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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

 Ventspils speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” ir pašvaldības dibināta 
izglītības iestāde. Līdz 2017.gadam tās juridiskais statuss bija pastarpinātas pārvaldes 
iestāde, bet tagad tā ir Ventspils Domes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno 
Speciālās izglītības programmu bērniem ar somatiskām saslimšanām (izglītības programmas 
kods 01015411). Izglītojamo uzņemšana Ventspils speciālajā izglītības iestādē “Zīlīte” notiek 
ar medicīniski – pedagoģiskās komisijas lēmumu. 

 Ventspils speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” atrodas Ventspilī,  Lielajā 
Dzirnavu ielā 14. Tā ir pilsētas centram pieguļoša sānieliņa, kura ir pilsētas centrā, bet 
pasargāta no  skaļuma, burzmas, piesārņojuma aiz divus metrus augsta žoga un apkārtējo 
ēku sienām. Pirmsskolas izglītības iestāde  aizņem 1729 m2 lielu platību pašvaldības 
īpašumā esoša 2 stāvu nama un dārza, kurš kādreiz bijis lepns privātīpašums, bet pēdējos 
55 gadus šo ēku apdzīvo bērni ar somatiskām saslimšanām. Iestādei ir 2 stāvi, kur izvietotas 
2 bērnu grupas vecumā no 2 -7 gadiem. Katrā stāvā ir plaša grupas telpa un guļamistaba, kā 
arī ēdiena sadales un trauku mazgāšanas telpa un tualete. Pirmskolas iestādei nav 
atsevišķas zāles sporta un mūzikas nodarbībām – šīs aktivitātes notiek grupu telpās. 
       1998. gadā iestāde ieguva jaunu jumta segumu (pamatēkai un saimniecības ēkai), 2004. 
gadā veikta teritorijas labiekārtošana, bet 2009. gadā tika renovēta iestādes ēka. 2014. gadā 
tika izremontētas 1. stāva telpas, vadītājas kabinets un saimniecības ēka.  2015. gadā iestāde 
ieguva jaunu žogu, 2016. gadā izremontēja 2. stāva ēdiena sadales un trauku mazgāšanas  
telpu. 
        Ir atsevišķa ēka saimniecības telpām – virtuvei, veļas mazgātavai, medpunktam, 
saimniecības vadītājas kabinetam, noliktavām un iestādes siltumapgādes tehniskajai telpai. 
         Izglītības iestādes apkārtnē nav rūpniecības uzņēmumu, intensīvas transporta 
kustības. Iestādes vārti un galvenā ēka tiek slēgta  ar koda atslēgu. Bērnu aktivitātēm teritorijā 
ir rotaļiekārtas – divu  augstumu slīdkalniņi, šūpoles, karuselis, nojumītes, mājiņas. Iekārtas 
ir drošas, tās tiek regulāri apsekotas un remontētas. 2013. gadā tika izbūvēta sporta zona ar 
mīksto segumu un aprīkota ar sporta inventāru.  

 Grupas telpas ir daļēji izremontētas, iegādātas kvalitatīvas un bērniem piemērotas 
mēbeles. 2. stāva grupas telpā ir interaktīvā tāfele. Pedagogu  vajadzībām ir pieejami divi 
portatīvie datori, divi stacionārie datori, daudzfunkcionāls krāsu printeris, kopētājs, elektriskās 
klavieres, mūzikas centri, televizori. Tā kā telpas ir pietiekoši lielas, bet bērnu skaits 
nepārsniedz 20 bērnus grupā, nav riska faktoru trokšņa un saspiestības dēļ. Iestādē ir 
iestādes vadītājas kabinets un metodiskais kabinets, kuru izmanto arī logopēds. 
1.1.  Izglītojamo skaits      
 2017./2018. mācību gadā  izglītības  iestādi apmeklēja:  
  uz 2017. g 1.septembri – 36 audzēkņi, bet mācību gada noslēgumā – 38 audzēkņi. 
Izglītojamos  iestādē uzņem  ar medicīniski – pedagoģiskās komisijas lēmumu, kura izvērtē 
bērna veselības stāvokļa atbilstību iestādes specifikai – bērniem ar somatiskām 
saslimšanām.  
1.2.Personālresursi 

 Speciālajā  pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” ir nepieciešamais personāls 
izglītības programmas īstenošanai un iestādes tehniskās  funkcionalitātes nodrošināšanai. 
Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas  ar darbinieku saskaņotos amatu 
aprakstos.  

 Iestādē pamatdarbā strādā 6 pedagoģiskie darbinieki ar augstāko pedagoģisko izglītību. 
Iestādes vadību nodrošina vadītāja. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām. Visi pedagogi strādā pilnu darba slodzi.  Iestādē 3 pedagogiem 
ir 3. pedagogu profesionālās  darbības kvalitātes pakāpe. Iestādē strādā pedagoģiskie 
darbinieki vecumā no 32 – 65 gadiem. Vidējais vecums – 46 gadi. 2017./18.mācību gadā 
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pedagogi ir pilnveidojuši savas zināšanas dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un 
semināros: 

✓ “Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā”- 2 pedagogi; 
✓ “Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”- 1 pedagogs; 
✓ “Kompetenču pieeja mācību saturā: Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz 

izglītību mūsdienīgai lietpratībai” – iestādes vadītāja un 1 pedagogs; 
✓ “Kompetenču pieeja mācību saturā jaunākā vecuma grupās, ikdienas darba 

organizēšana” – 2 pedagogi; 
✓ ‘’Dziedātprieks: kompetenču pieeja pedagoģijā un muzikālās audzināšanas 

pēctecības aspekti” – muzikālā audzinātāja; 
✓ “Aktuāli jautājumi logopēdijā” – logopēde; 
✓ “Mācību procesa organizēšanas īpatnības bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem 

un autismu” – 1 pedagogs; 
✓ “Online rīki darba organizēšanai” – iestādes vadītāja. 

Kā arī: 
✓ apmeklējuši pilsētā organizētās metodiskās apvienības pasākumus pirmsskolas 

izglītības iestādēs, lai vērotu, salīdzinātu un ieviestu jauninājumus savā darbā; 
✓ pedagogi ir devušies  pieredzes apmaiņas braucienos  uz citu pilsētu pirmsskolas 

izglītības iestādēm - uz pirmsskolas izglītības iestādēm ”Pērļu māja” un “Maziņš kā 
jūra” Rīgā – 3 pedagogi. 

 Visi pedagogi ir apguvuši zināšanas IT izmantošanā un regulāri tās pilnveido. 
Pirmsskolas izglītības iestādes ”Zīlīte” vadītāja pārzina katra skolotāja darba pieredzi,   
profesionālo kompetenci un stiprās puses. Pedagogi ir labi informēti par tālākizglītības 
iespējām un atzīst, ka iestādes vadītāja nodrošina iespēju piedalīties dažādos kursos, 
semināros, pieredzes apmaiņas braucienos un metodiskajās apvienībās. 
  Atbalstu ikdienas darbā pedagogiem, vecākiem, izglītojamajiem nodrošina  atbalsta 
personāls – logopēds un medicīnas māsa.  

Iestāde pilnībā ir nodrošināta ar tehnisko personālu. Kopš 2018. gada 1. janvāra ir 
papildus skolotāja palīga nepilna slodze jaunākā vecuma bērnu grupā. Iestādes tehniskie 
darbinieki precīzi zina savus darba pienākumus un ir palīgi pedagogiem darbā ar bērniem.     
1.3. Sociālekonomiskā vide 

 2017./2018.m.g. iestādē darbojas divas grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 2 – 
7 gadiem. 1.grupu apmeklē bērni vecumā no 2  - 4 gadu vecumam, 2. grupu – 4 -7 gadus 
veci bērni.  Mācību valoda ir latviešu. 
  Līdz 2017. gadam speciālā izglītības iestāde tika finansēta no valsts līdzekļiem, 2017. 
gadā tai bija daļējs valsts finansējums, bet kopš 2018. gada 1. janvāra iestāde tiek finansēta 
no  Ventspils pašvaldības budžeta, izņemot pedagogu algas un sociālās apdrošināšanas 
iemaksas.  Vecāki par bērna ēdināšanu veic līdzmaksājumu – 0. 50  eiro centus dienā.    
1.4.Izglītības iestādes tradīcijas 

✓ Latvijas valsts dzimšanas dienas svinības. 
✓ Bērnu dzimšanas dienu un izglītības iestādes dzimšanas dienas svinības. 
✓ Piedalīšanās  fasāžu un skatlogu noformējumu  konkursos  Ziemassvētkos. 
✓ Piedalīšanās konkursā “Pilsētas rota”. 
 Latvijas valsts dzimšanas dienu un iestādes dzimšanas dienu katru gadu svin ar svētku 

kūku, kura tiek cepta iestādes virtuvē, ar koncertu un svinībām kopā ar bērnu vecākiem. Jau 
no 2000. gada  izglītības iestāde ir piedalījusies pilsētā organizētajos svētku noformējuma 
konkursos. Daudzkārt tā ieguvusi 1. vietu izglītības iestāžu vidū, kā arī vienreiz galveno balvu 
pilsētas mērogā.  2017. gada Ziemassvētkos atkal iegūta 1. vieta un naudas balva, kuru 
kolektīvs izmantoja, dodoties ekskursijā uz Jelgavas pilsētu un Jelgavas novadu. Iestāde var 
lepoties ar teritorijas dārza, puķu dobju sakoptību,  vairākkārt iestāde  saņēmusi atzinību 
“Pilsētas rotas” konkursos. 
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  1.5. Izglītības  iestādes piedāvājumi 
Tā kā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē bērni ar somatiskām saslimšanām, tad 

ļoti svarīga ir bērnu veselības nostiprināšana un uzlabošana. “Zīlīte” piedāvā: 
✓ Labiekārtotu, no vēja, ielas trokšņiem un izplūdes gāzēm pasargātu pagalmu ar plašu 

zālāju, augļu kokiem un puķu dobēm. Pagalms dod iespēju daudz laika pavadīt svaigā 
gaisā, sportot,  kustēties un rotaļāties; 

✓ Plašas un saulainas telpas; 
✓ Ģimenisku un sirsnīgu savstarpējo gaisotni  starp izglītojamiem, iestādes personālu un 

vecākiem; 
✓ Dažādus pasākumus izglītojamiem (koncerti, izrādes -1 reizi mēnesī), svētku rītus, 

sporta aktivitātes,  iestādes tradīciju kopšanu un pilnveidošanu; 
✓ Sadarbību ar vecākiem – vecāku sapulces, bērnu ikdienas dzīves un svētku 

atspoguļojums foto (iestādes e–pastā, zilite@inbox.lv), līdzdalību pasākumu 
organizēšanā, vecāku dienas (2x gadā) u.c.; 

✓ Iespēju veikt valodas korekciju pie logopēda. 
Izglītības iestādei ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar Ventspils bērnu Mūzikas 

skolu, kuras audzēkņi ar koncertiem viesojas iestādē dažādos gadskārtu svētkos (Mārtiņos, 
Ziemassvētkos, Lieldienās), kā arī bagātina ar savu uzstāšanos citus pasākumus. Tāpat 
iestādes audzēkņi viesojas Mūzikas skolā, Jaunrades nama planetārijā, apmeklē Amatu 
mājas un Piejūras brīvdabas muzeja piedāvātās pedagoģiskās programmas. 
1.6. Iestādes darbības pamatmērķi   

Pirmsskolas vīzija – mūsdienīga, droša un atbalstoša, kurā tiek nodrošināta gan 
aizraujoša rotaļnodarbību programma, gan mīlestības pilna un gādīga vide.  

 Iestādes pamatmērķis – drošas, veselību nostiprinošas un attīstību veicinošas vides     
nodrošināšana bērnu patstāvīgai darbībai. 
1.7. Iestādes uzdevumi 2017./2018. m. g. 

✓ Organizēt bērna patstāvīgo darbību, izvēles iespējas jēgpilnā mācību procesā, izzinot 
sevi mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. 

✓ Turpināt Brīvdabas pedagoģijas pamatprincipu izmantošanu apmācību procesā. 
✓ Veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu, apkārtējās vides sakopšanu un 

saglabāšanu, resursu jēgpilnu izmantošanu. 
✓ Izmantot mācību satura apguvē pētījumus, eksperimentus, modelēšanu, lomu spēles, 

rosināt lasītprasmi ikdienas situācijās. 
✓ Stiprināt patriotisko audzināšanu. 
✓ Turpināt pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, īstenojot dažādas sadarbības 

formas, izvērtējot un respektējot katra bērna individuālo attīstību. 
 

1.8. Ventspils speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pasākumu plāns   
2017./2018. mācību gadā 

 

Nr.p.
k. 

Pasākumi Informēšanas 
veids 

Izpildes 
laiks 

Atbildīgais 

 Zinību diena    Vecāku stendi 01.09 Vadītāja,  
mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

2. Tēvu dienas apsveikums Vecāku stendi, 
afiša 

08.09 Skolotājas, mūzikas 
skolotājas 

3. Ingunas Lipskas koncerts 
”Ciemos pie rūķenītes 
Notiņas” 

Vecāku stendi, 
afiša 

19.09 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

4. Olimpiskā diena 
sagatavošanas grupai 

Vecāku stendi 22.09 Sporta skolotāja 
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5. Ražas svētki Miķeļos”Miķelīša 
rudens darbi” 

Vecāku stendi, 
afiša 

29.09 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

6. Apvienības “Abrakadabra” 
izrāde “Brīnumi notiek” 

Vecāku stendi, 
afiša 

17.10 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

7. “Atvērto durvju” dienas 
vecākiem 

Vecāku stendi, 
afiša 

18.10 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

8. “Mārtiņbērni sanākuši no 
maliņu maliņām” 

Vecāku stendi, 
afiša 

10.11 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

9. Mūzikas skolas audzēkņu 
koncerts 

Vecāku stendi, 
afiša 

17.11 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

10. Latvijas dzimšanas 
diena”Svētku diena Latvijai” 

Vecāku stendi, 
afiša 

17.11 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

11. Rīgas leļļu teātra izrāde 
“Mēness taurenis” 

Vecāku stendi, 
afiša 

23.11 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

12. Ziemassvētku eglītes Vecāku stendi, 
afiša 

22.12 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

13. Tematiskais rīts 
“Pārvietošanās” 

Vecāku stendi, 
afiša 

17.01 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

14. Bērnu radošo darbu izstāde 
“Mani ziemas darbiņi” 

Vecāku stendi, 
afiša 

22.-
26.01 

Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

15. Didža Rijnieka koncerts Vecāku stendi, 
afiša 

12.02 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

16. Draudzības svētki ”Tu un es -
draugi” 

Vecāku stendi, 
afiša 

14.02 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

17. Pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu uzvedums “Sprīdītis” 

Vecāku stendi,  28.02 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

18. Leļļu teātris “Tikšanās ar 
dakteri Aikāsāp un viņa 
draugiem” 

Vecāku stendi, 
afiša 

13.03 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

 
19. 

Lieldienas “Lieldienzaķis 
šurpu brauc, lieliem , maziem 
prieka daudz” 

Vecāku stendi, 
afiša 

28.03 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

20. Lieldienu sporta spēles 
Olimpiskajā centrā 

Vecāku stendi,  19.03 Sporta skolotāja, 
skolotājas 

21. Ciemošanās mūzikas skolā Vecāku stendi, 04. Mūzikas skolotāja, 
skolotājas, 

22. Bērnudārza 55. dzimšanas 
diena 

Vecāku stendi, 
afiša 

23.-
27.04 

Mūzikas skolotāja, 
skolotājas, vadītāja 

23. Mātes dienas concerts “Es 
gribu tevi samīļot, mīļo 
māmulīt!” 

Vecāku stendi, 
afiša 

11.05 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

24. Sporta svētki Vecāku stendi, 
afiša 

21.05 Sporta skolotāja, 
skolotājas 

25. Izlaidums Vecāku stendi, 
afiša 

30.05 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas, vadītāja 

26. Bērnu svētki Ventspilī Vecāku stendi, 
afiša 

27.05 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas, vadītāja 
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27. Līgo svētki “Nāc nākdama, 
Līgo diena!” 

Vecāku stendi, 
afiša 

22.06 Mūzikas skolotāja, 
skolotājas 

 
Izglītības programmas īstenošanai  izglītības iestāde nodrošina atbilstošus mācību 

materiālus un mācību līdzekļus. Pedagogi apmeklē  kolēģu atklātās stundas, pieredzējušie 
kolēģi palīdz jaunākajiem kolēģiem ar padomu. Iestādes pedagogi ir atsaucīgi prakses vietu 
nodrošināšanai topošajiem pedagogiem. 2017./2018.m.g.viena studente veica pedagoģisko 
praksi un izstrādāja diplomdarbu. 

Atbilstoši sastādītajam darba plānam, pedagogi sadarbojas ar mūzikas skolotāju.  
Mācību gada noslēgumā pedagogi raksta sava darba pašvērtējumu. Saskaņā ar Ventspils 
pilsētas “Rīcības programma mācīšanas kvalitātes uzlabošanas pilnveidei izglītības iestādēs” 
nolikumu viens iestādes pedagogs tiek izvirzīts balvas saņemšanai par inovatīvu darbu. Tā 
2017./2018. mācību gadā šai  balvai izvirzīja un to saņēma mūzikas un sporta skolotāja Inese 
Brasliņa. 
 
2. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

 Mācību saturs 
Ventspils speciālā pirmsskolas iestāde “Zīlīte” īsteno speciālo pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām (izglītības programmas kods 
01015411). 
     Programmas saturs atbilst mūsdienu prasībām. Iestādes pedagogi pārzina valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijas (MK noteikumi 533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām”), mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un 
kārtību. Katra mācību gada sākumā tiek sastādīts pasākumu plāns, nodarbību saraksts, 
dienas kārtības plāns. Pedagogi  plāno mācību satura apguvi. Mācību saturā tiek vispusīgi 
un pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, 
kultūru, sabiedrību un valsti.  Atbilstoši mācību jomu programmai, katrā grupā pedagogi veido 
mēneša un nedēļas darba plānu, paredzot satura apguves secību, veidus, apgūstamās 
prasmes un iemaņas, kā arī sasniedzamo rezultātu sociālajā, intelektuālajā, personiskās 
higiēnas un pašapkalpošanās jomā, kā arī uzvedības un ētikas normu apguvē. Izglītības 
programmā noteikto izglītības saturu izglītojamie apgūst patstāvīgā darbībā, rotaļnodarbībās 
ar integrēto mācību saturu izzinošā un attīstošā vidē. Līdztekus mācību programmas 
īstenošanai, tiek iekļauti arī audzināšanas uzdevumi, kas ietver sevī mācību un audzināšanas 
darbību, kā rezultātā izglītojamie apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas un veido attieksmi 
pret sevi, citiem grupas bērniem, pret savu darbību, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un 
valsti. Audzināšanas darbs vērsts uz to, lai izglītojamiem veidotos pareiza izpratne par 
vērtībām, atbildība un vērtējoša attieksme par savu rīcību. Plānojot savu darbu, pedagogi 
izmanto gan profesionālās pilnveides kursos iegūtās zināšanas un pieredzi, gan savu radošo 
izdomu. 
 Secinājumi: 

 Veiksmīgi tiek realizēta speciālā izglītības programma izglītojamiem ar somatiskām 
saslimšanām. 
Turpmākā attīstība: 
    Sekot VISC aktualitātēm, izzināt un ieviest  projekta “Skola 2030” izstrādāto  
kompetencēs balstītu bērnu mācīšanos pirmsskolā. 
 
 Vērtējums: labi 
 
3. Mācīšana un mācīšanās 
3.1.  Mācīšanas kvalitāte 
  Lai motivētu izglītojamos darbam, pedagogi  izmanto dažādas mācību satura apguves 
metodes un paņēmienus, izmanto daudzveidīgus mācību materiālus, kuri  izriet no mācīb 
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satura, mācību un audzināšanas uzdevumu rakstura, no izglītojamo vecuma, spējām un 
psiholoģiskajām īpatnībām.  Mācību darba organizēšanai pedagogi izmanto dažādas darba  
organizācijas formas – individuālo darbu, pāru un grupu darbu, frontālo metodi. Pedagogi kā 
galveno mācīšanās principu izvirza mācīšanos darot,  un izvēlētās metodes ir daudzveidīgas 
un piemērotas izglītojamo vecumam : rīta aplis, sarunas par dienas tēmu, klausīšanās, 
stāstītmācīšana, attēlu aplūkošana, vingrinājumi sīkās pirkstu muskulatūras attīstīšanā, 
aktivitātes un rotaļu pauzes, situāciju rotaļas, didaktiskās spēles, sižeta lomu rotaļas, 
zīmēšana un krāsošana, veidošana, aplicēšana, konstruēšana.  Attīstošais un audzināšanas 
darbs tiek organizēts integrētajās rotaļnodarbībās un ārpus nodarbību laikā, veicot 

pētnieciskus eksperimentus ar ūdeni, smiltīm dažādiem dabas materiāliem, cita veida 
materiāliem  (audums, plastmasa u.c.), augiem (sēšana, laistīšana, stādīšana), izdarot 
secinājumus. Notiek laika apstākļu novērošana, izdarot secinājumus par to ietekmi uz cilvēku 
un dzīvnieku dzīvi, dabas norisēm u.c. Pedagogi praktizē arī brīvdabas pedagoģijas pieeju – 
organizē izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, eksperimentus un novērojumus gan iestādes 
pagalmā, gan dodoties uz Reņķu dārzu un Dzirnavu laukumu 

Pēc Edurio.com veiktās pedagogu aptaujas visbiežāk izmantotās mācību  metodes ir 
– sadarbības veicināšana bērnu starpā (86%), 

 
 

 Tā kā 2. grupā ir interaktīvā tāfele, tā plaši tiek izmantota mācību procesa dažādošanā 
– gan 2. grupas pedagogiem gatavojoties nodarbībām,  gan mācoties, gan brīvajā laikā (pēc 
Edurio.com aptaujas pedagogiem - 71%), liela  uzmanība tiek vērsta  uz bērnu patstāvīgo 
darbību, veicinot bērnu pašapkalpošanās un pašvadības iemaņas.  

Pedagogi veic pedagoģiskos novērojumus, rezultātus atzīmē katra bērna individuālajā 
vērojumu kartē. Analizējot bērnu darba rezultātus, tiek ņemtas vērā bērna individuālās spējas.  
Izglītības iestāde nodrošina visus izglītojamos ar mācību materiāliem – darba burtnīcām, 
mācību grāmatām, tēlojošām nodarbībām nepieciešamajiem materiāliem. Individuālos  
nepieciešamos mācību materiālus iegādājas vecāki mācību gada sākumā.  Pedagogu darbu  
izvērtē iestādes vadītāja, apmeklējot rotaļnodarbības, iepazīstoties ar  ierakstiem  
“Audzinātāja dienasgrāmatā” un vērojot pedagoga darbu ikdienas situācijās. 
Secinājumi: 
         Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamie apgūst rotaļnodarbībās ar 
integrēto mācību saturu un patstāvīgā darbībā visas dienas garumā. 

Mācību procesā un rotaļnodarbībās pedagogi izmanto dažādas mācību metodes, 
mūsdienīgus mācību līdzekļus un informācijas tehnoloģijas. 

Pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību 
procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām 
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Turpmākai attīstībai: 
  Rotaļnodarbību satura pilnveide, akcentējot kompetenču pieejā balstītu izglītības 
saturu. 
Vērtējums: labi 
 
  3.2. Mācīšanās kvalitāte 
  Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” 2017./18. mācību gadā mācīšanās  
darba organizācija tiek realizēta frontālās, apakšgrupu un integrētās rotaļnodarbībās un ārpus 
rotaļnodarbību laikā vecuma posmam un mācību saturam atbilstošā izglītojošā vidē. 
Izglītojamie ir nodrošināti ar daudzveidīgiem mācību materiāliem dabas norišu pētīšanai, 
eksperimentu veikšanai, matemātisko iemaņu apgūšanai, darbojoties ar svariem un  mēriem, 
ir daudzveidīgas attīstošās spēles lasītprasmes un valodas attīstības  veicināšanai, materiāli 
radošo spēju attīstīšanai, sporta inventārs fiziskajām aktivitātēm un tehniskie līdzekļi 
muzikālajām un sporta nodarbībām. 
  Īpaši izglītojamiem patīk nodarbības pie interaktīvās tāfeles, tajās izglītojamie kļūst 
uzmanīgāki, aktīvāk iesaistās mācību procesā. Pedagogi izmanto “Raibo pasauli” 
(izdevniecība “Zvaigzne ABC”), “Sāksim mācīties!” (izdevniecība “Lielvārds”) interaktīvās 
darba lapas un mācību grāmatas, kā arī citus Izglītības Ministrijas apstiprinātus mācību 
materiālus un literatūru. Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā, patīk darboties 
integrētajās rotaļnodarbībās. Pedagogi individuāli katram bērnam pielāgo  vislabākās 
metodes, kas atraisa bērna interesi  un vēlmi darboties. Katru nedēļu sporta nodarbības 
notiek gan telpās, gan ārā. Starp pedagogiem un bērniem ir pozitīva sadarbība, pedagogi 
prot motivēt bērnus darboties, auj kļūdīties un labot savas kļūdas.  

Informācijas apmaiņa starp pedagogiem un vecākiem notiek individuālās sarunās, 
vecāku sapulcēs (2 - 3 reizes mācību gada laikā). Vecāki grupu sapulcēs tiek iepazīstināti ar 
pirmsskolas izglītības mācību satura programmā izvirzītajiem uzdevumiem, dienas 
organizāciju, rotaļnodarbībām un ar iekšējiem kārtības noteikumiem.  “Atvērto durvju” dienās 
(rudenī un pavasarī) vecāki klātienē var vērot mācību un audzināšanas procesa norisi 
iestādē. Tāpat informācijas apmaiņa notiek, iesaistot vecākus dažādos pasākumos – izstādēs 
(2018. gada pavasarī vecāki kopā ar bērniem veidoja darbus par tēmu ’’Latvijai -100”, kurus 
izvietoja pilsētas bibliotēkā), palīdzot organizēt pasākumus ārpus pirmsskolas izglītības 
iestādes (teātru apmeklējumi, ekskursijas u.c.), piedaloties tematiskajos svētkos pirmsskolas 
izglītības iestādē (Ziemassvētki, Mātes un Tēvu diena, sporta aktivitātēs). Izglītojamo 
vecākus regulāri informē par mācību un audzināšanas darbu, izvietojot informāciju grupu 
stendos. 

 Iestāde nodrošina visu nepieciešamo, lai varētu notikt pilnvērtīgs un kvalitatīvs 
mācīšanās process - nodrošināta laba materiālā bāze izglītības programmu realizācijai, 
izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību līdzekļiem, ko ikdienā izmanto rotaļnodarbībās, 
apgūstot mācību uzdevumus. Katrā iestādes grupā ir izstrādāti grupas noteikumi. To  
ievērošana ir aktuāla rotaļnodarbībās un brīvā laika aktivitātēs. Ar izglītojamajiem tiek 
pārrunāti šo noteikumu ievērošanas principi. Noteikumu ievērošana palīdz izglītojamajiem 
apgūt prasmi klausīties vienaudžu un skolotāju stāstījumā, būt uzmanīgiem, veicot vērojumus 
un meklējot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Izglītojamie mācās plānot, izvērtēt savu 
darbu, uzņemties līdzatbildību par iestādē  notiekošo, tāpat arī izglītojamo vecāki ir informēti 
par iestādē notiekošo un iesaistās kopīgajā darbā. 

 Mācību gada noslēgumā  visi 6-7 gadīgie izglītojamie ir apguvuši pirmsskolas 
izglītības programmu atbilstoši savām spējām un prasmēm - pazīst burtus un ciparus, prot 
lasīt, skaitīt, pieskaitīt un atņemt, prot rakstīt drukātiem burtiem, vērot, domāt, izdarīt 
secinājumus. Izglītojamie ir apguvuši priekšzināšanas, lai veiksmīgi turpinātu mācības 
nākamajā pakāpē – sākumskolā. 
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Izglītojamo sasniegumi ir atkarīgi no regulāras līdzdarbības mācību procesā, mācību 
satura pēctecības un nepieciešamo individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšanas. 

Pēc Edurio.com  aptaujas rezultātiem redzams, ka 82 % vecāku zina, kas jāapgūst 
bērnam attiecīgajā vecumā, 80% ir informēti par bērna sasniegumiem, 100% uzskata, ka 
bērnam nav grūtību mācību  programmas apguvē.  
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2017./18.m.g. rudenī iestādē tika organizēta vecāku un pedagogu tikšanās ar psiholoģi 
Jolantu Segliņu – Gluškovu, lai runātu par  bērnu emocionālo un uzvedības sfēru, par bērnu 
agresivitātes novēršanu un citiem ar bērnu attīstību saistītiem jautājumiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek regulāri uzskaitīti un izvērtēti bērnu kavējumi. 
Lielākoties kavējumi ir saistīti ar bērnu veselības stāvokli. Iestādē tiek reģistrēti izglītojamo 
vecāku iesniegumi un atzīmēti kavējuma iemesli (slimība, ģimenes apstākļi u.c.) 

 
 

Mēnesis Bērnu skaits 
1.grupa 

Apmeklējums 
% 

Bērnu skaits 
2.grupa 

Apmeklējums 
% 

Vidēji 
% 

septembris 17 88% 18 83%  

oktobris 18 72% 18 77%  

novembris 18 55% 18 61%  

decembris 17 76% 18 66%  

janvāris 17 71% 18 61%  

februāris 17 76% 19 58%  

marts 16 69% 20 55%  

aprīlis 17 58% 20 70%  

maijs 18 67% 20 75%  

     68,5% 

 
Pēc Edurio.com veiktās aptaujas rezultātiem redzams, ka vecāki ir apmierināti ar 

pirmsskolas iestādi un novērtē to ļoti atzinīgi. 

 
 
Secinājumi:  
   Iestādē ir daudzveidīga materiālā bāze, kuru mērķtiecīgi izmanto, dažādojot mācību 
un rotaļu procesu. 
 Izglītības iestādē ir radīti apstākļi, lai izglītojamie varētu mācīties mājīgā, brīvā un 
radošā vidē. 
 Izglītības iestādē regulāri veic izglītojamo apmeklētības uzskaiti un analīzi. 
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Turpmākā attīstība: 
Pakāpeniski ieviest “Kompetenču pieeju mācību saturā”, organizējot mācību procesu 

visas dienas garumā. 
 Pilnveidot vecāku un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbību, sniedzot atbalstu 

ģimenei. 
 Vērtējums: labi 

 
 
3.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
  Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijas. Divas reizes mācību gadā (janvārī un maijā) skolotāji vērtē izglītojamo zināšanas 
un prasmes, ievērojot valstī noteikto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību un 
pirmsskolas izstrādāto vērtēšanas kārtību. Izglītības programmas apguves laikā bērna 
zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo 
viņa darbībā un sasniegumos. 

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana notiek regulāri, katra mācību temata beigās, lai 
atbilstoši izglītojamā zināšanu, prasmju un iemaņu līmenim, vadītu tālāko mācību procesu. 
Taču vislabāk izglītojamo izaugsmi var redzēt viņu darbos, kuri veikti rotaļnodarbību laikā vai 
brīvajā laikā, kad bērni izrāda interesi un izsaka vēlmi darboties - zīmējot, veidojot, darbojoties 
ar šķērēm un aplicējot. Visus novērojumus par apgūstamo vielu, darba tempu un kvalitāti  
pedagogi fiksē “Pirmsskolas skolotāja dienasgrāmatā”.  

Sagatavošanas grupas vecuma izglītojamie, beidzot pirmsskolas izglītības iestādi, 
saņem rakstisku vērtējumu par saviem sasniegumiem, zināšanām, prasmēm un iemaņām. 
Informācijas apmaiņa starp pedagogiem un vecākiem notiek vecāku sapulcēs, individuālās 
sarunās, kurās informē par bērna sasniegumiem pirmsskolā, pārrunā bērna attīstības un 
mācīšanās nianses, īpatnības, norāda vecākiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai bērns 
apgūtu obligāto sagatavošanos pamatizglītības apguvei.  

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto mācīšanas un mācīšanās 
procesa turpmākajai plānošanai. Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē pedagogi 
dalās pieredzē par izglītojamo mācību sasniegumiem mācību gada laikā. 
Secinājumi:  

 Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu 
izvērtēšanas kārtība atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības standartiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību 
sasniegumu vērtēšanai. 

Bērnu novērošana un izaugsmes dinamikas pētīšana dod iespēju pedagogam analizēt 
izglītojamo mācību sasniegumus un izvirzīt jaunus uzdevumus.  

Izglītojamo vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar bērnu mācību sasniegumiem. 
Turpmākā attīstība: 
 Turpināt paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā. 
Vērtējums: labi 
 
 4.  Atbalsts izglītojamiem 
 4.1. Psiholoģiskais atbalsts un  sociālpedagoģiskais atbalsts 
  Iestādē strādā medicīnas māsa, ir iekārtots medicīnas kabinets, grupās ir arī zāļu 
skapītis ar neatliekamās palīdzības sniegšanas materiāliem. Medicīnas māsa regulāri apseko 
bērnus, veic medicīniskās manipulācijas, ja tās nepieciešamas bērna ārstēšanai ( astmas 
gadījumos, ikdienas zāļu lietošana hronisko saslimšanu gadījumos u.c.). Tāpat apkopo arī 
datus par izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām, saslimšanas gadījumā 
telefoniski  informē vecākus. 

Iestādē organizē  bērnu ēdināšanu trīs reizes dienā. Tiek nodrošināts speciāls uzturs, 
ja ir ārsta atzinums par bērna veselības problēmām. Bērnu ēdienkartē tiek samazināts cukura 
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daudzums – saldināto dzērienu vietā bērni dzer ūdeni, ēdienreižu starplaikos ēd dārzeņus  
vai augļus, redzamā vietā atrodas ūdens krūze, lai motivētu bērnus padzerties bez īpaša 
atgādinājuma. Tāpat ar bērniem tiek runāts par veselīgu uzturu, veidota izpratne par veselīgu 
dzīvesveidu. Kā atzīmē vecāki Edurio.com aptaujā, ēdināšanas pakalpojumi tiek vērtēti 100% 
pozitīvi. 

 
 
 
Saskaņā ar dienas režīmu izglītojamiem  tiek nodrošinātas regulāras fiziskās aktivitātes 
(sporta nodarbības , pastaigas), kā arī ir līdzsvarots nodarbību un atpūtas laiks – diendusa.  
Kā atbalsta personāls iestādē strādā logopēde, kura veic bērnu valodas korekciju. Par to tiek 
informēti  vecāki, uzaicinot uz individuālajām pārrunām, apmācot arī vecākus veikt mājās ar 
bērnu dažādus valodas korekcijas vingrinājumus. 
Secinājumi: 

 Iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošināta nepieciešamā medicīniskā aprūpe. 
 Iestādē visiem izglītojamiem  ir nodrošināta veselīga ēdināšana. 

Turpmākai attīstībai: 
 Veselīga dzīvesveida audzināšana un popularizēšana. 

Vērtējums: labi 
 
 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
  Izglītības iestādē rūpējas par izglītojamo un darbinieku drošību iestādes telpās un 
teritorijā. 2017./18. mācību gadā viens pedagogs apguva pedagogu profesionālās pilnveides 
programmu “Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Iestādē ir izstrādāti un 
noteiktā kārtībā apstiprināti drošības  noteikumi.  Ir noteikta kārtība, kā ar noteikumiem tiek 
iepazīstināti izglītojamie, pedagogi, darbinieki un vecāki.  Ar iestādes iekšējās kārtības 
noteikumiem vecāki tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā, ja nepieciešams, noteikumi 
tiek aktualizēti arī biežāk. Iestādē visiem darbiniekiem ir pieejama informācija, kā sazināties 
ar palīdzības dienestiem, izvietoti evakuācijas plāni, kuri reizi mācību gadā tiek izspēlēti  arī 
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praktiski. Iestādes vārtiem un ieejas durvīm ir ierīkotas kodu atslēgas, kas garantē izglītojamo 
un personāla drošību. 
 Arī izglītojamie regulāri tiek informēti par drošības noteikumu ievērošanu. Lai drošības 
noteikumu apguve būtu saistoša un interesanta, pedagogi izmanto gan pamācošas 
multfilmas, gan literatūru, gan izspēlē attiecīgas situācijas. Grupās ir izvietoti bērniem 
uztverami un saprotami grupas noteikumi. Izglītojamie izglītības iestādē jūtas droši.  
To apstiprina arī vecāki Edurio.com aptaujā.

 
Secinājumi: 

Izglītojamie un darbinieki tiek regulāri izglītoti drošības jautājumos. 
Iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi, ar kurām tiek iepazīstināti izglītojamie, 

darbinieki un vecāki. 
Tālākai darbībai: 

Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā un sniegt zināšanas par veselīgu 
dzīvesveidu. 
Vērtējums: ļoti labi   
    
4.3 Atbalsts karjeras izglītībā  

Pirmsskolā karjeras izglītības saturs tiek integrēts pirmsskolas izglītības satura 
programmā. Grupās ir iegādātas galda spēles, kurās ir jāatpazīst un jānosauc cilvēku 
profesijas, kā arī jāprot sameklēt darba rīki vai instrumenti, kas nepieciešami šai profesijai, 
jāizzina ražošanas process (“Izzini, kā top”). Rotaļnodarbībās izglītojamie tiek iepazīstināti ar 
tām profesijām, kuras ir pirmsskolas iestādē - pirmsskolas skolotāja, mūzikas skolotāja, 
sporta skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, pavāre, sētnieks u.c. 2017./2018.m.g. 
iestādē viesojās biškope un iepazīstināja ar medus iegūšanas procesu un tam nepieciešamo 
inventāru. Tāpat iestādē ir viesojušies hokejisti, futbolisti, policisti. Izglītojamie labprāt 
piedalās dažādu profesiju izpētē – ir apmeklējuši ugunsdzēsēju depo, Amatu mājā 
iepazinušies ar podnieka profesiju.  Bērni tiek aicināti pastāstīt par savu vecāku profesijām. 
Izglītojamie zīmē, vizualizē šīs profesijas, izzina darba pienākumus. 
Secinājumi: 

Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. 
Pedagogi veido mācību vidi, lai bērni izzinātu dažādas profesijas, sadarbībā ar 

vecākiem iepazīst dažādas profesijas mācību ekskursijās. 
Turpmākai attīstībai: 

Dažādot karjeras izglītības pasākumus atbilstoši izglītojamo vecumam.  
Profesiju izpētē vairāk iesaistīt izglītojamo vecākus. 

Vērtējums: labi      
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5. Pirmsskolas izglītības vide 
5.1. Mikroklimats 

 Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde pastāv jau 55 gadus. Ilgus gadu desmitus tas 
ir bijis sanatorijas tipa diennakts bērnudārzs, kur bērni pavadīja visu nedēļu, te bija viņu otrā 
ģimene. Šī ģimeniskuma tradīcija saglabājusies līdz pat šodienai. Iestādes darbinieki 
nodrošina siltu, ģimenisku atmosfēru, labas attiecības starp pedagogiem, vecākiem, bērniem, 
lai nākt uz bērnudārzu būtu prieks. Kā jaukākās tradīcijas var minēt Latvijas un bērnudārza 
dzimšanas dienu svinības ar pašceptu kūku un svecēm, ar tradicionālajiem pīrādziņiem vai 
plātsmaizi piektdienu launagā, kopīga visa kolektīva iesaistīšanās iestādes noformēšanā 
svētkiem. 

 Pirmsskolas iestādei “Zīlīte” ir savs logo, ir  iegādāti krekliņi, kuros pārstāvēt savu 
iestādi dažādos pilsētā organizētajos pasākumos. Iestādei ir pozitīva atpazīstamība pilsētas 
iedzīvotāju vidū. Iestādē ir savas tradīcijas.  Ne tikai vecāki, bet arī vecvecāki un citi ģimenes 
locekļi labprāt apmeklē pasākumus gan Ziemassvētkos, gan Mātes dienā, gan Tēvu dienā 
un sporta pasākumos. 

Iestādes darba organizēšanā tiek iesaistīta arī Iestādes padome, kura sniedz  
informāciju un koordinē  darbu ar vecākiem. Iestādes padomes rosināti, vecāki iegādājās un 
kopā ar bērniem iestādīja puķes dobēs. 

 Iestādes darbinieku vidū valda draudzīgas, cieņas pilnas attiecības, tiek ievērotas 
profesionālās ētikas normas. Kolektīvs kopā atzīmē  Skolotāju dienu, Ziemassvētkus, apsveic 
kolēģus dzimšanas dienās un citos svarīgos dzīves brīžos. Katru gadu kolektīvs dodas kopīgā 
ekskursijā – apmeklēta Jaunpils pils, Pūres šokolādes muzejs, “Saldus gotiņu” ražotne, šitaki 
sēņu audzētava “Garīkas”, Dobeles ceriņu dārzi, koncerts  “Liepājas Dzintarā”, apmeklētas 
Jelgavas pilsētas un novada ievērojamākās vietas.  

Iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, darbinieku tiesības un 
pienākumi ir atrunāti amatu aprakstos, kā arī ir “Ētikas kodekss”, ar kuru tiek iepazīstināts 
katrs darbinieks. Iestādes personāls var griezties pie vadītājas dažādu jautājumu risināšanā. 
Visiem darbiniekiem regulāri tiek piedāvāti aktuāli kvalifikācijas celšanas kursi un semināri.  
        Iestādes pedagogi un arī tehniskais personāls lepojas ar to, ka strādā šajā pirmsskolas 
izglītības iestādē.  

Secinājumi:  
 Pirmsskolas izglītības iestādē tiek koptas tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības 
sajūtu iestādei.  
       Iestādē ir labs mikroklimats, labi organizēti un apmeklēti pasākumi. 
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Turpmākā attīstība: 

Turpināt pilnveidot un dažādot  izglītojamo, vecāku un darbinieku sadarbību Iekšējo 
kārtības noteikumu izpildē un vienotu prasību ievērošanu pret bērnu. 

Turpināt darbu pie pozitīvu savstarpējo attiecību, pilsoniskās piederības Latvijas valstij 
veicināšanas. 
Vērtējums: ļoti labi 
 
5.2. Fiziskā vide 

Speciālā pirmsskolas  izglītības iestāde “Zīlīte” atrodas Ventspilī, Lielajā Dzirnavu ielā 
14. Iestādē darbojas 2 grupas. Pirmajā stāvā grupas telpa, garderobe, ēdiena sadales un 
trauku mazgājamā telpa un tualete  ir izremontētas, bet  2. stāva telpās būtu nepieciešams 
remonts (izņemot ēdiena sadales un trauku mazgājamo telpu un tualeti, kurās ir veikti 
remonti). Grupu telpas atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, 
tās tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Grupu telpās ir ierīce gaisa kvalitātes rādītāju 
fiksēšanai. Iestādē abās grupās ir iegādāts un tiek lietots UV baktericīdais  gaisa recirkulators. 
Apgaismojums telpās  atbilst normatīvo aktu  prasībām.  Iestādes telpu iekārtojums ir mājīgs, 
tās ir nodrošinātas ar glītām, drošām  un kvalitatīvām mēbelēm, un atbilstoši noformētas.  
2017. gada nogalē abās grupās tika iegādāts jauns mīkstais grīdas segums. Regulāri tiek 
apsekotas iestādes telpas un nepieciešamības gadījumā novērstas nepilnības. Telpas ir 
drošas un  tajās ir izvietoti evakuācijas plāni, norādītas izejas atbilstoši prasībām. 
Pārbaudes pirmsskolas izglītības iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais 
dienests un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tāpat iestādē regulāri seko 
iestādes sanitāri – higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai 
    Iestādē ir iekārtots interneta pieslēgums, Wi- Fi tīkls. Tas ir uztverams visās iestādes 
telpās, kas ļauj pedagogiem un iestādes personālam ātri veikt savus darba pienākumus. 
      Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve, kur tiek nodrošināta ēdiena gatavošana, kā arī 
veļas mazgātava. Pēc nepieciešamības virtuvē un palīgtelpās tiek veikti remontdarbi, 
iegādāta jauna sadzīves tehnika, gultas veļa, dvieļi, 2017./18.m. gadā iegādāti jauni spilveni 
2. grupā. 
      Iestādes pagalms ir labiekārtots – plašs zālājs, bruģēti celiņi, rotaļceltnes 
(apmierinošā stāvoklī), plaša smilšu kaste, kurā katru gadu atjauno smiltis, augļu koki un puķu 
dobes, ar mīksto segumu klāts sporta laukums. Āra aktivitātēm ir iegādātas rotaļlietas. Ap 
iestādi ir blīvs, augsts žogs, kas pasargā pagalmu no apkārtējās vides ietekmes.  
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Iestādē ir sakārtota ugunsdzēsības un trauksmes apziņošanas signalizācijas sistēma 

visās iestādes telpās. Izglītības iestādes teritorija ir apgaismota. 
Secinājumi: 
        Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un funkcionālas, labiekārtotas telpas  
izglītības programmas izvirzīto uzdevumu realizēšanai, bērnu veselības nostiprināšanai un 
uzlabošanai. 
Turpmākā attīstība: 
       Turpināt attīstīt drošu, pozitīvu un estētisku izglītības iestādi. 
       Turpināt uzturēt kārtībā un rūpēties par iestādes teritoriju. 
Vērtējums:  labi 
 
6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Līdz 2018. gadam nav veikts izglītības iestādes pašnovērtējums. Šobrīd arī nav 
iespējams sākt iestādes attīstības plāna veidošanu, jo nav zināma iestādes pastāvēšana 
nākamajos gados, sakarā ar speciālo izglītības iestāžu reorganizāciju.  

Izglītības iestādē ir izstrādāts izvērsts darba plāns kārtējam mācību gadam, taču tas 
neatspoguļo visu izglītības iestādes darbu kopumā. Mācību gada sākumā vadītāja saplāno 
pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību un audzināšanas darba 
sasniegumu izvērtēšana un iestādes darba izvērtēšana. Mācību gada noslēgumā pedagogi 
veic sava darba pašvērtēšanu, un iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta pedagoģiskās 
padomes sēdē, tāpat pedagoģiskajās sēdēs tiek veikta dokumentācijas kontroles analīze, 
darba plānā paredzēto pasākumu vadīšanas un norises analīze. 2018. gada maijā tika veikta 
vispārēja  aptauja Edurio. com vecākiem, pedagogiem un iestādes darbiniekiem. Izvērtējot 
rezultātus un ņemot vērā ierosinājumus (dažādot mācību procesu, angļu valodas apmācības 
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ieviešanu, pievērst vairāk uzmanības bērnu talantiem un tos attīstīt, atjaunot parketa grīdas) 
iestādes iespēju robežās realizēt tos dzīvē. 
Secinājumi: 
   Notiek iestādes darba plānošana un  izvērtēšana.  

Notiek regulāra pedagogu  darba pašvērtēšana.  
Turpmākā attīstība: 
 Katru turpmāko gadu papildināt pašvērtējuma ziņojumu ar kārtējā gada rezultātiem, 
izvirzīt prioritātes turpmākajam gadam. 
  Attīstības iespēju prognozēšana, balstoties uz iestādes darbības novērtēšanas 
Edurio.com aptaujas rezultātiem. 
 
6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
  Iestādes darbību nosaka Iestādes nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba 
kārtības noteikumi u.c. iestādes darbību reglamentējošie dokumenti, kuri izstrādāti un 
atbalstīti pedagoģiskajā padomē un  iestādes padomē. Iestādē ir arī  pedagogs - konsultants.  

Iestādē ir saimniecības pārzine, kura atbild  par tehnisko personālu. Visi iestādes 
darbinieki zina savus darba pienākumus, tie ir atrunāti amata aprakstos.  

Tā kā pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” ir mazs kolektīvs, tad informācijas apmaiņa 
starp darbiniekiem nesagādā problēmas: notiek  informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās 
padomes sēdes, par aktualitātēm informē arī  e-pastā. Iestādes vadītāja savas kompetences 
ietvaros sniedz darbiniekiem atbalstu, konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu 
izlemšanā, atbalsta profesionālās izaugsmes iespējas, uzklausa personāla ierosinājumus un 
rūpējas par labiem darba apstākļiem un kolektīvu saliedējošiem pasākumiem. Edurio.com 
2018.gada maijā veikta skolotāju aptauja par sadarbību ar iestādes vadību. Pedagogu 
aptaujas liecina, ka pozitīvās atbildes ir ļoti augstas -100% 
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Šādi sadarbību ar iestādes vadību vērtē skolotāju palīgi: 

Pedagogu atbildes liecina, ka pedagogiem nesagādā grūtības sastrādāties ar iestādes 
vadītāju, jo svarīgu jautājumu risināšanā vadītāja vienmēr uzklausa kolektīva viedokli pirms 
pieņemt lēmumu. 
      Izglītojamo vecāki tiek iesaistīti iestādes un grupu organizētajos pasākumos, vecāki 
līdzdarbojas to organizēšanā un īstenošanā. 
      
 

 
 
 
Vērtējums: labi 
 
6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Pirmsskolas  izglītības iestāde Zīlīte” regulāri sadarbojas ar Ventspils Domes 
Izglītības pārvaldi, ar pirmsskolas metodiķi un citiem pārvaldes darbiniekiem, risinot 
saimnieciskus jautājumus, saņemot konsultācijas un atbalstu dažādu jautājumu risināšanā. 
Izglītības  pārvalde nodrošina arī transportu, lai izglītojamie dotos izglītojošās ekskursijās (uz 
Mini zoo, uz Piejūras brīvdabas muzeju, teātra izrādēm). Pedagogi un tehniskie darbinieki 
aktīvi darbojas LIZDA (no 15 iestādē pamatdarbā strādājošajiem darbiniekiem 12 ir LIZDA 
biedri). 

 Cieša sadarbība iestādei izveidojusies ar Mūzikas skolas audzēkņiem, kuri 2- 3 reizes 
gadā viesojas ar koncertiem. Iestādē bieži aicina uz vecāku sapulcēm sākumskolas 
skolotājus, lai iepazīstinātu nākamos 1. klases skolnieku vecākus  ar skolas prasībām un lai 
vecākiem būtu iespēja izvēlēties bērnam piemērotāko skolu. Iestādes audzēkņi regulāri 
apmeklē Piejūras brīvdabas muzeja un Amatu mājas  pedagoģiskās programmas, 2 reizes 
gadā piedalās sporta aktivitātēs Olimpiskajā centrā, apmeklē Jaunrades nama Planetāriju un 
bibliotēku. 
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7. Iestādes pašvērtējuma kopsavilkums 
 

 Iestādes darbības pamatjomas Vērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs labi 

2. Mācīšanas kvalitāte labi 

3. Mācīšanās kvalitāte  labi 

4. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  labi 

5. Atbalsts izglītojamiem (psiholoģiskais un sociālpsiholoģiskais)  labi 

6.  Izglītojamo drošības garantēšana ļoti labi 

7. Pirmsskolas izglītības vide - mikroklimats,  
fiziskā vide un vides pieejamība 

ļoti labi 
 labi 

8. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana labi 

 
8. Iestādes uzdevumi turpmākās attīstības sekmēšanai 

 

 Iestādes darbības 
pamatjomas 

Uzdevumi attīstībai turpmākai 

1. Mācību saturs     Sekot VISC aktualitātēm, zzināt un ieviest  projekta “Skola 
2030”  izstrādāto kompetencēs balstītu bērnu mācīšanos 
pirmsskolā. 
  

 

2. Mācīšana un 
mācīšanās 

      Pakāpeniski ieviest “Kompetenču pieeju mācību saturā”, 
organizējot mācību procesu visas dienas garumā. 
      Pilnveidot vecāku un pirmsskolas izglītības iestādes 
sadarbību, sniedzot atbalstu ģimenei. 

 

3. 
 
 

Izglītojamo 
sasniegumi 
 

      Turpināt paaugstināt izglītojamo sasniegumus ikdienas 
darbā. 
 

4. Atbalsts 
izglītojamiem   

     Veselīga dzīvesveida audzināšana un popularizēšana. 
     Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā un 
sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. 
     Dažādot karjeras izglītības pasākumus atbilstošus 
izglītojamo vecumam.  
     Profesiju izpētē iesaistīt izglītojamo vecākus. 

5. Iestādes vide      Turpināt pilnveidot un dažādot  izglītojamo, vecāku un 
darbinieku sadarbību Iekšējo kārtības noteikumu izpildē un 
vienotu prasību ievērošanā pret bērnu. 
     Turpināt darbu pie pozitīvu savstarpējo attiecību, 
pilsoniskās piederības Latvijas valstij veicināšanas. 
 

6. Iestādes resursi Turpināt attīstīt drošu, pozitīvu un estētisku izglītības iestādi. 
Turpināt uzturēt kārtībā un rūpēties par iestādes teritoriju. 

 

7. Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 

      Katru turpmāko gadu papildināt pašvērtējuma ziņojumu ar 
kārtējā gada rezultātiem, izvirzīt prioritātes turpmākajam 
gadam. 
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kvalitātes 
nodrošināšana 

      Attīstības iespēju prognozēšana, balstoties uz iestādes 
darbības novērtēšanas Edurio.com aptaujas rezultātiem. 
 

 

 
 
 
 

Ventspils speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja Zinta Pāvilsone 
 

   
       


