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1.Mārupes novada PII “Zeltrīti” raksturojums 

1.1.Atrašanās vieta 

Mārupes novada PII “Zeltrīti” atrodas Gaujas iela 41, Mārupē, Mārupes novadā jauno 

māju rajonā. Blakus iestādei ir mikroautobusa Nr.5435 un sabiedriskā autobusa Nr.25  

pieturas. Netālu ir vilciena pietura Tīraine un Jelgavas šoseja, Tīraines zirgu staļļi, kā arī 

Zeltrītu rajona veikals un Mārupes pamatskola. Mārupes novada pirmsskolas izglītības 

iestādē „Zeltrīti” (turpmāk tekstā – PII „Zeltrīti”) ir sakopta ārējā vide - daudz apstādījumu 

un ziedu. 

 

1.2.Sociālā vide 

PII ”Zeltrīti” ir viena no septiņām Mārupes novada izglītības iestādēm, no kurām 6 

realizē pirmsskolas programmas. Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni, jaunieši un 

izglītības joma, jo novadā strauji palielinās iedzīvotāju, īpaši jauno ģimeņu, skaits. Mārupes 

novads ir viens no “jaunākajiem” novadiem Latvijā pēc iedzīvotāju vecuma struktūras.  

PII apmeklē daudz bērnu no jaunām ģimenēm, kas samērā nesen izvēlējušās Mārupi par 

savu dzīvesvietu. Daudzās ģimenēs ir 2 un vairāk bērnu. Aptuveni 1/4 daļa  PII “Zeltrīti” 

bērnu ģimenē ikdienā nerunā latviešu valodā.  

 

1.3.Iestādes vēsture 

Juridiskais statuss: pašvaldības dibināta izglītības iestāde, dibināta ar 22.12.2009. 

Mārupes novada Domes sēdes nr.12 lēmumu nr.39 „Par pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes „Zeltrīti” dibināšanu”. Iestādes darbu reglamentē Mārupes novada PII „Zeltrīti” 

nolikums, kas apstiprināts 13.10.2013. Mārupes novada Domes sēdē nr.8 ar lēmumu nr.15. 

Reģistrācijas numurs: 4301902806 (iestādes reģistrācijas apliecību Izglītības kvalitātes 

valsts dienests izsniedzis 24.02.2010.). 

PII „Zeltrīti” atrodas privātās publiskās partnerības projekta ietvaros pilnsabiedrības 

“ACANA” uzceltā ēkā, kas ekspluatācijā nodota 2010.gadā. Šis projekts ir pirmais tāda 

veida projekts Latvijā, kura rezultātā uzceltas 3 pirmsskolas. Pilnsabiedrība „ACANA”, 

kurā apvienotas 4 firmas, par privātiem finanšu resursiem uzbūvēja PII “Zeltrīti”, ko pēc 

būvniecības beigām turpina apsaimniekot. Projekta realizācijas termiņš ir 20 gadu. Ēkas 

būvniecība, teritorijas labiekārtošana un pilnas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma 

izmaksas bija 2,8 miljoni eiro. 

„ACANA” nodrošina bērnudārza uzkopšanu, apsardzi, apgādi ar nepieciešamo 

inventāru, tehniskā stāvokļa uzturēšanu, kā arī organizē bērnu ēdināšanu un veic citas 

apsaimniekošanas un bērnudārza funkcionēšanai nepieciešamās darbības.  

Izglītības iestāde paredzēta 12 pirmsskolas vecuma bērnu grupām no 16-24 bērniem, 

kopskaitā līdz 280 audzēkņiem. Pirmās 6 grupas tika atvērtas 01.06.2010, bet no 

01.09.2010. darbojas visas 12 grupas  

Līdz 2016.gada augustam iestāde strādāja pēc pilotprojekta modeļa – 1 skolotāja (8 h 

dienā) un 2 skolotāja palīgi, kopš 2016./2017.māc.gada katrā grupā strādā 2 skolotājas un  

1 skolotāja palīgs. 
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1.4.Iestādes vide 

Ēkas kopējā platība ir 3471,6 m². PII ēkā ir apmācībai, atpūtai un rotaļām paredzētas 

telpas dažādām bērnu vecumu grupām, kā arī pasākumu zāle (130 m²), ēdamzāle (180 m²), 

2 mūzikas klases, sporta zāle (130 m²), virtuve u.c. telpas.  

PII “Zeltrīti” 12 grupas izvietotas 2 stāvos. 1.stāvā atrodas 6 grupas 3-5 gadīgiem 

bērniem, ēdnīca, virtuve, veļas mazgātuve, pasākumu zāle, vadītājas, lietvedes un 

medmāsas kabineti, kā arī dažas saimniecības telpas un dežuranta telpa.  

2.stāvā atrodas 6 grupas 5-7 gadīgiem bērniem, sporta zāle, mūzikas, logopēda, 

psihologa, mājturības kabineti, skolotāju istaba, sapulču telpa, dabaszinību kabinets.  

Katram bērnu vecumam ir grupas telpa, guļamtelpa, garderobe un tualete. Visas telpas 

iekārtotas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, aprīkotas ar atbilstošām, mūsdienīgām 

mēbelēm un attīstošajām spēlēm, kas izvietotas grupu centriņos. Arī kabineti iekārtoti 

mūsdienīgi un ērti.  

Par tīrību PII “Zeltrīti” rūpējas AS “Hausmaster”. 

PII kompleksā ir 1284,5 m² liels rotaļlaukums un vairāk nekā 4000 m² apzaļumotas 

teritorijas. Āra laukums aprīkots ar bērnu drošībai un vecumam atbilstošām rotaļu iekārtām.  

2018.gadā laukuma segums tika nomainīts no olīšiem uz gumijas plāksnēm. Āra teritorijā 

ir daudz apstādījumu, aug koki, krūmi un citi augi, par kuriem rūpējas apsaimniekotājs AS 

“Hausmaster”. 

1.attēls. Skats uz PII “Zeltrīti” rotaļu laukumu. 
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1.5. Īstenojamās izglītības programmas 

 

PII “Zeltrīti” īsteno licencētu Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā – 

izglītības programmas kods 01011111 (saskaņota ar 28.04.2010. Mārupes novada Domes 

sēdes nr.6 lēmumu nr. 9, vispārējās izglītības programmas licenci Nr.V-5601 Izglītības 

kvalitātes valsts dienests izsniedzis 08.10.2012.). 

 

1.6. Izglītojamo skaits 

NR. Izglītības programma Izglītības 
programmas kods 

Licences Nr. Izdošanas 
datums 

Izglītojamo 
skaits 

1. Vispārējā pirmsskolas 
izglītības programma 

01011111 V - 5601 08.10.2012. 280 

1.tabula. Izglītojamo skaits programmas realizācijai 

 

 
2.attēls. Izglītojamo skaits pēc dzimšanas gada 

 
3.attēls. Bērnu skaits pēc dzimšanas gada 2018./19.m.g. 
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1.7. Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits 

 

Pedagogu skaits, ieskaitot vadītāju un vadītājas vietnieci, 2018./2019.mācību gadā  – 

34, atbalsta darbinieku (skolotāju palīgi) un tehniskā personāla (lietvede un medmāsa) 

skaits – 14.  

Muzikālās nodarbības vada 2 mūzikas skolotājas, sportu –1 sporta skolotāja. 

2 logopēdes (1,5 slodzes) rūpējas par pareizu bērnu valodu, 1 izglītības psiholoģe – par 

audzēkņu, vecāku un darbinieku adaptāciju, psiholoģisko komfortu  un sadarbību.  

 

 

4.attēls. Darbinieku skaita sadalījums  uz 2018.gada 1.septembri 

 

5. attēls. Pedagogu vidējais vecums 

2
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1.8. Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi 

 PII Zeltrīti ir vienīgais PPP (publiskās un privātās partnerība) projekts izglītībā 

Mārupē 

 Apsaimniekošanas darbus veic AS “Hausmaster” 

 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošina SIA ANIVA. 

 Iestādes pedagoģiskā darba organizācijai  tiek lietota e-klase 

 Iestādei ir sava mājas lapa www.zeltriti.lv 

 Darbojamies EKOSKOLU programmā no 2012.gada novembra. Ekoskola ir 

atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju izglītojamiem veidot un 

īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan 

mājās. 2017.; 2018. un 2019. gadā iegūts Ekoskolu Zaļais karogs – Ekoskolu 

programmas simbols – “Tas tiek piešķirts skolām, kuras parādījušas vislabāko 

sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības vides aizsardzībā un ilgtspējīgas 

attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes 

zīme, ekosertifikāts, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. To piešķir Ekoskolu žūrija, 

pamatojoties gan uz skolu atskaitēm, gan arī apciemojot tās klātienē.” 

 

 

6. attēls. Ekoskolu Zaļais karogs 

 Izglītojamajiem iestādē ir iespēja apmeklēt:  

 Individuālās logopēda nodarbības (bērniem ar runas traucējumiem - no 5 gadu 

vecuma) 

 Izglītības psihologa individuālās konsultācijas (bērniem un vecākiem) 

 Pēcpusdienā interešu izglītības pulciņus (ar vecāku līdzfinansējumu) - 

dziedāšanas pulciņu “Balstiņa”, angļu valodas pulciņu “Umbrella”, ritmikas 

pulciņu “Astoņi kustoņi”, krievu un latviešu valodas pulciņu “Raitā valodiņa”, 

Tautas deju pulciņu, Sporta dejas, Robotikas pulciņu. 

Mūzikas 

pulciņš 

“Balstiņa” 

Angļu 

valodas 

pulciņš 

“Umbrella” 

Ritmikas 

un kustību 

pulciņš 

“Astoņi 

kustoņi” 

Krievu un 

latviešu 

valodas 

pulciņš 

“Raitā 

valodiņa” 

Tautas 

deju 

pulciņš 

Sporta 

dejas 

Robotikas 

pulciņš 

49 74 95 24+28=52 65 24 52 

 2. tabula. Interešu izglītības pulciņu apmeklējošo bērnu skaits uz 01.10.2018.  

http://www.zeltriti.lv/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ilgtsp%C4%93j%C4%ABga_att%C4%ABst%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ilgtsp%C4%93j%C4%ABga_att%C4%ABst%C4%ABba
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2. Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” vīzija, misija, darbības mērķis 

 

VĪZIJA: Mūsdienīga, profesionāla, radoša pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

MISIJA: Ikviens bērns mācās ar prieku, gūst pieredzi par pasauli, darbojas Ekoskolu 

programmā. 

DARBĪBAS MĒRĶIS: Motivēts un zinātkārs bērns, fiziski, sociāli un emocionāli gatavs 

pamatizglītības apguvei. 

Darbības mērķis realizējas ievērojot pirmsskolas izglītības satura uzdevumus: 

1. sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi; 

2. sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un 

gribas attīstību; 

3. veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un 

prasmju apguvi; 

4. sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību; 

5. sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem 

cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 

6. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību. 

 Pirmsskolas izglītības saturs ir īstenojams vienotā veselumā, veicinot bērna fizisko, 

psihisko un sociālo attīstību. 

 

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2018./2019. mācību gada uzdevumi 

1.  Svinot Latvijas simtgadi turpināt rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, 

folkloru un  latvisko mantojumu. 

• Kopt iestādes un novada tradīcijas, iesaistīties valstiski nozīmīgos pasākumos 

(Latvijas gadadienas svētku pasākums, Lāčplēša diena, Gadskārtu svētki), 

sagatavošanas grupas bērni apmeklē Brīvības pieminekli. Izstāde: “Es mīlu 

Latviju’’. 

• Gaismas objektu izstāde “Staro Zeltrīti –100gades zīmē!” 

• Organizēt izteiksmīgas runas konkursu  “Kr. Barona tautasdziesmu mantojums’’. 

2.  Apkārtējās vides izmantošana jēgpilnām un aizrautīgām mācībām , praktiskām   

darbībām āra vides izzināšanā un saudzēšanā saistībā ar Ekoskolu programmu, 

īstenojot  tēmu : «Skolas vide un apkārtne». 

 Piedāvāt bērniem izzināt, izprast un saglabāt vidi PII apkārtnē. 

 Izglītot bērnus par augu un dzīvnieku sugām PII apkārtnē. 

• 1x nedēļā rotaļnodarbības tiek organizētas svaigā gaisā. 

• Skolotāju pieredzes apmaiņa- atklātā nodarbība dabā. 

• Āra nodarbību gada grāmatas/portfolio izveide. 

• “Eko mājas” materiālās bāzes papildināšana un iedzīvināšana izziņas procesu un 

eksperimentu veicināšanai. 

3.   Pakāpeniska  sagatavošanās  «Kompetenču pieeja mācību saturā»  ieviešanai PII 

«Zeltrīti». 

 Bērnu  fiziskās vides pilnveide, pārveide, ar mērķi padarīt to atbilstīgu 

pašvadītam mācību procesam. 

 Skolotāju un skolotāju palīgu izglītošana jaunā mācību satura ieviešanā. 
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 Mācību satura apguvē izmantot integrētās rotaļnodarbības, rotaļnodarbības 

apakšgrupās , kas balstītas uz audzēkņu izziņas interešu, praktisko un 

pētniecisko darbību. 

 Grupu  skolotājas, skolotāju palīgs,  mūzikas un sporta skolotājs  vienoti tēmas 

izzināšanā. 

4. Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās nozīmi 

bērnu harmoniskā attīstībā.  

• Vecvecāku pēcpusdienas. 

• Atvērto durvju dienas grupās. 

• Līdzdalība iestādes izstāžu organizēšanā.  

• Individuālās pārrunas. 

• Sportiskās aktivitātes. 

 

Pasākumi 2018./2019. mācību gadā: 

* Olimpiskā diena “Teniss vieno!” 

* Miķeļdienas gadatirgus  

* Mārtiņdiena  

* Gaismas objektu izstāde : “Staro Zeltrīti –100 gadu zīmē!” 

* Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts  

* Rūķu gājiens, Ziemassvētki, Ziemassvētku darbnīcas  

* Meteņi  

* Izteiksmīgas runas konkurss "Skani, mana valodiņa 2019"  

* Zeltrītu Cālis 2019  

* Lieldienu ieskandināšana  

* Māmiņdienu koncerti  

* Ģimenes sporta diena sagatavošanas vecuma grupām kopā ar vecākiem  

* Izlaidumi 3 grupām – “Zeltgalvīši”, “Stārķīši”, “Lakstīgalas”  

* PII “Zeltrīti” 9.dzimšanas diena  

* Līgo svētki  

* Lekcija/ rotaļnodarbība par Zobiņu higiēnu  sagatavošanas grupu bērniem 

* Izglītojoši pārgājieni tuvākajā apkārtnē, z/s “Tīraines staļļi”, Mārupes pamatskolu, 

Mārupes BMX trasi,   

*Ekskursijas uz Brīvības pieminekli, Dabas muzeju, Latvijas nacionālo bibliotēku, 

Baložu kūdras bānīti, Pūres Šokolādes muzeju, maizes ceptuvi “Lāči”, Sveču darbnīcu, 

Laumas dabas parku, izglītojošā nodarbība Rīgas ZOO un Ķemeru “Meža mājā”, mācību 

ekskursija uz Ozolnieku novadu 

* Labdarības pasākums SAC “Pārdaugava” 

* Izstādes:  

- Teniss vieno  

- Es mīlu Latviju 

- Senlietu izstāde 

- Reiz pasakā 

- Kukaiņu balle   

- Ekoskolu projektu izstāde Mans sapņu bērnudārzs 

- “Daudz laimes Zeltrīti!”  
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EKOSKOLAS tēmas «Skolas vide un apkārtne». pasākumi un projekti  
* Ekoskolu Rīcības dienas: “Nē-vienreiz lietojamai plastmasai!”  

* Rīcības dienu noslēgums - pasākums “Izglāb manas mājas!”  

* ESF Mārupes novada projekts “Veselīgs dzīvesveids”- nodarbības un aktivitātes par 

veselīgu pārtiku un dzīvesveidu “Gardās putras” 

* Ekoskolas noslēguma tusiņš  “Kukaiņu balle” ar kukaiņu viesnīcas atklāšanu 

* Iepazīšanās ar apkārtni, pastaigas uz mežu, zemnieku tirdziņa un RIMI apmeklējums  

* Izglītojošā nodarbība Ķemeru “Meža mājā” 

* Degustācijas sadarbībā ar SIA Aniva  

* Talka/apkārtnes sakārtošana JIP Mārupīte 

* Dalība Pasaules Āra izglītības dienā 

* Silto džemperu diena  

* Āra nodarbības 1x nedēļā 

* Āra nodarbību “portfolio” izveide 

* Ekoskolu projekti tēmai “Skolas vide un apkārtne” 

 

Projekti un konkursi  
* ESF Mārupes novada Veselības veicināšanas projekts “Veselīgs dzīvesveids”  

* SIA “Zaļā josta” makulatūras un bateriju vākšanas konkurss  

*  Programmas “Piens un augļi skolai” konkurss “No sēklas līdz galdam”
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2018./2019.mācību gada galvenie pedagogiskie uzdevumi un sasniegtie rezultāti. 

2018./2019. 

māc.gada 

galvenie 

pedagoģiskie 

uzdevumi       

  Aktivitātes. Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

1.  Svinot 

Latvijas 

simtgadi, 

turpināt 

rosināt interesi 

par latviešu 

tautas 

tradīcijām, 

folkloru un  

latvisko 

mantojumu. 

 

 

 Gadskārtu svētki 

 Miķeļdienas gadatirgus 

 Lāčplēša dienai veltīts 

lukturīšu gaismas objekts “Es 

mīlu Latviju” 

 “Latvijai 100!” svinīgais  

svētku pasākums 

 Izteiksmīgas runas konkurss 

“Kr. Barona tautasdziesmu 

mantojums’’ 

 Zeltrītu Cālis 2019 – latviešu 

komponistu dziesmas  

 Lieldienu ieskandināšana pēc 

latviešu tradīcijām 

 Ekskursijas uz Brīvības 

pieminekli, Dabas muzeju, 

LNB, Maizes ceptuvi “Lāči” 

 Izstādes: 

- Izstāde  “Staro Zeltrīti 

100 gadu zīmē” 

- “Es mīlu Latviju”  

(ģimeņu velējumi 

Latvijas 100.gadadienai) 

- Senlietu izstāde 

- “Reiz pasakā” 

*Grupu telpās aktualizēti 

patriotisma stendi, svētkos 

un ikdienā izvēlēti latviešu 

klasiķu daiļdarbi un 

mūzikas repertuārs. 

*Mācību saturā tika 

vispusīgi un pēctecīgi 

iekļautas tēmas, kas veido 

izglītojamo attieksmi pret 

sevi, citiem, darbu, dabu, 

kultūru, sabiedrību, valsti, 

audzinot krietnus, 

godprātīgus, atbildīgus 

cilvēkus- Latvijas 

patriotus. 

*Izglītības iestādē redzamā 

vietā ir izvietoti Latvijas 

valsts simboli: ģerbonis un 

himna, kā arī Valsts 

prezidenta attēls. Pie 

iestādes ieejas durvīm 

plīvo valsts un  novada 

karogi. 

*Iegādātas jaunas mācību 

grāmatas-enciklopēdijas, 

metodiskie materiāli.  
 

2.  Apkārtējās 

vides 

izmantošana 

jēgpilnām un 

aizrautīgām 

mācībām , 

praktiskām   

darbībām āra 

vides 

izzināšanā un 

saudzēšanā 

saistībā ar 

Ekoskolu 

programmu, 

īstenojot  tēmu  

EKOSKOLAS tēma “Skolas vide 

un apkārtne”  

 Ekoskolu Rīcības dienas: 

“Nē-vienreiz lietojamai 

plastmasai!”  

 Pasākums “Izglāb manas 

mājas”  

 ESF Mārupes novada 

projekts ”Veselīgs 

dzīvesveids”- nodarbības un 

aktivitātes par veselīgu 

pārtiku un dzīvesveidu 

“Gardās putras” 

*Saņemts Ekoskolu 

Zaļais karogs 

*Audzināšanas darbs tika 

vērsts uz to, lai 

izglītojamajiem būtu 

izpratne par dabu 

saudzējošām vērtībām, 

veidotos atbildība par savu 

rīcību. 

*Izzināta, sakopta un 

saglabāta vide PII 

apkārtnē. Līdzdalība dabas 

saudzēšanā. 



12 
 

«Skolas vide un 

apkārtne». 

 

 Ekoskolas noslēguma tusiņš  

”Kukaiņu balle” ar kukaiņu 

viesnīcas atklāšanu 

 Iepazīšanās ar apkārtni, 

pastaigas uz mežu, 

zemnieku tirdziņa un RIMI 

apmeklējums  

 Izglītojošā nodarbība 

Ķemeru “Meža mājā” 

 Talka/apkārtnes sakārtošana 

JIP Mārupīte 

 Dalība Pasaules Āra 

izglītības dienā 

 Dalība vispasaules 

Ekoskolu akcijā “Silto 

džemperu diena” 

 Āra nodarbības 1x nedēļā 

 Atklātās nodarbības āra vidē 

1x gadā 

 Āra nodarbību “portfolio” 

izveide 

 Ekoskolu projekti tēmai 

“Skolas vide un apkārtne” 
 

*Āra vides izmantošana 

jēgpilnām un aizrautīgām 

mācībām. 

*Bērni un sabiedrība 

rosināti domāt par 

sezonālu produktu 

lietošanu un lietderīgi 

izmantotiem otrreiz 

pārstrādājamiem 

materiāliem. 

*Videi draudzīgu 

iepakojumu aktualizācija 

mājās, pirmsskolā un 

sabiedrībā.  

*Plastmasas maisiņu 

nomaiņa skolas auglim uz 

auduma maisiņiem. 

*Apņemšanās nepiesārņot 

vidi ar plastmasu un 

aicināt to darīt arī citiem. 

*Jēgpilna atkritumu 

šķirošana. 

*Informatīvu plakāta 

izveide,cik un kādu sugu 

koki aug PII apkārtnē. Pie 

kokiem izvietoti 

informatīvi dēlīši. 

*Izveidojusies bērnu 

izpratne par augu un 

dzīvnieku sugām, kam 

mūsu  PII apkārtne ir 

dzīves vieta 

*”Kukaiņu viesnīcas” 

atklāšana 

3.  Pakāpeniska  

sagatavošanās  

«Kompetenču 

pieeja mācību 

saturā»  

ieviešanai PII 

«Zeltrīti». 

 

 Bērnu  fiziskās vides 

pilnveide, pārveide, ar mērķi 

padarīt to atbilstīgu 

pašvadītam mācību 

procesam. 

 Skolotāju un skolotāju palīgu 

izglītošana jaunā mācību 

satura ieviešanā. 

 Mācību satura apguvē 

izmantot integrētās 

rotaļnodarbības, 

rotaļnodarbības apakšgrupās , 

kas balstītas uz audzēkņu 

izziņas interesēm, praktisko 

un pētniecisko darbību. 

*Pedagogi apmeklēja 

(kopā 45) dažādas 

pieredzes skoliņas un 

Skola 2030 rīkotos kursus, 

lai apgūtu jaunas darba 

formas un metodes darbā 

ar bērniem. 

*Vērtīgi kursi tika 

nodrošināti skolotāju 

palīgiem “Pirmsskolas 

skolotāja palīga darbs 

bērncentrētā grupā” 

*Mācību vide iestādē 

pakāpeniski tiek veidota 

tā, lai mazinātu frontālo 

apmācību, lai bērnam 
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 Grupu skolotājas, skolotāju 

palīgs,  mūzikas un sporta 

skolotājs  vienoti tēmas 

izzināšanā. 

rodas iespēja būt 

izgudrotājam, atklājējam 

un mācīties pašvadīti. 

*Papildināta pedagoģiskā 

darba  plānošana, ietverot 

caurviju prasmes, ziņu 

bērnam, vērtības, tikumus. 

4. Veicināt 

pozitīvu 

sadarbību ar 

iestādes 

izglītojamo 

ģimenēm, 

akcentējot tās 

nozīmi bērnu 

harmoniskā 

attīstībā.  

 

• Vecvecāku pēcpusdienas. 

• Atvērto durvju dienas grupās. 

• Līdzdalība iestādes izstāžu 

organizēšanā.  

• Individuālās pārrunas. 

• Sportiskās aktivitātes. 

 

*Atvērto durvju dienas ir 

veiksmīga darba forma, 

kas nodrošina un veicina 

vecāku līdzdarbību un 

ieinteresētību bērna 

attīstībā un audzināšanā    

* Latvijas simtgadei par 

godu iestādes teritorijā 

visus priecēja gaismas 

objekti“Staro Zeltrīti”, 

kuri tapa sadarbībā ar 

vecākiem.                 

*Vecāki apmeklēja mūsu 

organizētās Ziemassvēt-

ku radošās darbnīcas.                   

*Nenovērtējams atbalsts 

vecāku sadarbība 

gatavojoties Kukaiņu 

ballei gatavojot kukaiņu 

tērpus.                            

*Divas reizes gadā tiek 

rīkotās vecāku un 

skolotāju individuālās 

pāŗrunas par bērnu 

sasniegumiem mācību 

procesa apguvē.               

*Vecāki līdzdarbojās 

dažādās sportiskās 

aktivitātēs (Ģimeņu 

sporta diena), mācību 

ekskursijās, svētkos 

(Miķeļdienas gadatirgus 

u.c.                          

*Lielais vecvecāku 

apmeklējuma skaits 

grupiņu rīkotajās 

vecvecāku pēcpusdienās.  
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3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos. 

 

3.1.  Joma: Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas. 

     Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” mācību saturs tiek organizēts 

pēc Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas 01011111. Programmas saturs atbilst 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām” (2012.gada 31.jūlijā). 

     Katru mācību gadu septembrī tiek apstiprināti gada galvenie uzdevumi un, saskaņā ar 

tiem, pedagoģisko pasākumu darba plāns, 12 grupu ieteicamā dienas kārtība, 

rotaļnodarbību mācību priekšmetu saraksts, kas tiek ievietoti PII “Zeltrīti” mājas lapā. Gada 

laikā pēc nepieciešamības tiek veiktas korekcijas. Viens no gada galvenajiem uzdevumiem 

ir saistīts ar Ekoskolas izvirzītajām prioritātēm un gada plānu. Izglītojamo slodze atbilst 

normatīvo aktu prasībām. Pedagogi, pamatojoties uz VISC “Pirmsskolas izglītības mācību 

satura programma”, plāno darba mēnesi pa nedēļām, ko atspoguļo e-klasē. Mēneša tēma 

visām grupām ir vienota, bet nedēļām skolotājas pašas izvēlas apakštēmas, kuras saskaņo 

ar vadītājas vietnieci. Mūzikas skolotājas un sporta skolotāja plāno savu darbu vadoties pēc 

grupu tēmām. 6-7 gadus veciem bērniem skolotājas plāno darbu pēc VISC “Integrētās 

mācību programmas sešgadīgiem bērniem”. Mācību literatūras sarakstu pedagogi saskaņo 

atbilstoši bērnu vecumam katru gadu. Mācību līdzekļus PII iegādājas saskaņojot ar grupu 

skolotājām. 2x mācību gadā notiek izglītojamo sasniegumu izvērtējums. Iestādē pedagogi 

plāno darbu, ņemot vērā PII audzināšanas programmu, mācot partiotismu, piederību 

Mārupei, Latvijai. 

     Pirmsskolas izglītības iestāde ir nodrošināta ar pedagoģisko personālu, lai īstenotu 

licencēto izglītības programmu. Pedagogi regulāri turpina savu profesionālo pilnveidi, 

apmeklējot seminārus un kursus. Katru gadu tiek rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni visam 

kolektīvam. Šogad augusta mēnesī bijām pieredzes apmaiņā Šauļu PII “Žirniukas”.  

Regulāri iesaitāmies starptautiskos projektos, pēdējos gados Erasmus+ programmā. 2x gadā 

skolotāji papildina savas zināšanas vides izglītībā, piedaloties Ekoskolu rīkotajos 

forumos.10 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, no kuriem 3 pirmsskolas 

skolotājas šajā mācību gadā pabeidza studijas.  

     Pedagoģiskajās sēdēs katra pusgada beigās skolotāji izvērtē pedagoģiskā darba plānu un 

veic korekcijas turpmākajam pusgadam. Pēc katra iestādes pasākuma, pedagogi iesniedz 

izvērtējumu un ierosinājumus turpmākajam darbam. Pašnovērtējumu mācību gadam 

pedagogi veic maijā. Izvērtējot iestādes darbu, tiek apkopoti skolotāju pašvērtējumi. 

Pedagoģiskā darba organizēšanai tiek izmantota e-klase. 

     Izglītības iestāde sadarbojas ar Mārupes novada domi, Mārupes izglītības dienestu, 

Pierīgas IKSP, Vides izglītības fondu FEE Latvia, VIAA, A/S Latvijas Valsts meži, 

LIZDA, ar privāto partneri - pilnsabiedrību “ACANA”, lai risinātu dažādus 

organizatoriskus, saimnieciskus un pedagoģiskus jautājumus. 

Ar 2018.gada janvāri tika paaugstinātas gan skolotāju, gan skolotāju palīgu algas. 

Stiprās puses: 

 Pedagogi pārzin pirmsskolas izglītības vadlīnijas, realizējot licencēto pirmsskolas 

izglītības programmu un darbojoties Vides izglītības Ekoskolu programmā 

 Pedagogi regulāri plāno darbību, sasniedzamos rezultātus, veic pašvertējumus 

 Profesionāls atbalsta personāls  

Turpmākā attīstība:    

 Izvērtēt speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem (kods 01015611) licencēšanu. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

PII “Zeltrīti” mācību darbs tiek plānots nosakot pedagoģiskā darba mērķus un 

uzdevumus katram mācību gadam, kas pakārtojas valsts, novada un Ekoskolu izvirzītajām  

prioritātēm. Skolotāji plāno darbu nedēļas katrai dienai, ievietojot plānu e-klases žurnālā.  

Katru mēnesi skolotājas plāno eko-dienu, kad apgūst ar vides izglītību saistītos jautājumus 

(mācību gada tēma «Skolas vide un apkārtne»), veic eksperimentus, izpēta dabu. Pedagogi 

katru darba dienu raksta ieplānoto un paveikto e-klasē, kā arī atzīmē izglītojamo kavējumus. 

Skolvadības sistēma e-klase  mūsu iestādē tiek pielietota jau no 2016./2017. mācību gada. 

Pedagoģiskā darba plānošanu e-klasē kontrolē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības 

jomā. Pārbaudes rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās un  atbalsta komandas sapulcēs, kā 

arī pēc nepieciešamības individuālajās konsultācijās ar vadītājas vietnieci. Mācību procesā 

skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un materiālus, atbilstošus izglītojamo 

vecumposmam, mācību priekšmetam un PII mācību saturam. Izglītojamie zina 

rotaļņodarbībās izvirzītās prasības. Izglītojamo darbība tiek veicināta uz līdzdalību, 

patstāvību, sadarbību. Pedagogi rotaļnodarbības un citas aktivitātes plāno gan ar visu grupu, 

gan pa apakšgrupām, gan pa pāriem, gan arī individuāli. Katra skolotāja mācību gada laikā 

sagatavo un dalās pieredzē ar citām skolotājām, rādot atklātās nodarbības. Šogad  skolotājas 

rādīja atklātās nodarbības dabā par tēmu “Skolas vide un apkārtne”  

Skolotājas organizēja bērnu darbību ārā dabā.  Izglītojamie mācījās sadarboties gan pa 

apakšgrupām, gan pa pāriem, apguva sava darba prezentēšanas iemaņas, pētīja tuvāko 

apkārtni un dabu, skolotāju radītā vide rosināja patstāvīgi izvēlēties materiālus konkrētā 

uzdevuma izpildei. Pēc paveiktā pedagogi veicināja izglītojamo pašvērtēšanas prasmi, 

pārrunājot paveikto. Pēc atklātās nodarbības tika analizēti mērķis, uzdevumi, izvēlētās 

metodes, skolotājas un izglītojamo sadarbība mācību procesā. Pedagogi pedagoģiskos 

vērojumus atzīmē savos darba plānos. Realizējot Ekoskolas plānotos uzdevumus, 

organizējām projekta nedēļu – visas rotaļnodarbības un aktivitātes ārā dabā. Regulāri 

grupas organizē mācību pastaigas un ekskursijas arī ārpus iestādes teritorijas (izglītojošā 

nodarbība Ķemeru “Meža mājā”, Dabas muzejs, Eko preču veikals, Tīraines zirgu ferma, 

Latvijas nacionālā bibliotēka, Brīvības piemineklis, iepazīšanās ar apkārtni, pastaigas uz 

mežu, zemnieku tirdziņa un RIMI apmeklējums u.c.), kas nodrošina mācību procesa saikni 

ar reālo dzīvi. Ir grupas noteikumi, dienas režīms, mazākajam vecumam arī ģērbšanās 

secība ir izveidota piktogrammu formātā. 

e-klase tiek izmantota darbinieku un vecāku informēšanai par iestādes un grupu 

pasākumiem, organizatoriskajiem un saimnieciskajiem jautājumiem. Izglītības iestāde 

regulāri informē vecākus par aktuālāko grupu sapulcēs un kopsapulcēs, mājas lapā 

www.zeltriti.lv un Facebook iestādes lapā www.facebook.com/PIIZeltriti.  Sekmīgi 

darbojas Iestādes padome (Iestādes padomes sēdes 3x gadā).  Pēc Iestādes padomes vecāku  

ierosinājumiem  šogad veikti uzlabojumi māšīnu stāvlaukumā. 

Pedagogi 2x gadā plāno individuālās tikšanās ar vecākiem, lai pārrunātu izglītojamo 

sasniegumus, uzvedību un tālāko sadarbību. Tiek uzklausīti un ņemti vērā vecāku ieteikumi 

mācību procesa uzlabošanai. Darbā ar  izglītojamajiem , kuriem ir mācīšanās vai uzvedības 

problēmas iesaistās iestādes atbalsta komanda – skolotājs logopēds, izglītības psihologs, 

pirmsskolas izglītības māsa, vadītāja, vadītājas vietniece, grupas pedagogi. Atbalsta 

komandas apspriedes ar katru grupu tiek ieplānotas 2x gadā, bet pārējā laikā pēc 

nepieciešamības. Gan izglītības psihologs, gan skolotājas logopēdes, gan vadītāja 

individuāli tiekas ar vecākiem, lai kopīgi strādātu pie izglītojamā individuālās attīstības. 

http://www.zeltriti.lv/
https://www.facebook.com/PIIZeltriti
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Pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai ir pieejami portatīvie datori un 

projektori. Interaktīvā skārienjūtīgā tāfele tiek izmantota 6 gadīgo izglītojamo Lielvārda 

programmas apguvē, kā arī pārējām grupām pēc vajadzības ikdienā un pasākumos, arī 

sapulcēs demonstrējot prezentācijas un mācību materiālus. Mācību materiālu sagatavošanai 

pedagogiem ir pieejams laminators, kopētājs un printeris. Katrā grupā ir mūzikas 

atskaņotāji. Iestāde nodrošina visas grupas ar mācību materiāliem un līdzekļiem. Mācīšanās 

procesu rosina mūsdienīga iestādes telpu un āra rotaļu laukuma vide.  

Skolotāji apmeklē pieredzes apmaiņas seminārus un kursus gan Rīgā, gan Pierīgā 

sadarbībā ar IKSP, gan visā Latvijā sadarbībā ar Ekoskolu un VIAA. Iestāde rīko pedagogu 

profesionālās kompetences paaugstināšanai kursus. 2018./2019. mācību gadā organizējām 

pieredzes apmaiņas semināru Pierīgas logopēdiem, izglītības psihologs vadīja lekciju 

“Stratēģijas nevēlamas uzvedības korekcijai. Kā palīdzēt un novērst.” Tika noorganizēta 

bērnu psihiatra dr. Ņ. Bezborodova lekcija pedagogiem un skolotāju palīgiem “Autisma 

spektra traucējumi bērniem”. Norīkojām darbiniekus uz BTA un  “Pirmsskolas skolotāja 

palīga darbs bērncentrētā grupā”  kursiem skolotāju palīgiem. Visa mācību gada laikā 

pedagogi un vadība apmeklēja seminārus un kursus par jauno kompetenču ieviešanu. 

Audzināšanas programma realizējas ikdienā kopā ar pedagoģiskajiem uzdevumiem. 

Latvijas simtgades zīmē pievērsām uzmanību patriotisko jūtu nostiprināšanai, piedaloties 

novada un iestādes rīkotajos pasākumos (“Zeltrītu Cālis 2019” – latviešu komponistu 

dziesmas, dzejoļu konkurss ”Skani mana valodiņa”, Mārupes novada Bērnu un jauniešu 

svētki, Balto galdautu svētki, Latvijas gadadienas svinīgais pasākums, “Staro Zeltrīti”- 

gaismas objektu izstāde sadarbībā ar vecākiem, svētku pasākumi - Mārtiņi, Līgo, grupu 

teātri  u.c.). Izglītojamo vecāki ierodas grupās un stāsta par savām profesijām, organizē 

izglītojošas ekskursijas uz savām darba vietām. Analizējot hospitācijās un atklātajās 

nodarbībās vēroto, secinām, ka mācīšanas process iestādē ir jēgpilns. Pedagogi labi 

organizē integrētās rotaļnodarbības, skaidrojums un sasniedzamais rezultāts 

izglītojamajiem ir saprotams, piemērots tēmai un  vecumposmam, kā arī individuālajām 

bērna spējām. 

Secinājumi:  

 Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs 

 Darbinieki gatavojās jauno kompetenču ieviešanai – apmeklē kursus 

 Mācību procesā izmantoti mūsdienīgi mācību līdzekļi, informācijas tehnoloģijas 

 Iestādes padomes vecāku atbalsts, sadarbība 

 Dalība Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā 

Turpmākā attīstība:  

 Pedagogu tālākizglītība gatavojoties jauno kompetenču ieviešanai 

Vērtējums: Ļoti labi  
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3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” mācību process tiek organizēts vadoties pēc 

integrētā rotaļnodarbību mācību priekšmetu saraksta. Katru gadu septembrī kopsapulcēs, 

Iestādes padomes un vecāku sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar Iekšējiem kārtības 

noteikumiem un to pielikumiem, ar mācību gada galvenajiem pedagoģiskajiem, 

audzināšanas un saimnieciskajiem uzdevumiem. Jaunākā informācija pieejama iestādes 

mājas lapā, Facebook vietnē. Aktuālākā informācija individuāli tiek nosūtīta vecākiem e-

klasē. Iekšējie kārtības noteikumi un instrukcijas veicina izglītojamo kvalitatīvāku mācību 

procesa organizāciju. 

Mācību procesa kvalitāti kontrolē vadītājas vietniece un vadītāja, hospitējot dienas 

režīma momentus un integrētās rotaļnodarbības. Tiek analizēti izglītojamo apguves rādītāji 

izpētes kartēs e-klasē. Pedagoģiskās padomes sēdēs izvērtē izglītojamo sasniegumus. 

Sagatavošanas grupu izglītojamos (ar vecāku piekrišanu) otrajā pusgadā testē izglītības 

psihologs, lai apzinātu izglītojamo gatavību skolai. Arī skolotājas logopēdes sniedz savus 

pārskatus par izglītojamo lasīt prasmi. Skolotājas mērķtiecīgi pielieto daudzveidīgas 

mācību metodes, lai sasniegtu mācību satura uzdevumus un nodrošinātu pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās noteikto, rosina bērnu izziņas procesu un veido pozitīvu attieksmi 

iepazīt pasauli darbojoties, veicina izglītojamos izteikt savu viedokli, secinājumus, pieņemt 

patstāvīgus lēmumus, sadarboties ar citiem. Iestādē grupās bieži notiek projektu nedēļas. 

Lai nostiprinātu izglītojamo prasmes un iemaņas, skolotājas izmanto Montessori 

pedagoģijas materiālus, kas veicina mācīšanās kvalitāti un palīdz individuālajā darbā. 1x 

mēnesī notiek pavāru diena, kad izglītojamie apgūst prasmes pagatavot vienkāršus ēdienus. 

1x nedēļā pedagogi vada rotaļnodarbības ārā svaigā gaisā. Grūtības sagādā piemeklēt 

efektīvāko mācību metodi izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības problēmām, jo 

skolotājām bieži nepieciešamas speciālās pedagoģijas zināšanas. Skolotājām ikdienā ir 

cieša sadarbība ar izglītības psihologu un skolotāju logopēdu, kas iesaka labākās metodes 

individuāli katram bērnam. Nepieciešamības gadījumā tiek meklēts un arī saņemts atbalsts 

Mārupes sociālajā dienestā un bāriņtiesā. Iestādē tika organizēta  tikšanās ar bērnu psihiatru 

Ņ.Bezborodovu, kur visi darbinieki guva priekšstatu par pozitīvām disciplinēšanas 

metodēm darbojoties ar bērniem un pirmsskolas vecuma bērnu autisma pazīmēm. 

Iestādes medicīnas māsa regulāri uzskaita izglītojamo kavējumus un analizē to iemeslus 

atbalsta komandas tikšanās reizēs. 

Lepojamies ar 2017. gadā un 2018. gadā iegūto Ekoskolu Zaļo karogu, kas tiek piešķirts 

skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. 

Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. 

Secinājumi:  

 Ir pietiekoša materiālā bāze, kas nodrošina izglītojamajiem iespēju darboties visas 

dienas garumā 

 Dalība Ekoskolā sniedz padziļinātas zināšanas, rosina bērnus izzināt, uzlabo 

mācīšanās kvalitāti 

 Ir nodrošināts pedagoģiskais personāls 

 Ir atbalsts ikdienā – skolotāju palīgi 

 Atbalsta komanda – spēcīgi speciālisti 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt papildināt zināšanas par darba metodēm ar izglītojamiem, kuriem ir 

mācību un uzvedības grūtības 

 Apgūt prasmi darboties un pielietot mācību procesā  interaktīvo skārienjūtīgo tāfeli 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolas izglītības vadlīnijas nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas 

pamatprincipus, kurus pedagogi sistemātiski un kompetenti ievēro, veicot izglītojamo 

mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu vērtējumu. Vērtēšanas uzskaiti pirmsskolā 

kontrolē vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā, ņemot vērā katra izglītojamā 

personības attīstības vajadzības un mācību priekšmetu specifiku. Vecāku sapulcēs, 

kopsapulcēs un Iestādes padomes sēdēs vecāki tiek informēti par izglītojamo vērtēšanas 

kārtību iestādē.  

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

bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība ar integrēto mācību saturu. Mācību procesa laikā 

notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpēja vērtēšana. Izglītojamie stāsta par paveikto, 

mācās prezentēt darbus un nebaidīties kļūdīties. Pirmsskolas izglītības programmas 

apguves laikā vērtējumu par izglītojamo zināšanām, prasmēm un attieksmēm izsaka 

mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņu sasniegumos. Izglītojamā sasniegumus 

pedagogi rakstiski atzīmē savos darba plānos un e-klasē individuālā darba sadaļā. 2x gadā 

tiek veikta katra bērna  sasniegumu vērtēšana, kura atspoguļojas e-klasē, un ar tās 

rezultātiem iepazīstina katru izglītojamā vecāku individuālajās tikšanās reizēs. Mācību 

sasniegumu analīze tiek izmantota turpmākai mācību procesa pilnveidei, ievērojot katra 

bērna individuālo attīstības dinamiku. 

 Pēc sasniegumu vērtēšanas arī atbalsta komandas sanāksmēs tiek plānots darbs ar 

izglītojamajiem ar mācību un uzvedības  grūtībām un  kopēja sadarbība ar viņu vecākiem, 

lai sniegtu bērniem atbalstu turpmākajā darbā un motivētu tam. 

 Lai novērtētu bērna sociālo un psiholoģisko gatavību skolai, otrajā pusgadā obligātās 

pirmsskolas izglītības posma sešgadīgos izglītojamos, ar vecāka saskaņojumu, testē 

izglītības psihologs. Individuālajās tikšanās reizēs tiek noskaidrotas bērna stiprās un ne tik 

stiprās jomas, pie kurām turpmāk jāpiestrādā. PII “Zeltrīti” izglītojamiem beidzot  

pirmsskolas izglītības programmu, tiek izdots diploms, izziņa par programmas apguvi un 

rakstisks apraksts par bērna sasniegumiem fiziskajā, psihiskajā un sociālajā attīstībā. 

 

Secinājumi:  
 Pirmsskolas izglītības iestādē tiek veikta izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšana atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

 Vecākiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tiek nodrošināta regulāra 

informācija par izglītojamā sasniegumiem 

 Atbalsta komanda aktīvi iesaistās vērtēšanas procesā, kas sekmē mācīšanās 

efektivitāti 

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt izglītojamo vērtēšanas procesā kopīgi strādāt ar atbalsta komandu 

 Pedagogu tālākizglītība pedagoģiskā procesa individualizācijā 

 

Vērtējums:  Labi 
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3.3. Joma: Izglītojamo sasniegumi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo sasniegumus pedagogi vērtē rotaļnodarbībās. 

Pedagoģiskajās padomes sēdēs  skolotāji kopā ar administrāciju analizē mācību 

sasniegumus. Skolotājas sniedz katram bērnam atbalstu ar uzslavām, uzmundrinājumu, 

iedrošinot tālākajai izzinošai darbībai. Izglītojamo sasniegumus ikdienas rotaļnodarbībās 

(radošie darbi- zīmējumi, aplicējumi, veidojumi u.c.) vecāki var aplūkot grupā. Sarunās ar 

vecākiem tiek analizētas izglītojamā prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstoši bērna 

vecumposmam. Ja skolotājas pamana bērna spējas mākslā, sportā, mūzikā, tad iesaka 

vecākiem piemeklēt atbilstošus interešu izglītības pulciņus. Mūsu iestādē katru gadu noris 

izteiksmīgas runas konkurss “Skani, mana valodiņa”, kur uzstājas labākie daiļrunātāji. 

Mazo vokālistu konkurss “Zeltrītu Cālis” un arī “ Mārupes Cālis” jau gadiem pulcina 

labākos mazos dziedātājus, kurus gatavo  iestādes mūzikas skolotājas sadarbībā ar 

vecākiem. Šogad 3 bērni no konkursa “Zeltrītu Cālis” tālāk piedalījās Mārupes novada 

rīkotajā konkursā “Mārupes Cālis” (divi mūsu audzēkņi ieguva pirmās divas vietas).  Katru 

gadu notiek sporta svētki kādā no Mārupes izglītības iestādēm.  

Priecē izglītojamo sasniegumi Ekoskolas izvirzīto uzdevumu realizācijā. Vides 

izglītības mācību procesā bērni piedalās ar prieku, veic eksperimentus, pēta dabu, lietas, 

procesus, piedalās āra pedagoģijā, projektos. Izglītojamo mācību procesa sasniegumi ir 

cieši saistīti ar iestādes ikdienas apmeklējumu. 

 

Mēnesis 
PII vidējais apmeklējums grupā 9 mēnešos  septembris – maijs 

bērni % 

Septembris 19.61 81.71 % 

Oktobris 18.67 77.95 % 

Novembris 18.41 76.71 % 

Decembris 17.00 71.83 % 

Janvāris 16.98 70.75 % 

Februāris 16.84 70.17 % 

Marts 18.43 76.79 % 

Aprīlis 19.28 80.33 % 

Maijs 18.82 78.42 % 

Kopā: 18.23 75.96 % 

3. tabula.  PII vidējais apmeklējums grupā 2018./2019. mācību gadā ( septembris – maijs) 

  

Secinājumi:  

 Lepojamies ar mūsu izglītojamo mācību sasniegumiem Ekoskolā – iegūts Zaļais 

karogs 

 Mācību sasniegumi tiek atzīmēti e-klasē 

 Bērnu vidējais apmeklējums grupā katru dienu no septembra līdz maijam 

2018./2019. mācību gada laikā bija 18.23 bērni , kas atbilst 75.96 %  

 Nepietiekami programmu apguvuši bērni, kuri slimības dēļ neregulāri apmeklējuši 

iestādi, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības 

Turpmākā attīstība:   

 Veltīt uzmanību izglītojamo kavējumu attaisnojuma iemesliem, analizēt tos 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.4. Joma: Atbalsts izglītojamajiem 

 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” darbojas atbalsta personāls, kas regulāri apzin 

izglītojamo fiziskās, psiholoģiskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iestādē darbojas 

atbalsta komanda – izglītības psihologs, skolotāji logopēdi, vadītājas vietniece izglītības 

jomā, izglītības iestādes māsa, vadītāja. Izglītības psihologs veic darbu ar 

izglītojamajiem, pedagogiem un sadarbojas ar vecākiem, regulāri apmeklē seminārus, 

supervīzijas, lai iegūtās zināšanas pielietotu ikdienas darbā. Šogad izglītības psiholoģe 

turpināja apgūt Marte Meo  metodi, kas palīdz rast pozitīvu saskarsmi ar bērnu un 

sekmēt viņa pilnvērtīgu attīstību.  

 

Darbības veids Reižu skaits 

1.Psiholoģiskā izpēte  85 testēšana: 

68 – psiholoģiskā gatavība skolai 

9 – intelekta tests WISC-IV 

4 – Minhenes funkcionālā diagnostika 

3 – Ahenbaha tests (bērna uzvedības novērtēšanas aptauja) 

1 – “mazās metodikas’ 

21 novērošana 

2.Psihologa atzinumi 2 

3.Konsultēšana:  

1) Bērnam individuāli 22 

2) Vecākiem 85 

t.sk.  Marte Meo video analīze 

3) Vecākiem kopā ar 

bērnu 

47 

(Marte Meo) 

4) Skolotājiem, 

skolotāju palīgiem, 

personālam 

149 

4.Psiholoģiskās 

palīdzības  sniegšana  

grupās 

* Psiholoģiskās palīdzības sniegšana jaunākā vecuma 

grupās adaptācijas periodā nepārtraukti, kā arī ikdienā pēc 

vajadzības  (septembris - novembris). 

* 18 psiholoģiskās palīdzības sniegšanas gadījumi 4 gadus 

vecu bērnu grupās. 

5. Darbs atbalsta 

komandā 

18 atbalsta komandas sanāksmes 

 

6.Profilaktiskais darbs * 2 tikšanās ar jaunākā vecuma grupu skolotājām. Tēmas  

“Adaptācija pirmsskolā”, “Piktogrammas”. 

* 4 vecāku sapulces. 

* Lekcija/prezentācija pedagoģiskajā sanāksmē 

“Stratēģijas nevēlamas uzvedības korekcijai. Kā palīdzēt 

un novērst.”. 

* Noorganizēta bērnu psihiatra dr. Ņ. Bezborodova lekcija 

pedagogiem un skolotāju palīgiem “Autisma spektra 

traucējumi bērniem”. 

* Individuālas pārrunas ar vecākiem un grupas skolotājām. 

* Individuālas pārrunas ar vecākiem un iestādes vadītāju. 
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*Dalība 1 individuāla mācību plāna izstrādē un realizēšanā. 

* Sadarbība ar bāriņtiesas psihologu un ABA terapeitu. 

* Pamatojuma izstrāde speciālā izglītības skolotāja štata 

vietas izveidei. 

* Projekta pieteikums skolotājai semināram Norvēģijā.  

* Erasmus+ kopprojekta pieteikuma izstrāde. 

4. tabula. Izglītības psihologa atbalsts PII “Zeltrīti” 2018./2019.mācību gadā 

Izglītojamo vecākiem un aizbildņiem ir pieejama Pierīgas pedagoģiski medicīniskā 

komisija, lai noteiktu izglītojamajam piemērotāko izglītības programmas kodu. Vecāki ir 

informēti par kārtību, kādā var vērsties pēc palīdzības pedagoģiski medicīniskajā komisijā.  

Izglītības iestādes māsa seko, kā tiek ievērotas iestādes sanitāri higiēniskās normas, 

konsultē darbiniekus un vecākus jautājumos, kas saistīti ar veselību, ēdināšanu un 

izglītojamo higiēnu, veic izglītojamo ikdienas apmeklējuma uzskaiti. Izglītības iestādes 

māsai ir savs kabinets (darba laiks no 8:00 līdz 17:00) un telpa, kurā, ja nepieciešams, izolēt 

saslimušu bērnu, kamēr ierodas vecāki. Izglītojamo medicīnas kartes un izziņas par 

individuālajām vajadzībām tiek uzglabātas izglītības iestādes māsas kabinetā.  

Skolotāji logopēdi veic individuālās nodarbības izglītojamo valodas korekcijā. 

PII “Zeltrīti” ir izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti izglītojamie, 

pedagogi un iestādes tehniskais personāls. Uzsākot jauno mācību gadu, novada darba 

drošības speciālists atjauno darbinieku zināšanas par darba drošību un ugunsdrošību, par 

ko tiek veikti paraksti darba drošības instruktāžas žurnālā. Visi darbinieki ir noklausījušies 

kursus par pirmās palīdzības sniegšanu un zina, kā rīkoties ugunsdrošības signalizācijas 

iedarbošanās gadījumā. 1x gadā tiek rīkota ugunsdrošības mācību trauksme. Iestādes 

gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni un atbilstošas norādes par izeju no iestādes nelaimes 

gadījumā. 

Darbinieki ir noklausījušies kursus par bērnu tiesību aizsardzību, un zina, kā rīkoties 

situācijās, kad konstatēta vardarbība pret bērnu. Mācību gada laikā ir bijusi nepieciešamība 

sadarboties ar Mārupes novada sociālo dienestu un Mārupes novada bāriņtiesu, kā arī ar 

Mārupes izglītības dienestu, lai risinātu izglītojamo uzvedības problēmas un vardarbības 

gadījumus. 

Izglītības iestāde informē izglītojamos par vardarbības riskiem un rīcību vardarbības 

gadījumos, aicinot ciemos policijas tēlus Runci Rūdi un Bebru Bruno.  

Iestādes vide ir droša. Ārpusē ir uzstādītas 4 kameras, kas filmē abus ieejas vārtus 

iestādes teritorijā un automašīnu stāvvietu. Ieiešana pa vārtiem un iestādē ir ar kodiem, 

kurus izsniedz vecākiem un darbiniekiem. Uz āra vārtiņiem uzstādīti mehāniski aizbīdņi, 

lai bērni neizskrietu no teritorijas vieni. Iestādes dežranti - AS “Hausmaster” darbinieki - 

vēro kameras un pārliecinās, lai pirmsskolas izglītības iestādē neiekļūst nepiederošas 

personas. Iestādes darbinieki atzīmējas pie dežuranta žurnālā, cikos atnāk un cikos aiziet 

no iestādes. Par tehnisko iekārtu drošību iestādē, kā arī par bērnu āra rotaļlaukuma 

konstrukciju drošību atbild AS “Hausmaster”, kuras speciālisti veic regulārās pārbaudes, 

apkopes un remontdarbus.  

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri pēc nepieciešamības tiek 

papildināti, Katrai grupai iestādē atbilstoši vecumam ir savi  kārtības noteikumi, kuri 

ikdienā tiek mērķtiecīgi izrunāti. Iekšējās kārtības noteikumi un to pielikumi ir pieejami 

iestādē grupās un  PII “Zeltrīti” mājas lapā.  Izglītības iestāde saistībā ar ekoskolas 
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uzdevumiem popularizē veselīgu dzīvesveidu. 2018./2019.mācību gadā viens no 

galvenajiem gada uzdevumiem bija “Skolas vide un apkārtne”. Bērni izzināja, kā saglabāt 

vidi PII apkārtnē, izglītojās par augu un dzīvnieku sugām, 1x nedēļā rotaļnodarbības notika 

svaigā gaisā. Skolotājas vadīja atklātās nodarbības dabā. Mācību gada  noslēgumā tika 

apkopotas grupu āra nodarbību gada grāmatas/portfolio. Materiālā bāze tika papildināta, lai 

veiktu izziņas procesu un eksperimentus. Esam izveidojuši Ekoskolas mācību telpu “Eko 

māja”, kur ir izvietoti bērnu gatavotie materiāli par “Ūdens daudzveidību” un grupu 

prezentācijas par tēmu “Ēdam atbildīgi” , “Veselīgs dzīvesveids”, “Iestādes vide un 

apkārtne”u.c. 

Secinājumi:  

 Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas, kā arī citi  

iekšējie normatīvie akti 

 Izglītības iestādes vide ir droša 

 Darbojas profesionāla atbalsta komanda 

 Izglītojamajiem ir nodrošināta veselīga ēdināšana, atbilstošas diētas 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt bērniem nostiprināt  saskarsmes prasmes ar spēles “Mācīties, draudzēties, 

spēlēties” palīdzību 

 Izglītības psihologs turpina pielietot Marte Meo metodi darbā ar pedagogiem un 

vecākiem 

Vērtējums : Ļoti labi 

 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

PII “Zeltrīti” mācību process notiek vadoties pēc “Pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmas” un “Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem” un iestādes  

audzināšanas programmu. Šajā mācību gadā skolotājas plānoja savu darbu, uzsvaru liekot 

uz patriotisma jūtu audzināšanu un piederības Latvijas valstij stiprināšanu. Mācību gadā 

plānotie uzdevumi un pasākumi bija pakārtoti Latvijas 100. dzimšanas dienai. Latviešu 

gadskārtu svētki – Mārtiņi, Ziemassvētki,  Meteņdiena, Lieldienas tika atzīmēti mācoties 

latviešu tautas dziesmas, dejas un rotaļas.  17. novembrī svinējām Latvijas dzimšanas dienu 

visām grupām dziedot himnu un izjūtot kopā būšanas spēku un lepnumu. Pavasarī 

iepazinām latviešu tautas instrumentus, spēka zīmes, zīmējām mūsu mīļo Latviju. 

Ekoskolas ietvaros noris rotaļnodarbības, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu, rosina 

izzināt pasauli, savu lomu tajā.  

Ikdienā grupu skolotājas sadarbojas ar mūzikas un sporta skolotājām, organizējot 

radošās darbnīcas un pasākumus kopā ar vecākiem, lai stiprinātu ģimenes saites  (ģimeņu 

sporta svētki, vecvecāku pasākums, māmiņu diena, tēvu diena, izlaidumi, baltā galdauta 

svētki, ekskursijas u.c.). 

Iestāde veicina vecāko grupu bērnu ekskursijas dažādu profesiju iepazīšanai ( Latvijas 

nacionālā bibliotēka, maizes ceptuve “Lāči”, Pūres šokolādes muzejs, SIA “Mārupes 

siltumnīcas, LNB, utt.). 

Mūsu iestādes bērni ar dziesmām un dejām aktīvi piedalās Mārupes novada 

Ziemassvētku  adventes koncertā, Bērnu un jauniešu svētkos maija beigās. Visi iestādes 

bērni vingro Olimpiskajā dienā, sporto Sniega dienā, piedalās ekoskolu Rīcības dienās, 

projektos un akcijās ( Silto džemperu diena, Latvijas veselības nedēļa, Zemes diena u.c.). 
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Iepriekšējos mācību gados 2 mūsu pedagogi  Erasmus + projekta “Valoda – ceļš uz 

drošu nākotni” ietvaros apmeklēja Clil kursus Anglijā un Vācijā, kur mācījās integrēt angļu 

valodu pirmsskolā, un pielietoja apgūto 3-4 gadīgu bērnu grupās mūsu iestādē. Izglītības 

psiholoģe apmeklēja kursus Spānijā, kur papildināja zināšanas  sadarbībā ar vecākiem. 

2018./2019.mācību gadā mūsu pedagogi aktīvi meklēja iespējas atkal iesaitīties 

starptautiskos izglītības projektos. Šis process  veiksmīgi noslēdzās ar līgumu parakstīšanu 

par dalību divos Erasmus+ projektos, kuros piedalīsimies no 2019.-2021.gadam.  

2018.gada oktobrī 1 pirmsskolas skolotāja piedalījās Erasmus+ seminārā Norvēģijā, 

Bergenā “Inovatīvas IKT izmantošanas metodes pirmsskolas un sākumskolas izglītībā” un 

2019.gada jūlijā 1 pirmsskolas skolotāja apmeklēja Erasmus+ kursus Horvātijā Splitā 

“Stress Managment  and Burnout Prevention”, un pēc atgriešanās skolotājas prezentēja 

iegūtās zināšanas mūsu iestādes pedagogiem.   

Katru mēnesi mūs apciemo profesionāli mākslinieki ar koncertiem un leļļu teātriem. 

Pēcpusdienās mūsu iestādes bērniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus, 

kurus apmaksā vecāki (dziedāšana, sporta dejas, tautas dejas, angļu valoda, krievu valoda, 

robotika, ritmika un kustība). Mācību gada noslēgumā interešu izglītības pulciņi organizē 

atklātās nodarbības vecākiem. Interešu izglītības pulciņu pieprasījums tiek analizēts un 

saskaņots ar vecākiem Iestādes padomes sēdēs. 

Secinājumi:  

 Iestāde nodrošina izglītojamiem iespēju apgūt pamatus vide izglītībā 

 Kopīgie pasākumi veicina patriotisma jūtu stiprināšanu 

 Izglītojamiem ir iespēja piedalīties novada pasākumos 

 Izglītojamiem ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums 

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt izglītot bērnus un sabiedrību par vidi un apkārtni, darbojoties Ekoskolu 

programmā 

 

Vērtējums:  Ļoti labi 

 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

     Pirmsskolas izglītības iestādē PII “Zeltrīti” karjeras izglītība tiek realizēta saskaņā ar 

audzināšanas plānu, ko koordinē vadītājas vietniece izglītības jomā un realizē pedagogi 

grupās rotaļnodarbībās, mācību ekskursijās, izzinošajās pastaigās, vecāku profesiju 

nedēļās. Sporta skolotāja iepazīstina izglītojamos ar  dažādiem sporta veidiem un ar tiem 

saistītajām profesijām. Mūzikas skolotāja iepazīstina ar mūziku saistītajām profesijām. 

Septembrī izglītojamie nostiprina zināšanas par tuvāko vidi, par iestādes telpām, to 

atrašanās vietu un nozīmi, un iepazīstas ar profesijām, kādās strādā šo telpu darbinieki 

(lietvede, dežurants, sētnieks, virtuves darbinieki, medmāsa u.c.) 

      Priekšstatu par profesijām sniedz  vecāki, prezentējot grupās savu darbu un organizējot 

ekskursijas uz darba vietām. Skolotājas organizē plānveidīgus mācību pārgājienus un 

ekskursijas ( z/s “Tīraines staļļi”, Mārupes pamatskola, Mārupes BMX trase, JIP Mārupīte, 

Brīvības piemineklis, Dabas muzejs, Latvijas nacionālā bibliotēka, Baložu kūdras bānītis”, 

Pūres Šokolādes muzejs, Maizes ceptuve “Lāči”, izglītojošā nodarbība Rīgas ZOO, Sveču 

darbnīca, Laumas dabas parks u.c.), kur bērni iepazīst dažādas profesijas (pārdevējs, 

policists, celtnieks, frizieris, skolotājs, zirgu kopējs, auto mehāniķis u.c.) Sešgadnieku 

grupu izglītojamie padziļināti iepazīstas ar dažādām profesijām projektu nedēļās. 
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     Informācija par pasākumiem tiek aktualizēta iestādes mājas lapā, kā arī ikdienā nosūtīta 

vecākiem WhatsApp grupās. Izglītojamie apmeklē Mārupes pamatskolu, lai iepazītos ar 

skolas vidi. Izglītības iestādē ir informācija par absolventu izvēlētajām skolām mācību 

turpināšanai.  

 

Secinājumi:  

 Izglītojamajiem tiek radīta interese par dažādām profesijām 

 Ekskursijas un pārgājieni papildina bērnu zināšanas un prasmes 

 Sadarbība ar vecākiem palīdz bērniem padziļināt zināšanas par profesijām 

 

Turpmākā attīstība:  

 Pievērst uzmanību metodiskā kabineta mācību materiāliem par karjeras izglītību 

 Obligātā pirmsskolas vecuma grupu bērni (5-7 gadi) vismaz 1x pusgadā dodas 

izglītojošā ekskursijā ar Mārupes novada domes mikroautobusu  

 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

PII “Zeltrīti” izglītības programmas īstenošana tiek realizēta atbilstoši bērna spējām, 

individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna attīstību. Izglītojamais apgūst 

prasmes un  iemaņas sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā 

rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā 

nodrošinot vienmērīgu slodzi. Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto 

attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas, 

piemērotus mācību līdzekļus. Iestādē mācību procesā kopā ar skolotājām ir skolotāju palīgi, 

kas ļauj vairāk diferencēt uzdevumus un veikt individuālo darbu. Mācību procesā skolotāji 

sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās vai uzvedības grūtības, vai arī kavējumi 

sakarā ar slimošanu. Šiem bērniem ir nepieciešams individuālais darbs, tādēļ skolotāja to 

plāno visas dienas garumā, ņemot vērā bērna attīstības līmeni, vajadzības un spējas. 

Kvalitatīvs darbs notiek komandā ar izglītības psihologu un skolotāju logopēdu, kuri veic 

izpēti (ar vecāku atļauju) un sniedz atbalstu izglītojamajam individuālajās nodarbībās, ja 

tās ir nepieciešamas. Atbalsta  personāls konsultē skolotājas un skolotāju palīgus, sniedzot 

praktiskus padomus mācību procesam. Izglītības iestādes māsa sniedz atbalstu ar ēdināšanu 

saistītos jautājumos, kā arī, ja izglītojamajam veselības problēmu dēļ nepieciešams uz laiku 

nomainīt atrašanās vidi.  

Talantīgajiem bērniem skolotāji piedāvā papildus uzdevumus, iesaista viņus komandas 

darbā, iedrošina uzstāties, prezentēt, vadīt pasākumus u.c. Izteiksmīgas runas konkurss 

“Skani, mana valodiņa” sniedz iespēju bērniem gūt pieredzi daiļrunāšanā un skatuves 

mākslā. Muzikāli apdāvinātiem bērniem ir iespēja piedalīties “Cāļa” konkursos, apmeklēt 

mūzikas un deju pulciņus, sadarboties ar Mārupes mūzikas un mākslas skolu. Futbola skola 

Metta 1x mēnesī vada sporta nodarbības visiem bērniem, tā ieinteresējot viņus par futbolu, 

un labākie vēlāk turpina mācīties tajā. Pēc Iestādes padomes vecāku ierosinājuma darbojas  

robotikas pulciņš. 

Secinājumi:  

 Integrētais mācību process ļauj strādāt ar izglītojamo individuāli un diferencēt 

uzdevumus 

 Kvalitatīvi strādā atbalsta personāls 

Turpmākā attīstība: 

 Pievērst pastiprinātu uzmanību mācību procesā ar talantīgajiem izglītojamiem 

Vērtējums: Labi 

 

3.4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

PII “Zeltrīti” nerealizē speciālās programmas izglītojamiem. Mārupes novadā 

licencētas speciālās programmas ir Skultes sākumskolā un Mārupes pamatskolā, kur tiek 

integrēti bērni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas piešķirto speciālās pirmsskolas 

izglītības kodu. Kamēr izglītojamais, kuram novērotas mācību, uzvedības vai emocionālās 

grūtības, vēl nav izgājis pedagoģiski medicīnisko komisiju, ar viņu un vecākiem notiek 

sadarbība, strādā atbalsta komanda un tiek noteikti atbalsta pasākumi. Katru gadu kādam 

izglītojamam tiek gatavoti dokumenti pedagoģiski medicīniskai komisijai. 

Atbalsta sniegšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un izglītojamiem, kuriem ir 

nepieciešami atbalsta pasākumi, iestādē ir labiekārtoti skolotāja logopēda kabinets, 

izglītības psihologa kabinets un izglītības iestādes māsas kabinets ar izolatora telpu. 

Skolotājas logopēdes (1,5 slodze) katru septembri pārbauda izglītojamos, un priekšroka tiek 
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dota vispirms 5-7 gadīgiem bērniem 2x nedēļā apmeklēt rotaļnodarbības logopēdu 

kabinetā. Logopēdes konsultē pārējo izglītojamo, kam nepieciešams logopēds, vecākus. 

Skolotāju logopēdu ( 1,5 slodze)  darbs 2018./2019. mācību gadā: 

 Šajā mācību gadā tika pārbaudīti runas un valodas traucējumi 278 bērnam, no 

kuriem  dažāda veida logopēdiski traucējumi tika konstatēti 131 bērnam. 

 Nodarbības pie skolotāja logopēda šajā mācību gadā uzsāka 60 bērni. 

 45  bērniem fonemātiski traucējumi (dažādas izcelsmes skaņu izrunas traucējumi), 

3 bērni ar fonētiski fonemātiskiem traucējumiem, 2 bērni ar  VSNA (valodas 

sistēmas nepietiekamu attīstību), 17 bērni ar lasīšanas traucējumiem 3, 1 bērnam –  

VSNA  tika gatavots individuālais plāns. Pēc veiksmīgas traucējumu korekcijas 

atskaitīti 25 PII audzēkņi. 

 Mācību gada laikā notikušas 126  individuālās sarunas ar vecākiem. 

 Izglītības psihologs sniedz atbalstu bērniem un vecākiem adaptācijas laikā, vēro 

bērnus, konsultē pedagogus, darbiniekus un vecākus, kabinetā nodarbojas ar bērniem 

individuāli. Mācību gada plānā ir ieplānotas atbalsta komandas tikšanās reizes, bet tās tiek 

sasauktas arī pēc nepieciešamības biežāk. Ja izglītojamam pedagoģiski medicīniskajā 

komisijā tiek piešķirts speciālās izglītības kods, un bērns gaida rindā uz brīvo vietu uz 

atbilstošā koda grupu, atbalsta komanda izstrādā individuālo mācību plānu, ko saskaņo ar 

vecākiem, un  to kontrolē vadītājas vietniece izglītības jomā. 2018./2019. mācību gadā 

vienam izglītojamajam tika izstrādāts individuālais darba plāns, laikā kamēr tika gaidīta 

rinda uz  PII  grupu ar izglītības programmas kodu 01015611. 

Notiek darbs ar bērniem ar mācību, uzvedības un psiholoģiski emocionālām grūtībām. 

Skolotājas gatavo mācību līdzekļus, kuri nepieciešami individuālajam darbam. Izglītojam 

darbiniekus: izglītības psiholoģe papildināja darbinieku zināšanas  sagatavojot prezentāciju 

par  autisma pazīmēm “Stratēģijas nevēlamas uzvedības korekcijai. Kā palīdzēt un 

novērst.”, bērnu  psihiatrs Ņ.Bezborodovs vadīja semināru iestādes darbiniekiem “Kā 

atpazīt autismu pirmsskolā?)  

Sadarbojamies ar Mārupes Izglītības dienestu, Sociālo dienestu, Mārupes novada 

Bāriņtiesu, Pierīgas IKSP, IKVD, IZM  u.c.  

Secinājumi: 

 Izglītojamiem ar mācību, uzvedības un emocionālām grūtībām ir nepieciešamais 

atbalsts 

 Atbalsta komandai ir speciālisti savā jomā 

Turpmākā darbība:   

 Papildināt materiālo bāzi, iegādājoties Montessori pedagoģijas izstrādātos mācību 

līdzekļus 

 Atvērt speciālā pegagoga štata vietu 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni notiek nepārtraukti,  ir ļoti plaša informācijas saņemšanas  

iespēja: e-klase,  grupu WhatsApp, kur skolotājas ievieto ikdienas foto, www.zeltriti.lv 

mājas lapa, Facebook vietne, vecāku stendi, vecāku individuālās tikšanās, kopsapulces, 

vecāku sapulces, Iestādes padomes sēdes, grupu un iestādes pasākumi, svētki, ekskursijas 

u.c. 3x gadā skolotāji rīko vecāku sapulces, kur iepazīstina vecākus ar mācību gada 

uzdevumiem, plānotajiem pasākumiem, analizē audzināšanas un pedagoģisko darbu, 

uzklausa vecāku priekšlikumus, kopīgi plāno ekskursijas un citus saliedēšanas pasākumus 

kopā ar bērniem. Iestādes administrācijas pieņemšanas laiki un kontakti atrodami PII 

“Zeltrīti” mājas lapā. 

Veiksmīgi, atbilstoši reglamentam, darbojas Iestādes padome (šogad 2x gadā). Iestādes 

padomes priekšsēdētāju ievēlē no vecāku vidus. Iestādes padomes sēdēs tiek risināti 

jautājumi par izglītojamo drošību, veselību, mācību procesu, iestādes un vecāku sadarbību 

u.c. Vecāki atsaucīgi seko līdzi mācību procesam un izsaka konstruktīvus priekšlikumus 

darbības uzlabošanai. 2018./2019.mācību gadā vecākiem tika rīkotas 2 “Vecāku skoliņas”, 

ko organizēja izglītības psiholoģe, un 2 kopsapulces, viena septembrī un otra janvārī, kur 

vecākiem bija iespēja tikties ar Mārupes skolu direktoriem. Grupās notika vecvecāku 

pēcpusdienas. Katru gadu augustā vadītāja, izglītības psiholoģe un vadītājas vietniece 

izglītības jomā piedalās no jauna uzņemto bērnu grupas un pārējo grupu vecāku sapulcēs 

un kopsapulcē, kur iepazīstina ar iestādes iekšējiem kārtības noteikumiem, gada 

galvenajiem uzdevumiem un adaptācijas norisi. Vecāki droši var vērsties pie jebkura 

iestādes administrācijas pārstāvja, atbalsta komandas. Vadītāja vienmēr uzklausa vecākus 

un palīdz atrisināt neskaidros jautājumus. Reizēm aicinām vecākus kopā ar bērniem 

sagatavot kādu materiālu izstādei. Iecienīti ir ģimeņu sporta svētki maijā. Katru gadu maijā 

tiek izdota iestādes avīze, kur tiek atspoguļots mācību gadā paveiktais. 

Secinājumi:  

 Izglītības iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto dažādas komunikācijas formas 

 Iestādes padome sniedz atbalstu  

Turpmākā attīstība:  

 Pilnveidot vecāku anketēšanu, lai uzlabotu iestādes mācību procesu  

Vērtējums : Ļoti labi 
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3.5. Joma: Iestādes vide 

 

3.5.1. Mikroklimats 

Pirmsskolas izglītības iestādei PII “Zeltrīti” ir savs karogs, logo un himna, kuru viss 

kolektīvs un izglītojamie dzied 1.jūnijā – mūsu iestādes dzimšanas dienā, kā arī citos 

svētkos. Izlaidumu grupu izglītojamajiem tiek dāvinātas nozīmītes ar iestādes logo. 

Izglītības iestādes PII “Zeltrīti” pedagogi ar savu dalību ESF un citos starptautiskos 

projektos iznesuši Mārupes un Latvijas vārdu Eiropā. Izglītības iestādes kolektīvs 

savstarpēji strādā, lai veidotu mierīgu un labvēlīgu iestādes mikroklimatu gan darbiniekiem, 

gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Kopējos pasākumos ar vecākiem tiek domāts par 

sirsnīgu gaisotni. Tiek uzturētas tradīcijas – svinēti gadskārtu svētki, Olimpiskā diena ar 

kopējo rīta vingrošanu un sportiskām aktivitātēm, Ekoskolu rīcības dienas,  Latvijas 

dzimšanas diena, Ziemassvētki, Sniega diena, Eko skolas pasākums, Izteiksmīgas runas 

konkurss “Skani, mana valodiņa”, mazo vokālistu konkurss “Zeltrītu Cālis”, Māmiņu 

dienas koncerti, Ģimeņu sporta svētki (sagatavošanas vecuma grupām), izlaidumu 

pasākumi. Kopīgi rūpējamies par saudzīgu attieksmi pret dabu – vācam makulatūru, 

izlietotās baterijas, braucam stādīt mežu u.c. Iestādē ir Ētikas kodekss, kas nosaka, kā  

savstarpēji jāizturas katram darbiniekam izglītības iestādē. Personāls ievēro pedagoģijas, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. Izglītības iestādē ievēro 

vienlīdzīgas attieksmes principu. Grupas noteikumi piktogrammu veidā rosina izglītojamos 

uz pozitīvu uzvedību. Problēmsituācijas tiek risinātas profesionāli un taisnīgi, balstoties uz 

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. Jauniem darbiniekiem tiek sniegta izsmeļoša 

informācija par veicamiem pienākumiem (amata apraksts, darba līgums, iekšējie noteikumi 

u.c.), kā arī atbalstoša uzraudzība pārbaudes laikā. Administrācija sniedz padomus un 

atbalstu, pieejams arī izglītības psihologa atbalsts. Jaunie izglītojamie grupās adaptējas ar 

skolotāju, skolotājas palīga un izglītības psihologa palīdzību, ja tā nepieciešama. 

Izglītības iestādē pie aktu zāles ir vieta ar Latvijas simboliem un Valsts prezidenta 

portretu. Katrā grupā ir Latvijas valsts simbolu stūris. Iestādes izglītojamie piedalās 

Mārupes novada pasākumos ar dziesmām un dejām. 

 Izglītības iestādē ir tradīcijas kopējiem darbinieku pasākumiem – Ziemassvētki, 

pieredzes apmaiņas ekskursija vasarā (šogad - Šauļu PII “Žirniukas”), Zinību diena, 

Skolotāju diena, 8. marta svētki, mācību gada noslēguma sapulces, mācību gada noslēguma 

saliedēšanas pasākums. Oktobrī vadītāja tiekas ar katru skolotāja palīgu, lietvedi un 

medmāsu, augustā vadītājas vietniece tiekas ar skolotājām individuālajās parrunās, lai 

uzklausītu, kā jūtas darbinieki un novērtētu katra darba kvalitāti.  1x gadā vadītāja organizē 

sarunu ar katru darbinieku “Mans veiksmes stāsts šajā gadā”. Iestādes vide ir mūsdienīga, 

sakopta. Darbinieki izsaka  priekšlikumus savos pašvērtējumos, sapulcēs, ikdienā, un tie 

tiek ņemti vērā plānojot turpmākos pasākumus. Tiek izteikta pateicība par iniciatīvu un 

papildus veiktu darbu. Attieksme pret apmeklētājiem iestādē ir laipna un korekta. 

Secinājumi:  

 Izglītības iestādē ir savas tradīcijas  

 Reizēm mikroklimats ir mainīgs, jo mainās darbinieki 

 Izglītojamie tiek audzināti ar piederības sajūtu Mārupei, Latvijai 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt  uzturēt iestādes tradīcijas, ieviest jaunas tradīcijas 

 Turpināt visiem ievērot Iekšējos kārtības noteikumus un citus ārējos un iekšējos 

normatīvos aktus 

Vērtējums: Labi 
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3.5.2. Fiziskā vide 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” telpas ir atbilstošas izglītības programmas 

realizēšanai. Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpas 

ir iekārtotas atbilstoši mācību un audzināšanas prasībām, izglītojamo skaitam, vecumam un 

auguma garumam. Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, telpu 

uzkopšana, āra teritorijas uzkopšana) atbilst normām un tos kontrolē AS “Hausmaster”. 

Katrai grupai ir sava rotaļu telpa, guļamistaba, garderobe, tualetes telpa. 8 grupām ir kopēja 

tualetes telpa uz divām grupām. Sanitārās telpas atbilst higiēnas prasībām. Dežuranti, 

sētnieks, apkopējas ir AS “Hausmaster” darbinieki. Apkopēju darba kvalitātei seko 

izglītības iestādes medicīnas māsa. Ēdināšanas pakalpojumu sniedz SIA Aniva. Ēdiens tiek 

gatavots mūsdienīgi aprīkotā virtuvē.  

Iestādē ir halle, sporta zāle, mūzikas kabineti, sapulču telpa, logopēda, izglītības 

psihologa, metodiskais, lietvedes, vadītājas, iestādes māsas kabineti. Iestādē ir Wi-Fi 

interneta nodrošinājums,  kas reizēm ir nestabils un mainīgs. Pieslēgta ugunsdrošības un 

signalizācijas sistēma. Teritorija ir nožogota. Par āra dekoratīvajiem apstādījumiem rūpējas 

apsaimniekotājs - AS “Hausmaster”. Āra rotaļu laukums ar konstrukcijām ir veidots visām 

grupām kopējs. 

Izglītības iestāde atrodas Gaujas ielā 41, kas izvietota dzīvojamo māju rajonā, kas 

apzīmēts ar dzīvojamās zonas zīmi, tādēļ atļautais ātrums uz koplietošanas ceļiem ir 20 

km/h. Pie iestādes vecākiem ir iespēja novietot automašīnas norobežotā stāvvietā, kur 

automašīnu plūsma organizēta, domājot par bērnu drošību. Šogad atjaunotas norādes par 

mašīnu plūsmu stāvlaukumā, lai nodrošinātu bērnu drošību.  

Atzinumi:  

Veselības inspekcijas  Kontroles akts Nr. 00646017 2017.gada 08.novembrī 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaude 31.08.2018. Pārbaudes akts Nr. 22/8-

3.8.1/1056 

Pārtikas un veterinārais dienests  Pārbaudes protokols Nr. 90-19-10541 (12.03.2019.) 

 

Secinājumi:  

 Iestādes iekšējā un ārējā vide ir sakopta un tīra, droša un mūsdienīga 

 

Turpmākā attīstība:  

 Aprīkot iestādes dabas zinību kabinetu Eko Māju 

 

Vērtējums:  Ļoti labi 
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3.6. Joma: Iestādes resursi 

 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” darbojas pēc Mārupes novada domes 

apstiprinātā  budžeta. Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi 

izglītības programmas realizācijai. Izglītības iestādē ir 12 grupas, visi nepieciešamie 

kabineti speciālistiem. Veļas mazgātuve ir aprīkota ar nepieciešamo tehniku. Gultas veļa 

tiek nodota mazgāšanai firmā. Iestādē mazgā izglītojamo diendusas laikā saslapināto veļu. 

Virtuve ir aprīkota ar mūsdienīgu tehniku. Iestādes darbiniekiem ir pieejami 14 portatīvie 

datori, 3 stacionārie datori, 3 projektori, interaktīvā skārienjūtīgā tāfele, 3 melnbaltie 

printeri, 1 krāsu printeris- kopētājs – skaneris, laminators, video kamera, fotoaparāts. 

Mūzikas nodarbībām ir mūzikas centrs, atskaņošanas sistēma ar akustiskajiem skaļruņiem, 

2 sintezatori, elektriskās klavieres, 2 mikrofoni. 1x gadā notiek inventarizācija, kad 

atbildīgās personas veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti. Visi darbinieki ir informēti, kādi 

tehniskie līdzekļi ir pieejami un kā tie lietojami. Visas iekārtas un tehniskie līdzekļi ir droši 

lietošanai. Iestāde ir nodrošināta ar izglītības programmai atbilstošu mācību literatūru, 

uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, izdales materiāliem, kas galvenokārt ir novietoti 

grupās un atbalsta pedagogu kabinetos. Metodiskajā kabinetā arī ir pieejami metodiskie 

līdzekļi, kuri iepirkti vienā eksemplārā, kā arī abonētie preses izdevumi un žurnāli. 

Sagatavošanas vecuma  bērnu grupas izglītības procesā pielieto interaktīvo Lielvārda 

mācību programmu, kas uzstādīta datorā.  

Lielākā daļa materiāltehnisko resursu un iekārtu ir pilnsabiedrības “ACANA” īpašums, 

bet daļa inventāra, pamatlīdzekļu un mācību līdzekļu atrodas Mārupes novada Domes 

bilancē. 

Secinājumi:  

 Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmas 

realizēšanai 

Turpmākā attīstība:  

 Iegādāties mūzikas aparatūru mūzikas un  sporta skolotājām 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.6.2.Personālresursi 

Pirmsskolas izglītības iestādē 2018. gada septembrī strādāja 34 pedagogi (ieskaitot 

vadītāju). 31 pedagogiem ir pilnas slodzes darbs, 3 pedagogi strādā nepilnu slodzi. 10 

skolotājas iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 22 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā 

izglītība, 8 pedagogiem ir  maģistra grāds. 1 pedagogam ir 3. pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpe  (iegūta līdz 2017.gadam), 1 pirmsskolas izglītības skolotājai - 

1.pakāpe, 1 pirmsskolas izglītības skolotājai - 2. pakāpe,  izglītības psiholoģei - 3. pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (iegūtas saskaņā ar 22.08.2017. MK noteikumiem 

nr.501),  2018./2019. mācību gadā 2 pedagogi ieguva 3. pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi, 1 pirmsskolas izglītības skolotāja – 2.pakāpi.   

Pedagogi Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību 

 Ar 

vidējo 

vispā

rējo 

Ar vidējo 

profesionālo 

No tiem 

iegūst 

augstāko 

pedagoģis

ko 

izglītību 

Ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

Ar citu 

augstāko 

izglītību 

No tiem 

iegūst 

augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

Tai 

skaitā 

maģis

tri 

Iestādes 

vadītājs 
   1   1 

Vadītājas 

vietnieks 

izglītības jomā 

   1   1 

 Pirmsskolas 

skolotājs 
5 2 7 16 3 3 3 

Pirmsskolas 

mūzikas 

skolotājs 

   2   1 

Pirmsskolas 

sporta 

skolotājs 

   1    

Logopēds    1 1  1 
Izglītības 

psihologs 
    1  1 

5. tabula. Pedagogu (pamatdarbā) skaita sadalījums pēc izglītības uz 01.09.2018. 

 

7. attēls. Pedagogu vecuma sadalījums pa vecuma grupām 

 

0

2

4

6

8

10

12

t.sk. 24
gadi un
jaunāki

   25 -
29 gadi

   30 -
34 gadi

   35 -
39 gadi

   40 -
44 gadi

   45 -
49 gadi

   50 -
54 gadi

   55 -
59 gadi

   60 -
64 gadi

   65
gadi un
vecāki

2016./17.m.g.

2017./18.m.g.

2018./2019.m.g.
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Iestādē strādā lietvede, izglītības iestādes māsa un 12 skolotāju palīgi, kuri aktīvi 

iesaistās mācību procesā savu kompetenču robežās, jo grupu uzkopšanas darbus veic AS 

“Hausmaster” darbinieki. Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, lai pilnveidotu zināšanas 

gatavojoties jaunajām kompetencēm. 2018./2019. mācību gadā mūsu iestādē tika organizēti 

kursi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem: G.Kleinberga “Pirmsskolas vecuma bērnu 

pozitīva disciplinēšana, ievērojot bērnu tiesību aizsardzības principus”. Skolotāju palīgi 

apmeklēja kursus “Pirmsskolas skolotāja palīga darbs bērncentrētā grupā”.  Kopumā 

mācību gadā pedagogi un skolotāju palīgi  apmeklējuši 50 tālākizglītības seminārus, kursus, 

tajā skaitā, konferences un Eoskolas forumus, kā arī  Pierīgas IKSP rīkotās pieredzes skolas.  

2018./2019. mācību gadā vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā piedalījās  

Skola 2030 rīkotajā forumā par jauno kompetenču ieviešanu Valmierā. LU Projekta 

"Kompetenču pieeja mācību saturā" 4. noslēdzošā moduļa kursos u.c. Vadītājas vietniece 

kopā ar pedagogiem apmeklēja Ekoskolu forumus.  

2018./2019. mācību gadā PII “Zeltrīti” rīkoja pieredzes apmaiņu Pierīgas pirmsskolas 

izglītības iestāžu logopēdiem. 

Vēlamies papildināt skolotāju pieredzi IKT izmantošanā, jo ir iegādāta skārienjūtīgā 

interaktīvā tāfele un visās grupās gaismas galdi (jeb smilšu lampas). 2018.gada oktobrī 1 

pirmsskolas skolotāja piedalījās Erasmus+ seminārā Norvēģijā, Bergenā “Inovatīvas IKT 

izmantošanas metodes pirmsskolas un sākumskolas izglītībā” (“Innovative use of ICT in 

pre-primary and primary education”) un 2019.gada jūlijā 1 pirmsskolas skolotāja 

apmeklēja Erasmus+ kursus Horvātijā Splitā “Stress Managment  and Burnout Prevention”.  

Secinājumi:  

 Izglītības iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls 

 Liels atbalsts mācību procesā ir skolotāju palīgi 

 Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību pedagoģiskās aktivitātēs, 

ieviešot jauninājumus mācību saturā 

Turpmākā darbība:  

 Turpināt pedagogu tālākizglītību IKT pielietošanā, gatavojoties jaunajām 

kompetencēm izglītībā 

 Rosināt pedagogus piedalīties Erasmus+ projektos  

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

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstība 

Iestādes darbs tiek analizēts pedagoģiskajās sēdēs, apkopojot ikgadējos pedagogu darba  

pašnovērtējumus, vadītājas vietnieces izglītības jomā, logopēdu un izglītības psihologa 

atskaites, Iestādes padomes priekšlikumus, vecāku ieteikumus. 2018. gadā paveiktais tika 

atspoguļots “Mārupes novada PII Zeltrīti Pašnovērtējumā 2018”. Novembrī vadītāja 

prezentēja pa gadu paveikto Mārupes novada deputātiem un novada vadībai. Aprīlī un 

maijā vadītājas rīkotās individuālās sarunas “Mans veiksmes stāsts” rosina katru pedagogu 

atskatīties mācību gada laikā paveiktajā, pārdomāt, kas izdevies labi, ar ko var padalīties 

pieredzē, kas sagādājis grūtības, kur nepieciešama palīdzība. Apkopojot pedagogu 

priekšlikumus, tiek izvirzīti gada galvenie pedagoģiskā un audzināšanas darba uzdevumi. 

Viens no uzdevumiem ir pakārtots Ekoskolas gada izvirzītajai prioritātei. Tālākā attīstība 

tiek plānota apzinot stiprākās un vājākās jomas, kur  nepieciešami uzlabojumi. Mācību gada 

pirmajā pedagoģiskajā sēdē tiek apspriesti un apstiprināti mācību gada galvenie 

pedagoģiskā darba uzdevumi un  pasākumu plāns, izlozēti  atbildīgie pedagogi par svētkiem 

un  pasākumiem (katrs skolotājs mācību gada laikā ir atbildīgs par kāda pasākuma 

organizēšanu). Pasākumu plāns gada laikā tiek papildināts un koriģēts. Septembrī vecāki 

tiek iepazīstināti ar mācību gada galvenajiem uzdevumiem vecāku kopsapulcēs un Iestādes 

padomes sēdē. Par iestādes saimniecisko darbību atbildīga ir AS “Hausmaster”, ar kuru 

kopīgi tiek plānoti nepieciešamie remontdarbi, aprīkojums, saimnieciskās lietas nākamajam 

gadam. Gada galvenie pedagoģiskā un audzināšanas darba uzdevumi ir pieejami grupu 

informatīvajā vecāku mapē un  iestādes mājas lapā. 

Secinājumi:  

 Katru gadu notiek Iestādes darba analīze  un tālākā plānošana 

 Visi iestādes darbinieki veic sava darba pašvērtēšanu 

Tālākā attīstība:  

 Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašnovērtēšanu 

Vērtējums: Labi 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” ir nepieciešamā obligātā dokumentācija saskaņā 

ar apstiprināto lietu nomenklatūru. Dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

dokumentu izstrādes prasībām. Visam personālam ir izstrādāti amatu apraksti. Pēc 

nepieciešamības tajos tiek veikti grozījumi. Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” 

darbību nosaka iestādes nolikums ( Mārupes novada domes 2013.gada 13.oktobra lēmums 

Nr.15; protokols nr.8). Ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi 

u.c. iestādes darbību regulējoši dokumenti.  

Iestādes vadības struktūra ir zināma darbiniekiem un vecākiem. Kontaktinformācija par 

iestādes vadību un atbalsta personāla apmeklētāju pieņemšanas laikiem ir pieejama iestādes 

mājas lapā. Iestādi vada vadītāja. Vadītājas vietniece izglītības jomā plāno un nodrošina 

kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vadītājas un vadītājas 

vietnieces pienākumi, kā arī visu darbinieku tiesības un atbildības jomas  ir noteiktas amata 

aprakstos. Vadītāja un vadītājas vietniece savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga 

personāla pienākumu izpildi. Skolotāju palīgu darbu koordinē un kontrolē izglītības 

iestādes māsa.     



34 
 

Vadības apspriedes jeb “piecminūtes” tiek organizētas pirmdienās no rīta, lai apzinātu 

nedēļas pasākumus, deleģētu pienākumus un atbildīgās personas to organizēšanai un 

uzraudzībai. Lai novadītu informāciju darbiniekiem, tiek izmantota e-klase. 1x mēnesī tiek 

plānotas pedagoģiskās sapulces, kad tiek analizēti mēneša sasniegumi un nosprausti tālākie 

uzdevumi, apspriesti aktuāli jautājumi. Iestādes darba plāns mēnesim ir pieejams katram 

pedagogam e-klasē, metodiskajā kabinetā, vecākiem mājas lapā. Vecāki sapulcēs tiek 

iepazīstināti ar plānotajiem mēneša pasākumiem. Iestādes mājas lapā skolotājas atspoguļo 

interesantākos mācību procesa momentus un iesniedz papildināšanai foto galerijas. 

Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece savā darbībā ievēro vispārcilvēcīgās un 

demokrātijas vērtības un ētikas normas. Vadītāja uzklausa darbinieku un vecāku 

priekšlikumus, iespēju robežās cenšas tos realizēt. Nepārtraukti tiek domāts par 

jauninājumiem (gaismas galdi, Ekoskolas projekti, Erasmus + projekti u.c.).  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” vadība nodrošina labvēlīgu vidi iestādē. 

Darbiniekiem ir iespēja pusdienas pārtraukumā atpūsties skolotāju istabā vai uzsildīt 

līdzpaņemtās pusdienas labiekārtotā darbinieku kulinārijas centra virtuvē.  

Iestādes vadība sadarbojas ar Iestādes padomi. 2018./2019. mācību gadā 2x notika 

Iestādes padomes sēdes. Katru gadu vadītāja iepazīstina Iestādes padomi  un darbiniekus ar 

mācību gada budžeta prezentāciju par paveikto iestādē, kur definēti iestādes galvenie darba 

uzdevumi, paveiktais un iezīmēti tālākās attīstības virzieni. Ikdienā komunikācija ar 

iestādes padomes locekļiem notiek elektroniski vai arī tiekoties grupās. Pēc iestādes 

padomes vecāku ierosinājumiem, šogad tika atjaunota mašīnu plūsmas shēma stāvlaukumā. 

Tehniskā personāla plānotās sapulces notiek 3x gadā, bet pēc vajadzības tiek 

organizētas biežāk. 

Iestādes vadītāja plāno  iestādes darbu savā Darba plānā, iepriekš apstiprinot 

pedagoģiskā darba galvenos uzdevumus kopā ar vadītājas vietnieci izglītības jomā, ņemot 

vērā Ekoskolas gada izvirzītās prioritātes un izglītības iestādes māsas gada plānu. 

Izglītojamo sasniegumi  tiek analizēti 2x gadā, bet mācīšanās un uzvedības grūtības tiek 

pārrunātas atbalsta komandas tikšanās sapulcēs un pēc nepieciešamības. Par 

apsaimniekošanu iestādē atbild AS Hausmaster. Veicamos remontdarbus, iestādei 

nepieciešamo inventāru un saimnieciskās lietas kopīgi saskaņo ar Mārupes novada domi. 

 

Secinājumi:  

 Izglītības iestādē vadības darbs ir mērķtiecīgi plānots un organizēts 

 Plānošanā uzmanība tiek pievērsta jauninājumiem, ar kuru palīdzību uzlabojam 

darba kvalitāti un gatavojamies jaunām kompetencēm 

Turpmākā attīstība:  

 Pilnveidot darbinieku un vecāku anketēšanu, lai apzinātu tālākos uzdevumus 

iestādes darbības plānošanā 

 Attīstīt katra iestādes darbinieka atbildību kopīgi pieņemto lēmumu realizācijā 

Vērtējums:  Ļoti labi 
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3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”  regulāri sadarbojas ar Mārupes novada domi. 

Mārupes novadā viena no prioritātēm ir izglītība. Izglītības iestādēm, sadarbojoties ar  

Mārupes novada domes Izglītības dienestu un Mārupes novada domes Attīstības dienestu, 

tiek risināti dažādi ar izglītības kvalitāti saistīti jautājumi (Mārupes novada domes Izglītības 

konsultatīvā padome). Notiek sadarbība ar Mārupes novada domes Sociālo dienestu un 

Bāriņtiesu, pašvaldības policiju. Visciešākā sadarbība ikdienā ir ar Finanšu un 

grāmatvedības nodaļu, jo Mārupes struktūrvienību dokumentu aprite notiek MND 

programmā  DocLogix. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” ir PPP (publiskā privātā 

partnerība) projekts Mārupē, un lēmumi par iestādes attīstību jāpieņem vienojoties 

pilnsabiedrībai “ACANA” un Mārupes novada domei. Iestādes apsaimniekotājs AS 

“Hausmaster”  rūpējas, lai iekštelpas un āra teritorija būtu tīras un sakoptas, dežuranti 

kontrolē drošību. SIA Aniva gatavo mūsu telpās ēdienu izglītojamiem un darbiniekiem, 3x 

gadā rīko pārtikas prezentācijas - degustācijas bērniem, lai iepazīstinātu ar veselīgiem 

produktiem un to daudzveidību – dažādas maizes un siera škirnes, ogas, dārzeņi, piemēram, 

ķirbji un to pārstrādes produkti u.c. 

Mūsu iestādes izglītojamie piedalās Mārupes rīkotajos pasākumos (Advente, Bērnu un 

jauniešu svētki u.c.). Iestādes sešgadīgie izglītojamie apmeklē Mārupes pamatskolu, viņu 

vecāki sapulcēs pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” tiekas ar Mārupes skolu 

direktoriem.  

Nepārtraukti sadarbojamies ar Vides izglītības fondu Ekoskolu programmu. 

Piedalāmies Ekoskolu Rīcības dienās, projektos, forumos  un kampaņās. 

Sadarbojamies ar VIAA, esam piedalījušies  starptautiskos projektos (Nordplus Junior 

projekts “Today a child – tomorrow a leader” sadarbībā ar  Norvēģiju, Zviedriju, Islandi 

2014/2016; Erasmus+ “Valoda – ceļš uz drošu nākotni” Clil metodes apguves kursi  

Lielbritānijā un Vācijā 2016.gadā;  kursi “Sadarbība ar vecākiem" Spānijā 2017. gadā),  

ESF Mārupes novada Veselības veicināšanas projektā “Veselīgs dzīvesveids”- nodarbības 

un aktivitātes par veselīgu pārtiku un dzīvesveidu visām grupām 2017/2019.  

2018.gada oktobrī 1 pirmsskolas skolotāja piedalījās Erasmus+ seminārā Norvēģijā, 

Bergenā “Inovatīvas IKT izmantošanas metodes pirmsskolas un sākumskolas izglītībā” 

(“Innovative use of ICT in pre-primary and primary education”) un 2019.gada jūlijā 1 

pirmsskolas skolotāja apmeklēja Erasmus+ kursus Horvātijā Splitā “Stress Managment  and 

Burnout Prevention”.  

No  06. 2019.līdz 12.2020. piedalīsimies ERASMUS+projektā “Īpašais laiks īpašiem 

bērniem” (Nr.2019-1-LV01-KA101-060155), kurā apvienojušās trīs Mārupes novada 

izglītības iestādes: pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” kā projekta koordinators 

(Mārupe),  Mārupes pamatskolas pirmsskola (Tīraine) un  Skultes sākumskolas pirmsskola 

(Skulte). Mobilitātes konsorcija izveides un darbības mērķis ir pilnveidot un paaugstināt 

pedagogu, atbalsta personāla un vadības profesionālo kapacitāti iekļaujošās izglītības 

sekmēšanai Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādēs.  

 No 09.2019. līdz 08.2021. būsim dalībnieki ERASMUS+ projektā “Full Steam Ahead” 

(Nr.2019-1-IE01-KA229-051560_4) kopā  ar Īriju, Spāniju, Norvēģiju, Lietuvu un 

Igauniju.  

      Katru gadu sadarbojamies ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm. Mūsu pedagogi 

apmeklē Pierīgas IKSP rīkotos kursus un seminārus. Šogad rīkojām pieredzes apmaiņas 

semināru Pierīgas logopēdiem. Pie mums viesojās pedagogi no Aizkraukles novada PII 

“Gundega”, mūsu darbinieki ciemojās Šauļu PII “Žirniukas”. 

Notiek sadarbība ar Pirmsskolas izglītības asociāciju (2019. gadā maijā vadītāja  

piedalījās X starptautiski zinātniskā metodiskā konferencē “Mūsdienu pirmsskolas 
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izglītības izaicinājumi Baltijas valstīs”) ar LU (dalība LU Projekta 

"Kompetenču pieeja mācību saturā" kursos u.c.), ar LOC (dalība  LOC organizētās 

Olimpiskā diena, iepriekš arī  Sniega diena) ar LIZDA un IKVD, risinot normatīvo aktu 

izpildes prasības. Pastāvīga sadarbība norit ar Vides izglītības fondu ( EE Latvia) Ekoskolu 

programmā (Pedagogi un vadītājas vietniece apmeklēja ziemas un vasaras Ekoskolu 

forumus u.c.).  

Izglītības iestāde sadarbojas ar Pierīgas IKSP semināru, kursu un dažādu pedagoģisku 

jautājumu risināšanā. 

 

Secinājumi:  

 Veiksmīga sadarbība ar Vides izglītības fondu Ekoskolu programmā un VIAA 

(Erasmus+projekti) vērsta uz izglītības iestādes attīstību 

 Pastāvīgs atbalsts no Mārupes novada domes 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt sadarbību ar citām institūcijām, vairāk uzmanību  pievēršot VIAA 

Erasmus + projektiem, skolotāju tālākizglītībai jauno kompetenču kontekstā 

Vērtējums: Ļoti labi 
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4. Pašvērtējuma kopsavilkums 

 

Nr. Jomas Vērtējums 

3.1. Mācību saturs  

3.1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas Ļoti labi 

3.2. Mācīšana un mācīšanās  

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3.3. Izglītojamo sasniegumi Ļoti labi 

3.4. Atbalsts izglītojamiem  

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Ļoti labi 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

3.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Ļoti labi 

3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi 

3.5. Iestādes vide  

3.5.1. Mikroklimats Labi 

3.5.2. Fiziskā vide Ļoti labi 

3.6. Iestādes resursi  

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

3.6.2. Personālresursi Ļoti labi 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 
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 5. Turpmākā attīstība 

 

 

Iestādes 

darbības 

pamatjomas 

Turpmākā attīstība 

Mācību saturs  Izvērtēt speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem –  kods 01015511  licencēšanu 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

 Pedagogu tālākizglītība, gatavojoties jauno kompetenču 

ieviešanai  

 Turpināt papildināt zināšanas par darba metodēm ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācību un uzvedības grūtības 

 Turpināt izglītojamo vērtēšanas procesā kopīgi strādāt ar 

atbalsta komandu 

 Pedagogu tālākizglītība pedagoģiskā procesa individualizācijā 

 

Izglītojamo 

sasniegumi 
 Veltīt uzmanību izglītojamo kavējumu attaisnojuma iemesliem, 

analizēt tos 

Atbalsts 

izglītojamajiem 
 

 Turpināt bērniem nostiprināt  saskarsmes prasmes ar spēles 

“Mācīties, draudzēties, spēlēties” palīdzību 

 Turpināt izglītot bērnus un sabiedrību par vidi un apkārtni, 

darbojoties Ekoskolu programmā 

 Pievērst uzmanību metodiskā kabineta mācību materiāliem par 

karjeras izglītību 

 Pievērst pastiprinātu uzmanību mācību procesā ar talantīgajiem 

izglītojamiem  

 Papildināt materiālo bāzi, iegādājoties Montessori pedagoģijas 

izstrādātos mācību līdzekļus 

 Atvērt speciālā pedagoga štata vietu 

 Pilnveidot vecāku anketēšanu, lai uzlabotu iestādes mācību 

procesu  

 

 

Iestādes vide  Turpināt  uzturēt iestādes tradīcijas, ieviest jaunas tradīcijas 

 Turpināt visiem ievērot Iekšējos kārtības noteikumus un citus 

ārējos un iekšējos normatīvos aktus 

 Aprīkot iestādes dabas zinību kabinetu Eko Māju  

 

 

Iestādes resursi 

 

 Iegādāties mūzikas aparatūru mūzikas un sporta skolotājām 

 Turpināt pedagogu tālākizglītību IKT pielietošanā, gatavojoties 

jaunajām kompetencēm izglītībā  

 

Iestādes darba 

organizācija, 

 Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašnovērtēšanu 
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vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 Pilnveidot darbinieku un vecāku anketēšanu, lai apzinātu tālākos 

uzdevumus iestādes darbības plānošanā 

 Attīstīt katra iestādes darbinieka atbildību kopīgi pieņemto 

lēmumu realizācijā  

 Turpināt sadarbību ar citām institūcijām, vairāk uzmanību  

pievēršot VIAA Erasmus + projektiem, skolotāju tālākizglītībai 

jauno kompetenču kontekstā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Pirmsskolas izglītības iestādes ”Zeltrīti” vadītāja 

 

Iveta Jirgensone 

 

 

 

Saskaņots: 

 

Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece 

 

Līga Kadiģe 

 

 

 

 

Mārupes novada Izglītības dienesta vadītāja 

 

Sarmīte Antiņa 

 


