savam bērnam zināšanu un 

prasmju apguvē. Edurio aptauja (Pielikums, 2. attēls). 

76% vecāku atzīst, ka pirmsskolas skolotājiem ir līdzīga pieeja sadarbībai un 

kumunikācijai ar vecākiem (Pielikums, 5.attēls).  

Izglītojamo uzmanību un interesi sekmē  darbības veidu maiņas, izglītojamie ir 

nodrošināti ar mācību līdzekļiem – grāmatām, radošiem materiāliem, attīstošām 

rotaļlietām, gaismas galdiem, gaismas molbertiem, digitāliem resursiem. 88% vecāku 

atzīst, ka nepieciešamie resursi ir pietiekami nodrošināti. Edurio aptauja. (Pielikums, 6. 

attēls). Arī skolotāji atzīst, ka šie resursi ļauj mācīšanos padarīt efektīvāku,  izglītojamie 

kļūst motivētāki, jo viņiem ir iespējas patstāvīgi darboties un mācīties darot. 64% 

skolotāju ( pielikums, 7. attēls) atzīst, ka nodarbību sagatavošanā izmanto interneta 

resursus, tas palīdz rast jaunas idejas, tāpat skolotāji piedalās metodiskajās apvienībās 

un pedagoģiskajās sēdēs, apmainās ar pieredzi, kā mācīšanās procesu padarīt efektīvāku 

un bērniem saistošu.  

Šajā mācību gadā skolai sagatavoti 42 izglītojamie pēc pirmsskolas izglītības 

programmas, kods 01011111. 
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Pirmsskolas izglītības satura apguves rezultāti  2017./18. mācību gadā 
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Pēc speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kods 01015611 skolai 

sagatavots 1 izglītojamais atbilstoši viņa spējām. 

 

 

Stiprās puses: 

 

• Mācīšanās pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” izglītojamiem ir 

saistoša, kvalitatīva. 

• Vecāki zina un izprot organizatoriskās prasības mācību darbam.  

• Mācību materiāli un metodes ir piemērotas un dažādas, kas mācīšanos 

padara efektīvāku. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

• Pilnveidot pirmskolas sadarbību ar vecākiem izglītojamo mācīšanās 

procesa uzlabošanā un mācīšanās motivācijas veidošanā. 
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• Aktualizēt izglītojamo pašapkalpošanās prasmi mācīšanās procesā. 

• Pārskatīt dienas gaitas un rotaļnodarbību grafiku, lai vienmērīgāk 

sadalītu pedagoģiskā procesa norisi visas dienas garumā. 

 

Vērtējums: 

Labi. 

  

2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

    Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamā zināšanu, 

prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa 

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

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību un pirmsskolas izstrādāto vērtēšanas 

kārtību. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam, kas atbilst likumdošanā 

noteiktajām prasībām. Vecāku sapulcēs vecākus informē par izglītojamā sasniegumiem 

pirmsskolā. Skolotāji norāda vecākiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai izglītojamie 

apgūtu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  

Pirmsskolā galvenais izglītojamā darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas 

formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs 

sekmē bērna attīstību kopumā. Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina 

ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. 

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē iestādes vadītāja un vadītājas vietniece 

izglītības jomā. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamā 

sasniegumiem  (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem)  

iestāde rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna likumiskos pārstāvjus.                      

Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek norādīts vērtējums sekojošās jomās: 

sociālās iemaņas, psihiskā attīstība, fiziskā attīstība, kā izzināta apkārtējā pasaule, 

valodas apguve, matemātiskās prasmes, tēlotājdarbības prasmes, sīkā motorika, 

lasītprasme un mūzikas prasmes. Aprakstošā vērtējuma sagatavošanai par pamatu 

izmanto VISC metodisko materiālu “Par bērnu sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā”. 

 Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai izmantotu  

mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanu, turpmāku attīstību un plānošanu.  

85% vecākus apmierina sadarbība ar bērna grupas skolotājām. (Pielikums, 8. 

attēls).  46% vecāku uzskata, ka informāciju par sava bērnu mācību sasniegumiem 

saņem reizi nedēļā un 1-3 reizes mēnesī (Edurio aptaujas rezultāti), (Pielikums, 9. 

attēls). Tomēr ir vecāki, kuri vēlas saņemt biežāku informāciju. Pirmsskolas izglītības 

iestāde 2 reizes gadā rīko vecāku dienas, kad vecākiem ir iespēja ierasties un vērot savu 

bērnu rotaļnodarbībā, pārrunāt ar skolotājām jautājumus par bērna izaugsmi, saņemt 

konsultācijas no speciālistiem – logopēda, sociālā darbinieka, vadības. 2017./2018. 

mācību gadā vecāku dienas notika oktobrī un aprīlī. 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē ievēro izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

• Vērtēšana veikta regulāri, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
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• Vecākiem tiek nodrošinātā regulāra informācija par bērnu mācību 

sasniegumiem. 

Turpmākā attīstība: 

• Sekmēt pedagogu prasmi sniegt izglītojamiem savlaicīgu atgriezenisko 

saiti ar konkrētu mērķi, vērstu uz sasniegumiem. 

 

           Vērtējums: 

Labi. 

Joma: 3. Atbalsts izglītojamiem 

 
 Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” darbojas šāds atbalsta personāls: 

medicīnas māsa, divi logopēdi, sociālais pedagogs, skolotājs-konsultants, pirmsskolas 

skolotāji, vadītājas vietniece izglītības jomā un vadītāja. Nepieciešamības gadījumā 

notiek sadarbība ar vajadzīgo atbalsta personālu. Jebkura atbalsta personāla darbinieka 

konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem ir pieejamas iestādē, vienojoties par 

konkrētu laiku. Ir iespēja sadarboties arī ar Ventspils sociālo dienesta darbiniekiem un 

bāriņtiesu. Vecāki uzskata, ka iestādes darbinieki rūpējas par bērnu drošību un ka bērni 

iestādē un tās apkārtnē jūtas droši. 91% vecāku uz Edurio aptaujas jautājumu, cik droši 

jūs jūtaties par savu bērnu, kamēr viņš atrodas bērnu dārzā, atbild apstiprinoši. 

((Pielikums, 10. attēls) 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” ir izstrādātas drošības instrukcijas, ar 

kurām tiek iepazīstināti izglītojamie un iestādes darbinieki zina, kā rīkoties. Visi 

darbinieki iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Pirmsskolas iestādē ir ierīkota automātiskā 

uguns drošības signalizācija. 2017./18. m. g. 31.maijā notika praktiskas mācības 

evakuācijā, kuras noritēja organizēti, ātrā tempā. Iestādē ir noteikta kārtība grupu 

ekskursiju organizēšanā. Skolotāji ir tie, kas palīdz risināt izglītojamo problēmas 

ikdienas situācijās un vecāki var uzticēties iestādes darbiniekiem. Edurio aptauja atklāj, 

ka vecāki uzticas skolotājiem, pārrunā jautājumus par savu bērnu veselību, īpatnībām 

un vajadzībām. 77% vecāki vienmēr vai bieži risina šos jautājumus ar skolotājām un 

tiek uzklausīti. (Pielikums, 11.attēls).  Iestādes medicīnas māsa nodrošina sistemātisku 

izglītojamo profilaktisko un veselības aprūpi. Regulāri vairākas reizes gadā tiek veikta 

pedikulozes un ādas slimību pārbaude. Izglītojamo veselības dati ir pieejami pie 

medicīnas māsas, kura veic nepieciešamos pasākumus izglītojamo drošībai un veselības 

aprūpei. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, 

iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem šis atbalsts nepieciešams, konsultē 

vecākus, sadarbojas ar sociālo dienestu, iesaistot sociālo pedagogu, sadarbojas ar 

bāriņtiesu. Grupu skolotājas pārrunās ar izglītojamiem stāsta par veselīgu dzīvesveidu 

un par kaitīgu ieradumu ieteikumi un sekām. Grupās tiek modelētas dažādas dzīves 

situācijas un izspēlēta izglītojamo rīcība. Piemēram “Palūdz palīdzību”, “Izsauc ātro 

palīdzību”, “Atceries savu adresi” un citas. Izglītojamie ir skatījušies mācību 

videofilmas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu. Mācību gada laikā izglītojamie 

ir noskatījušies divas leļļu izrādes par drošību.  Vienu izrādi “Trīs sivēntiņi” iestudēja 

iestādes mūzikas skolotāja. Vadītājas vietniece izglītības jomā uzaicināja leļļu teātri 

“Tims” ar izrādi “Notikums virtuvē”. 
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 Regulāras pārbaudes iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais 

dienests. Regulāri tiek sekots līdzi iestādes sanitāri higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un 

kārtībai. 

Kontroles dienesti pārbaudēs ir atzinuši, ka higiēniskais stāvoklis atbilst 

prasībām. Iestāde rūpējas par veselīgu brokastu, pusdienu un launagu piedāvājumu 

visiem izglītojamiem. Izglītojamiem, kuriem ir ārstu apstiprināta diagnoze, tiek 

nodrošināta atbilstoša ēdināšana, saskaņā ar ārstniecības personas rakstiskiem 

norādījumiem. 2017./18. mācību gadā tādi bija 5 izglītojamie. Katras dienas ēdienkarte 

ir apskatāma vecāku stendā.  

91% vecāku apmierina ēdināšanas kvalitāte pirmsskolas iestādē (Edurio aptaujas 

rezultāti), ( Pielikums, 12. attēls). 

 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādātas un noteiktā kārtībā 

apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi. 

• Iestādei ir laba sadarbība ar sociālo dienestu, bāriņtiesu. 

• Noteikta kārtība, kā ar instrukcijām tiek iepazīstināti izglītojamie un 

iestādes darbinieki. Instrukcijas tiek ievērotas praksē. 

• Iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošināta veselīga ēdināšana. 

• Iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgas 

higiēnas ievērošanai nepieciešamajiem materiāliem. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt veicināt iestādes aktivitātēs izglītojamo izpratni  par atbildīgu 

attieksmi, rīcībspēju un cilvēkdrošību pārrunās ar skolotājiem, 

vecākiem. 

Vērtējums: 

Ļoti labi. 

 

3.1 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” drošības instrukcijas izstrādātas, 

pamatojoties uz MK 2009. gada 24. novembra noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un tās organizētajos pasākumos”. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti “Iestādes iekšējās kārtības noteikumi”, 

“Drošības noteikumi grupu telpās”, “Ugunsdrošības noteikumi”, “Pirmās palīdzības 

sniegšanas noteikumi”, kā arī “Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos, 

izglītības iestādes organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās, “Kārtība, 

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

iestādes vadība un vecāki par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem 

iestādē”.  Instruktāžas par izglītojamo drošību veic grupu skolotāji divas reizes gadā – 

septembrī un janvārī, un arī pirms katra pasākuma iestādē, kā arī pirms došanās 

pārgājienos vai ekskursijās. Iestādei ir sagatavotas atbilstošas instruktāžu veidlapas, 

kuras tiek aizpildītas un apkopotas instruktāžu mapē. Nodarbības par satiksmes 

drošības ievērošanu, rīcību ekstremālās situācijās ir integrētas grupu nodarbībās. Ar 

instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti arī iestādes 

darbinieki. Iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem 
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rīcībai ekstremālās situācijās. Iestādē ir pieejami ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība 

ekspluatācijas noteikumiem katru gadu tiek pārbaudīta. Katru gadu darbiniekiem tiek 

nodrošināta apmācība drošības jautājumos. Izglītojamie iestādē un tās apkārtnē jūtas 

droši. To atzīst arī 91% vecāku (Edurio aptauja), ( Pielikums, 10. attēls). Divas reizes 

gadā iestādē notiek evakuācijas mācības, lai izglītojamie un darbinieki būtu droši un 

pārliecināti par rīcību ekstremālās situācijās. 

 Izglītojamie ir apmeklējuši Ventspils ugunsdzēsēju depo, kur papildinājuši 

zināšanas par ugunsdrošību un tikušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbiniekiem. 

 

Stiprās puses: 

• Izglītojamie un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. 

• Iestādē izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti 

izglītojamie un darbinieki. 

• Iestādē notiek dažādi drošības pasākumi izglītojamo drošībai. 

• Iestādē ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un 

divreiz gadā notiek evakuācijas mācības. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Iestādē turpināt organizēt praktiskas nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, 

lai prastu rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās. 

Vērtējums: 

Ļoti labi. 

3.2 Atbalsts personības veidošanā 

 Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” strādā pēc “Pirmsskolas izglītības 

mācību satura programmas” un “Integrētās mācību programma sešgadīgiem bērniem”.  

Tajā ietverti šādi temati: sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, 

pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība. Grupu skolotāji plāno 

rotaļnodarbību norisi un pasākumus saistībā ar iestādes pasākumu plānu, paredzot 

tēmas, kas atbilst izglītojamo vecumam, vajadzībām un interesēm un attiecīgās grupas 

sastāvam un mikroklimatam. Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, tika apgūtas tēmas 

“Kas patīk zobiņam”, “Sastādi veselīgu ēdienkarti”, “Ko liksi uz pusdienu šķīvja”, 

“Pavasara vitamīnu dārziņš”. 5 – 6 gadīgie bērni grupā rīkoja pasākumu “Ūdens diena”, 

kurā uzzināja par ūdens lāsītes ceļojumu dabā un tīra ūdens nozīmi dzīvu organismu 

dzīvē. 6-7 gadīgie izglītojamie janvārī  devās ekskursijā uz  “Ūdeku”.  Lai popularizētu 

sportiskas aktivitātes maijā tika rīkots pasākums kopā ar vecākiem “Stipras ģimenes 

sporto kopā”. 

Izglītības iestāde iesaistās dažādos ārpus iestādes organizētos sporta un kultūras 

pasākumos. Piemēram,  olimpiskajā dienā, Ventspils kultūras centra organizētajos 

bērnu svētkos, pils muzeja pedagoģiskajās darbnīcās un “Ceļojošajā bibliotēkā” 

sadarbībā ar Ventspils bērnu bibliotēku. Izglītojamie ir apmeklējuši Ventspils bērnu 

bibliotēku un katru mēnesi sadarbības ietvaros sagaida ceļojošo bibliotēku, lai mainītu 

grāmatas. 

Pirmsskolas izglītības iestādē plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus 

izglītojamo pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā. Novembrī tika organizēts 
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pasākums ”Sagaidām Lāčplēša dienu un Latvijas dzimšanas dienu, sienot sarkanbaltas 

lentītes un rotājot teritoriju”. Piedalījās visas grupas. 2018. gada 28. februāri 6-7 gadīgie 

izglītojamie piedalījās Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu kopējā Latvijas 

simtgadei veltītā muzikālā uzvedumā “Sprīdītis”. No 2018. gada 19. marta līdz 

6.aprīlim  visas iestādes izglītojamo grupas piedalījās Ventspils pirmsskolas izglītības 

iestāžu radošo darbu izstādē “Mēs savai zemītei” Ventspils bibliotēkā. Iestādē grupās 

izveidots Latvijas stūrītis, kur redzams valsts karogs, ģerbonis, attēli par Latviju. 

Skolotāji ir nodrošināti ar materiāli tehnisko bāzi. Izglītojamiem pēc vēlēšanās 

ir iespēja uz vietas iestādē apmeklēt angļu valodas pulciņu. 

Ikdienā un iestādes svētkos atbilstoši ir noformētas telpas un pasākumu zāle. 

Vecāki atzīst, ka izglītojamiem tiek dota iespēj piedalīties dažādos iestādes 

organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs. 91% vecāku mācību gada laikā ir 

apmeklējuši iestādes organizētos pasākumus (Edurio aptauja), ( Pielikums, 13. attēls). 

97% vecāki atzīst, ka vecāku sapulces un iestādes pasākumi ir labi organizēti (Edurio 

aptauja), (Pielikums, 14. attēls). 

Stiprās puses: 

• Izglītojamie ir iesaistīti un prezentē savu pirmsskolas iestādi pilsētas 

organizētajos pasākumos. 

• Izglītojamie ar prieku iesaistās iestādes rīkotajos pasākumos. 

• Izglītojamiem ir nodrošināta personības daudzpusīga attīstība. 

Turpmākā attīstība: 

• Plānot pasākumus, kuros izglītojamiem ir iespēja parādīt savu veikumu 

iestādē konkursos, priekšnesumos, radošo darbu izstādēs un gūt 

atzinību par paveikto. 

Vērtējums: 

Ļoti labi. 

3.3 Atbalsta karjeras izglītībā 

Atbilstoši izglītojamo vecumposmam, iestādē plāno un organizē izglītojošus 

pasākumus karjeras izglītības veicināšanai. Jaunāko grupu izglītojamie iepazīstas ar 

izglītības iestādē strādājošo profesijām. Bērni ir bijuši ekskursijā uz virtuvi un 

medicīnas māsas kabinetu.  Vecākā vecuma izglītojamo karjeras izglītības veicināšanā 

organizē pasākumus  sadarbībā ar vecākiem. Grupu skolotāji uz nodarbībām aicina 

izglītojamo vecākus pastāstīt par savām profesijām. Katru gadu tiek rīkots mācību 

ekskursijas uz vecāku darba vietām. 2017./2018. mācību gadā  sagatavošanas grupas 

izglītojamie apmeklēja  Sveču rūpnīcu.  Tāpat pie izglītojamiem  viesojās  dzejnieks  

A. Grīnbergs, lai ieinteresētu izglītojamos par dzeju un grāmatas tapšanas procesu. Pie 

bērniem ir viesojušies zemessargi, futbolisti, hokejisti, mediķi. 

Skolotāji grupu nodarbībās iekļauj ar karjeras izvēli saistītus tematus un sniedz 

informāciju par dažādām profesijām. 6-7 gadīgo bērnu skolotājas organizēja pasākumu 

“Mana izvēlētā profesija”, kurā bērni bija apkopojuši attēlus par izvēlēto profesiju un 

pamatoja savu izvēli. 
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Stiprās puses: 

• Iestādē izglītojamie gūst priekšstatus par profesijām un profesiju 

dažādību. 

• Tiek organizēti tematiski pasākumi par dažādām profesijām, 

sadarbojoties ar vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 

• Papildināt metodisko materiālu bāzi ar karjeras izglītību veicinošiem 

uzskates materiāliem. 

Vērtējums: 

Ļoti labi. 

 

3.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Pedagogi, izvērtējot izglītojamo individuālās attīstības rādītājus, realizē 

diferencētu pieeju mācību programmas apguvē.  

Visi skolotāji apgalvo, ka iestādē tiek papildus strādāts ar izglītojamiem, kuriem 

veicas grūtāk mācību procesā vai kuri slimības dēļ nav apmeklējuši iestādi. 71% vecāku 

apstiprina, ka skolotāji palīdz apgūt programmu, ja bērnam rodas apguves problēmas. 

(Pielikums, 15. attēls). 81 % vecāku apstiprina, ka ikdienā skolotāji individuāli 

pievēršas viņu bērniem (Edurio aptaujas rezultāti), ( Pielikums, 3. attēls). 

  Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, realizē individuālu 

pieeju nodarbībās. Izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā palīdzību sniedz atbalsta 

personāls. Pieejamas ir logopēda konsultācijas un nodarbības. Līdz šim logopēdi 

veiksmīgi sadarbojas ar pirmsskolas izglītojamajiem un viņu vecākiem.  

Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamam ir grūtības 

mācībās vai uzvedībā. Visi skolotāji regulāri sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par 

problēmām un tās kopīgi risina. Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās 

piedalās izglītojamo vecāki, administrācija, grupas skolotājs un atbalsta personāls. 76% 

vecāku apgalvo, ka tikšanās tiek organizēta viņiem pieejamā laikā. ( Pielikums, 16. 

attēls). 

Integrēto rotaļnodarbību saturā pedagogi iekļauj diferencētus uzdevumus 

atbilstoši katra izglītojamā attīstības pakāpei. Arī talantīgo bērnu vajadzības tiek 

ievērotas. Nereti ārpusnodarbību laikā talantīgie bērni papildus var veikt  pētnieciskus 

uzdevumus atbilstoši savām interesēm.  

Secinājumi:  

• Iestāde atbalsta izglītojamo vajadzības. 

• Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem ir uzmanības un 

uzvedības grūtības, emocionālie traucējumi, kā arī apzinās talantīgo 

bērnu vajadzības. 

• Iestādē atbalsta personāls sadarbojas ar grupu skolotājām. 

 

 

 



15 
 

Turpmākā attīstība:  

• Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” turpināt izglītojamo, vecāku un 

atbalsta personāla sadarbību. 

• Vairāk  dažādu situāciju risināšanā iesaistīt sociālo pedagogu. 

 

Vērtējums:  

 Labi. 

3.5 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

  Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” komunikācija starp izglītības iestādi 

un ģimeni par iestādes darbību tiek organizēta, izmantojot dažādus informācijas 

līdzekļus – individuālas sarunas, vecāku sapulces, iestādes vecāku kopsapulces, 

sapulces tiek labi sagatavotas un notiek vecākiem pieņemamā laikā. 76% vecāku to 

apliecina Edurio aptaujā. ( Pielikums, 16. attēls). 97% izsakās pozitīvi par 

organizētajiem pasākumiem (Edurio aptauja), ( Pielikums, 14. attēls). Vecāki zina, ka 

ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties pie grupu skolotājām, vadības un 

arī iestādes Padomes. Atbilstoši vecāku ieteikumi tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko 

iestādes darbu. Iestādes Padomes sastāvā vairākumā ir grupu vecāku pārstāvji, vadītāja, 

divi pedagogi. Padomes vadītājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Iestādes Padome 

līdzdarbojas iestādes pasākumu organizēšanā. Piemēram Mārtiņdienā, sporta dienā, 

ziemassvētkos, ģimenes dienā, izlaidumā. 

 Regulāri tiek uzlabota sadarbība ar vecākiem sazinoties, ja nepieciešams 

telefoniski, sūtot īsziņas, dažas grupas ir izveidojušas WhatsApp grupu. Regulāri 

vecākiem ir pieejama jaunākā informācija informācijas stendos. Iestādē tiek organizētas 

vecāku dienas, vecāku darbnīcas. Vecāku sapulcēs piedalās pieaicināti lektori. 

Piemēram, par izglītojamo sagatavotību un prasmēm uzsākot skolas gaitas, esam 

organizējuši tikšanos ar skolu pārstāvjiem. Liels atbalsts  ir no vecākiem, kad sapulcēs 

tiek runāts par iestādes turpmāko darbību. Viņi ir aktīvi un ieinteresēti. Iestādē  tiek 

fiksēts vecāku apmeklējums. 

Ir izveidota atbalsta komanda, kura var palīdzēt risināt aktuālus jautājumus, 

sniegt atbalstu ģimenēm. 

Secinājumi: 

• Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas. 

• Iestādē aktīvi darbojas iestādes Padome. 

Turpmākā attīstība: 

• Uzlabot informācijas apmaiņu starp pedagogiem un vecākiem. 

• Vairāk iesaistīt atbalsta personālu dažādu aktualitāšu risināšanā. 

• Turpināt pavasarī rīkot 6-7 gadīgu izglītojamo vecākiem tikšanās ar 

skolu pārstāvjiem. 

Vērtējums: 

Labi. 
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Joma: 4. Iestādes vide 

4.1 Mikroklimats 

 

     Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” personāls veiksmīgi sadarbojas ar 

izglītojamiem. Skolotāju attieksme pret izglītojamiem ir pozitīva, cieņpilna. To 

apliecina Edurio aptauja, kurā 97% vecāki apstiprina šo pozitīvo attieksmi. (Pielikums, 

17.attēls). Pirmsskolas iestādes kolektīvam ir svarīgs iestādes tēls. Tas tiek stiprināts ar 

tradīcijām un dažādām aktivitātēm.  

1.septembris kļuvis par svētkiem ģimenēm, vienmēr ir padomāts, kā sagaidīt 

izglītojamos pēc vasaras brīvdienām. Mācību gada laikā izglītojamie piedalās dažādos 

pasākumos. Piemēram, ikgadējā izglītojamo zīmējumu izstādē pilsētā, piedalīšanās 

visu pirmsskolas izglītības iestāžu kopējā teātra iestudējumā, bērnu svētkos u.c. 

Iestādē ir savas tradīcijas: PII “Rūķītis” dzimšanas diena, Mārtiņdiena, 

Draudzības diena, pavasarī 1. jaunākās grupas bērnu ciemošanās sagatavošanas grupā 

u.c., divas reizes mācību gada laikā tiek rīkotas vecāku dienas. Arī izglītojamo un 

skolotāju kopīgi veidotās gadalaiku grāmatas ir tradicionālas. Katra grupa veido savu 

gadalaiku grāmatu, kurā izglītojamie atzīmē vērojumus, pētījumus, svarīgākos 

notikumus grupā, priecājas par kopīgi paveikto. 

     Vecāko grupu bērni paši vienojas par kārtības noteikumiem. Tie ir izlikti grupas 

telpā un izglītojamie seko līdzi, kā tie tiek ievēroti, aizrāda cits citam, ja netiek ievēroti. 

Tādā veidā tiek sekmēta uzvedības normu ievērošana. Pedagogi cenšas  izglītojamos 

ieaudzināt toleranci, cieņu citam pret citu, atbildību.  

Grupās ir rīkotas Draudzības dienas, Labo vārdu teikšanas apļi, piešķirtas 

atzinības uzlīmes par labu uzvedību un labiem darbiem. 

 Sadarbība ar vecākiem, informējot vecākus, rosinot vecākus līdzdarboties 

izglītojamo dzīvē pirmskolā, palīdz radīt atklātu, pozitīvu mikroklimatu, rodas abpusēja 

uzticēšanās. Skolotājas seko līdzi izglītojamo savstarpējām attiecībām, lai ikviens 

izglītojamais justos labi un droši. 

Izglītības iestādē ir savs “Ētikas kodekss”, kas ir saistošs visiem iestādes 

darbiniekiem. 

Secinājumi: 

• Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats. 

• Iestādē ir iedibinātas tradīcijas, kas saliedē un veicina piederību un 

lepnumu par savu iestādi. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt izglītojamo, vecāku un darbinieku sadarbību. 

Vērtējums: 

Labi. 

4.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” telpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības 

iestāžu darbībai, tās vienmēr ir tīras un kārtīgas. 90% vecāku pozitīvās atbildes Edurio 

aptaujā to apstiprina. (Pielikums, 18. attēls). Iestādes telpu iekārtojums ir mājīgs un 

atbilstoši noformēts. 



17 
 

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

papīrs, roku dvieļi. Apgaismojums telpās atbilst pieņemtajām normām. 

 Visās grupās ir nomainītas jaunas garderobes mēbeles, gultas , plaukti, galdi. 

Mēbeles grupās izvēlētas pārdomāti, atbilst bērnu augumam. Plauktos izvietotās 

attīstošās spēles, mācību materiāli ir bērniem brīvi pieejami. Skolotāji kopā ar bērniem 

rada estētisko noformējumu gan grupā, gan kāpņu telpās. Tiek kopīgi  gatavoti rotājumi, 

ar ko noformē telpas,  tas rada mājīgu  vidi un piederības sajūtu.              

Visās grupās un savienojošajā gaitenī ir veikts kosmētiskais remonts. 

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

atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Grupu saimnieciskā zonā ir iebūvētas jaunas 

galdu virsmas un nomainītas izlietnes, iegādāti jauni trauku skapji. 

 Pirmsskolas iestādes abos korpusos ir izvietoti evakuācijas plāni, norādes  par 

evakuācijas izejām. Iestādes ārdurvis tiek slēgtas, pie visām durvīm ir zvanu pogas. 

Teritorijas vārtos ir kodu atslēgas, teritorija  ir iežogota, kas nodrošina izglītojamo 

drošību. Iestādes teritorijā ir labiekārtots sporta laukums ar  mīksto segumu , basketbola 

groziem un futbola  vārtiem, tāllēkšanas  bedri. Bērnu pastaigu laukumi ir aprīkoti ar 

rotaļu iekārtām dažādu šķēršļu pārvarēšanai, kāpšanai un lēkšanai. Iekšpagalmi starp 

korpusiem ir atjaunoti, ar bruģa flīzēm izlikti celiņi, izvietoti jauni soliņi. 84% vecāku 

ir apmierināti ar āra teritorijas funkcionalitāti un sakoptību ( Edurio aptaujas rezultāti), 

(Pielikums, 19. attēls). 

Secinājumi: 

• Iestādē ir labvēlīga vide. 

• Katru gadu iestādes fiziskā vide  tiek uzlabota. 

Turpmākā attīstība: 

• Nepieciešams kāpņu telpu remonts 

• Turpināt labiekārtot apkārtējo teritoriju, rast iespēju uzbūvēt 

nojumes. 

Vērtējums: 

  Labi. 

 

Joma:  5. Pirmsskolas izglītības resursi 

5.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

          Pirmsskolas Izglītības Iestāde ”Rūķītis” tiek nodrošināts mācību process un 

saimnieciskās vajadzības. Iestādē ir iekārtoti 2 atsevišķi kabineti logopēdiem, 

sociālajam darbiniekam, metodiskais kabinets, sporta zāle un mūsdienīgs sporta 

laukums ar mīksto segumu āra teritorijā , kurš nodots 2013. gadā, mūzikas zāle, 

medicīnas kabinets, vadītājas kabinets, istaba skolotājām, virtuves bloks un  11 grupu 

telpas, no tām 3 ar guļamistabām. Iestādes telpas atbilst izglītojamo skaitam. 

 Iestādes mūzikas zālē ir interaktīvā tāfele, ir kabineti, kuri nodrošināti ar 

datoriem - 1 dators lietvedei, 1 dators vadītājas vietniecei izglītības jomā, 2 datori 

skolotājiem, 1 dators vadītājas vietniecei saimniecības jautājumā, 1 dators medicīnas 

māsai. Iestādē ir 3 kopētāji un 1 printeris, skaņu iekārta, 2 mūzikas centri, sintezators. 
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Iestādē daļēji ir pieejams WI-FI. Datori un drukas iekārtas pieejamas administrācijai un 

skolotāju istabā pedagogiem. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Ventspils Digitālo 

centru, kas nodrošina nepārtrauktu visu informāciju un komunikācijas tehnoloģiju 

darbību ikdienā. 

 Katram Iestādē esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai 

aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgais. Tehnisko līdzekļi tiek  uzglabāti 

atbilstoši prasībām.  Darbinieki  zina to lietošanas kārtību.  

Regulāri tiek pārskatīta telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu vajadzībām. 

Katru gadu iestādē  tiek papildināta materiāli tehniskā bāze. Tiek iegādāts papildus 

sporta inventārs, mācību līdzekļi, attīstošās spēles, dabas pētnieciskie līdzekļi,  

rotaļlietas.  

 

Secinājumi: 

• Renovēta iestādes ārpuse un iekštelpās veikts kosmētiskais remonts, atjaunotas 

mēbeles visā iestādē. 

• Iestādē uzlabots mākslinieciskais noformējums. 

• Iestādes telpas atbilst izglītojamo skaitam. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko bāzi. 

• Izremontēt sporta zāli, kāpņu telpas, skolotāju istabu, metodisko kabinetu, 

logopēdisko kabinetu. 

• Saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, plānot datoru iegādi skolotājiem lietošanai 

grupā. 

 

Vērtējums: 

Ļoti labi. 

 

 

5.2 Personālresursi 

 

 Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” ir visi nepieciešamie personāla resursi 

izglītības programmu īstenošanai un iestādes tehniskās funkcionalitātes 

nodrošināšanai.  

Iestādē strādā 30 pedagogi, kuru izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 27 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3 pedagogi turpina iegūt 

augstāko pedagoģisko izglītību un 1 pedagogs turpina izglītību maģistrantūrā.  

 Pedagogi regulāri turpina  pilnveidot savas profesionālās iemaņas kursos, 

semināros, kā arī apmainās ar pieredzi  metodiskā darba sanāksmēs pilsētā, tāpat arī 

laba sadarbība ir izveidojusies starp skolotājiem iestādē, skolotāji vēro kolēģu 

nodarbības, izvērtē un gūst idejas turpmākam darbam. 84% atzīst, ka bieži pārrunā savu 

pieredzi par dažādu mācību metožu, tehnoloģiju izmantošanu rotaļnodarbībās  

(Pielikums, 22. attēls). 

Skolotāji ir pilnveidojuši savas prasmes mācīšanas metodikā, speciālajā 

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

semināros. Skolotāji, pēc kursu apmeklējumiem, dalās pieredzē ar kolēģiem 

pedagoģiskās padomes sanāksmēs. Iegūtās zināšanas pedagogi izmanto ieviešot 

jauninājumus savā darbā. 72 % iestādes darbinieki atzīst, ka iestādes vadība nodrošina 

iespēju piedalīties dažādos ar specialitāti saistītos kursos, semināros, pieredzes 

apmaiņas braucienos, metodiskajās apvienībās. (Pielikums, 20. attēls) 76% skolotāji 
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atzīst, ka bieži noder profesionālās pilnveides kursos apgūtais.( Pielikums, 21. attēls).     

Katra mācību gada sākumā tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. 

Pedagogi ir labi informēti par tālākizglītības iespējām un resursiem. Visi pedagogi prot 

strādāt ar datoru, sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru skolotāji turpina pilnveidot 

savas prasmes, kas ļoti noder ikdienas darbā. 2018. gada augustā 14 skolotājiem 

beigsies iegūto kvalitātes pakāpju termiņš, 5 skolotāji ir atjaunojuši savas kvalitātes 

pakāpes. 

Pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes nolikumu “Pedagogu materiālā 

stimulēšana 2018. gadā” 4 iestādes pedagogiem piešķirta vienreizēja naudas balva par 

sasniegumiem izglītojamo mācību un audzināšanas darbā. 

 Grupā, kurā īsteno speciālās izglītības programmas (kods: 01015511 un kods: 

01015611) strādā 3 skolotājas. Grupā izglītojamiem no 2 – 3 gadiem papildus strādā 2 

skolotāju palīgi. 

Iestādē strādā atbalsta personāls:  2 logopēdi – 2,285 likmes, speciālais 

pedagogs – 0,5 likmes, medicīnas māsa – 1 likme.  

Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” strādā pedagoģiskie darbinieki vecumā 

no 25 līdz 65 gadiem.  

Pedagogu darba slodze ir 0,85 likmes, kas ir  - nepilna laika slodze. 

Iestādē ir skolotājs konsultants, kurš sniedz individuālu atbalstu kolēģēm par 

nodarbību efektivitāti, kompetenču pieeju, un sadarbību ar vecākiem.  

Pirmsskolā strādā 23 tehniskie darbinieki, kas ir liels atbalsts pedagoģiskajā 

darbā. Pēc nepieciešamības notiek tehnisko darbinieku sapulces, kurās tiek pārrunāti 

jautājumi par darba organizācijas uzlabošanu.  

Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos 

amata aprakstos. 

 

Secinājumi: 

• Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību, kas regulāri 

turpina pilnveidot savas prasmes. 

• Iestāde ir nodrošināta ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošu personālu. 

• Iestādē ir atsaucīgs tehniskais personāls. 

 

 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pedagogiem apmeklēt kursus, seminārus, pilnveidojot savu 

profesionalitāti 

•  Turpināt pedagogiem iegūt kvalitātes pakāpes.  

 

Vērtējums: 

Ļoti labi. 

 

Joma: 6. Pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

 
6.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

 Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” attīstības plāns izveidots 3 gadiem. 

Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā iestādes darbības pamatmērķus un attīstības virzienus, 
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iestādes darba stiprās puses un Ventspils pilsētas izvirzītās prioritātes. Iestādē ir darba 

plāns kārtējam mācību gadam. Mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē, 

balstoties uz iepriekšējā mācību gada uzdevumu izpildi un sasniegumiem, tiek plānoti 

veicamie uzdevumi un uzlabojumi perspektīvā, noteikti gada uzdevumi jaunajam 

mācību gadam. Divas reizes gadā pedagogi analizē izglītojamo sociālās, psihiskās, 

fiziskās attīstības jomas. Izglītojamo mācību sasniegumus pārrunā pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

 Iestādes darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada nobeigumā visās 

izglītības iestādes darbības jomās, atbilstoši iestādes izvirzītajām gada prioritātēm. 

Pedagogi izsaka savu vērtējumu, norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un tālāku 

perspektīvu iestādes izaugsmei un attīstībai. Arī iestādes Padome tiek informēta par 

iestādes darba pašvērtēšanas rezultātiem un tiek pārrunāti nepieciešamie uzlabojumi, 

ņemti vērā ieteikumi. 96% pedagogu apstiprina, ka jūtas līdzatbildīgi par pirmsskolas 

kvalitāti( Edurio aptauja), (Pielikums, 23. attēls) 

Katrs pedagogs mācību gada beigās raksta savu darba pašvērtējumu pēc 

vienotas formas. Rakstot pašvērtējumu, pedagogi analizē savus darba rezultātus, norāda 

savus panākumus, pieaug pedagogu aktivitāte iestādes attīstības plānoto uzdevumu 

īstenošanā.  

Secinājumi: 

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

• Notiek regulāra pedagogu darba pašvērtēšana. 

 

Tālākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu. 

 

Vērtējums: 

Labi. 

 
6.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” ir visa nepieciešamā obligātā 

dokumentācija saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikums apstiprināts ar Ventspils 

pilsētas domes 2016. gada 28. novembra lēmumu Nr. 6.  Iestādi vada vadītāja. Iestādē 

vadītājai ir 1 likme ( no pašvaldības budžeta).  Vadītāja savas kompetences ietvaros 

regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz  darbiniekiem atbalstu. Pedagogi atzīst, 

ka vadītāja konsultējas ar darbiniekiem aktuālu jautājumu izlemšanā, saglabājot 

atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. 68% pedagogi atzīst, ka vadība prasa, lai 

kolektīvā dalītos ar idejām par kvalitātes uzlabošanu. Edurio aptauja, (Pielikums, 26. 

attēls). Pedagogi atzīst, ka vadītāja deleģē funkcijas un panāk to izpildi. Vadītāja 

regulāri pārskata  un izvērtē iestādes darbinieku ierosinājumus darba uzlabošanai. 80% 

skolotāju atzīst, ka iestādes vadība nodrošina informāciju par iestādes darba stratēģiju, 

pieņemtajiem lēmumiem un iestādes ikdienas darbu. Edurio aptauja. (Pielikums, 25. 

attēls). Iestādes vadītāja sadarbojas  ar iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem, 

sabiedrību, pašvaldību un Ventspils pilsētas domes Izglītības komisiju, metodisko 

dienestu, iestādes vecāku padomi, rūpējas par iestādes prestižu. Skolotāji var izteikt 

priekšlikumus darba uzlabošanai individuālajās sarunās, pedagoģiskās padomes sēdēs 

un mācību gada noslēgumā, pārrunājot un analizējot mācību gada rezultātus. Skolotājas 

uzskata, ka var pārrunāt darba problēmas ar iestādes vadītāju un, ka viņu viedoklis tiek 
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ņemts vērā. 84%  pedagogu atzīst, ka ir viegli sastrādāties ar vadītāju. Edurio aptauja, 

(Pielikums, 24. attēls). 

Iestādē veiksmīgi darbojas atbalsta personāls. Skolotājas zina, kā mācību 

procesā var iesaistīt atbalsta personālu. Skolotājas, vecāki un izglītojamie zina, ka viņi 

var saņemt šo speciālistu konsultācijas. 

 

Secinājumi: 

• Vadītājai laba sadarbība ar kolektīvu. 

• Iestādes vadība uzklausa  darbinieku ierosinājumus un izvērtē to aktualitāti. 

 

Tālākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot iestādes vadības darbu, koordinējot atbildības jomas. 

 

Vērtējums: 

Labi. 

 

 

6.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

 Iestādes izglītības iestāde „Rūķītis” regulāri sadarbojas ar Ventspils pilsētas 

domi, Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi, metodisko dienestu, Ventspils pilsētas 

sociālo dienestu, Ventspils pilsētas bāriņtiesu, Ventspils pilsētas pašvaldības policiju, 

Ventspils Digitālo centru. 

 Ļoti laba  sadarbība ir izveidojusies ar Ventspils pilsētas bērnu bibliotēku, kuru  

iestādes izglītojamie regulāri apmeklē, iepazīst jaunāko bērnu literatūru. Tāpat arī  ar 

Ventspils mūzikas skolu. Mūzikas skolas audzēkņi bieži sniedz koncertus 

izglītojamiem, iepazīstina ar dažādiem mūzikas instrumentiem.  Bērniem nozīmīga ir 

arī sadarbība ar  H. Dorbes muzeju “Senču putekļi” un Piejūras brīvdabas muzeju. 

Muzeja pedagoģijas pasākumi paplašina izglītojamo pieredzi. 

  Katru gadu veiksmīga  sadarbība ir ar Ventspils 6. vidusskolu. Februārī 

sagatavošanas grupu pedagogi dodas uz skolu, lai pārrunātu pēctecības nodrošināšanu, 

uzsākot izglītojamiem mācības sākumskolā. Maijā izlaiduma grupas bērni viesojas 

skolā, lai iepazītos ar 1.klašu skolotājām un skolas vidi.  

 Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” izglītojamie piedalās dažādās sporta 

aktivitātēs. Katru rudeni sagatavošanas grupu izglītojamie  piedalās Olimpiskajā dienā, 

kas notiek Ventspils  Olimpiskajā centrā, tāpat arī  sagatavošanas grupas pavasarī 

piedalās visu Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta pasākumā 

ģimenēm.  

 Iestādes vecāki regulāri tiek informēti par pasākumiem, kas notiek  sadarbībā ar 

ilggadējiem sadarbības partneriem. Vecāki atbalsta šos pasākumus un labprāt vecāku 

pārstāvji iesaistās tajos. 

Iestādes sadarbības partneri: 

• Ventspils Digitālais centrs – izglītojoši IT kursi, jaunāko datorprogrammu 

apgūšanas kursi, Digitālā centa robotikas nodarbības bērniem, 

• Ventspils Galvenā bibliotēka, tematiski pasākumi, ceļojošā bibliotēka un 

grāmatu lasīšana, apmaiņa, izstādes. 

• Teātra nams “Jūras vārti”, teātra izrādes, koncerti, 

• Kinoteātris “Rio”, filmas bērniem, 

• Muzejs “Senču putekļi”, muzeja pedagoģiskās nodarbības, 

• Livonija ordeņa pils, muzeja pedagoģiskās nodarbības, 
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• Amatu māja, ekskursijas, radošās darbnīcas, 

• Piejūras Brīvdabas muzejs, muzeja pedagoģiskās nodarbības, 

• Ventspils Mūzikas skola, izglītojoši koncerti 

• Ventspils Olimpiskais centrs, pilsētas mēroga sporta pasākumi, 

• Kultūras centrs, teātra izrādes, koncerti, 

• Ugunsdzēsēju Depo, Sveču rūpnīca, SIA “Ūdeka” Mazais zoo “Buki”, Briežu 

dārzs, ekskursijas, karjeras izglītība. 

• Ventspils 6. vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, skolotāju savstarpēja 

sadarbība, izglītojamo iepazīstināšana ar skolu. 

• Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes, pieredzes apmaiņa, metodiskās 

apvienības, profesionālā pilnveide. 

Šajā mācību gadā izglītojamie piedalījās SIA “Zaļā josta" un Valsts meži rīkotajā 

konkursā “Tīrai Latvijai” un ieguva balvu – ekskursiju uz Rīgas Zoo dārzu. Bērniem 

tas bija liels prieks un pieredze darināt noderīgas lietas no lietotiem materiāliem, lai 

taupītu resursus un nepiesārņotu vidi. Arī iesaistoties konkursos var veidoties 

veiksmīgas sadarbības iespējas. 

 92% vecāku atzīst, ka ieteiktu šo bērnudārzu citiem vecākiem (Edurio aptauja), 

(Pielikums, 27. attēls). 

  

Secinājumi: 

• Ilggadēja sadarbība ar Ventspils pilsētas izglītības iestādēm. 

• Laba sadarbība ar Ventspils Olimpisko centru. 

• Laba sadarbība ar Bērnu bibliotēku, rakstnieka H. Dorbes muzeju “Senču 

putekļi”, Piejūras brīvdabas muzeju u.c.  

• Iegūta balva – ekskursija uz Rīgas Zoo dārzu. 

 

Turpmākā attīstība: 

•  Rosināt pedagogus iesaistīties dažāda veida projektos un konkursos. 

• Turpināt sadarbību ar pilsētas iestādēm. 

 

Vērtējums: 

Ļoti labi. 
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27.attēls 

 

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 

 „Rūķītis” vadītāja Sarma Beļajeva ………………………………………… 

 

 

 

 

 


