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1. Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” 

vispārīgais raksturojums 

 

1.1. Atrašanās vieta, sociālā vide 

 

Mārupe ir apdzīvota vieta Mārupes novadā, robežojas ar Rīgu. Mārupes ciemats ļoti cieši 

saistīts ar Rīgas pilsētu un faktiski ir saplūdis ar to. Cauri ciematam tek Mārupīte, ar ko arī saistāma 

ciemata nosaukuma izcelšanās. Mārupītes krastā netālu no Mārupes novada administratīvā centra 

Pērses ielā 16A atrodas Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ’’Lienīte’’ jaunākās telpas 

– atvērtas 2015. gada septembrī, kuras apmeklē bērni vecumā no 1.5 gadi -3 gadi. Turpinot ceļu 

gar Mārupītes krastu mēs nonākam Amatas ielā 2, PII ‘’Lienīte’’ galvenajā ēkā, kuru apmeklē 

bērni vecumā no 4 – 7 gadi . 

PII ‘’Lienīte’’ pārsvarā apmeklē Mārupes novadā deklarētie bērni, ilggadējo mārupiešu 

bērni, kā arī straujas apbūves rezultātā Mārupē uz dzīvi ienākušo ģimeņu bērni. Neliela daļa bērnu, 

kuri apmeklē PII ‘’Lienīte”, ir deklarēti citā pašvaldībā . Tie ir pašvaldības iestādēs strādājošo 

bērni. Iestādi apmeklē bērni no labi situētām ģimenēm, kā arī no ģimenēm ar zemākiem 

ienākumiem. Lielākā daļa bērnu nāk no labvēlīgām ģimenēm. Iestāde sadarbojas ar vecākiem. 

Vecāki ir aktīvi un iesaistās iestādes rīkotajos pasākumos. 

 

1.2. Iestādes vēsture, vide 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Lienīte’’ dibināta kā kolhoza ‘’Mārupe’’ mazbērnu 

novietne – bērnudārzs. Tā tika atvērta 1972.gada 20. jūlijā. 

Minētajā datumā tika atvērtas 3 grupas, bet ar 1. augustu pārējās 3 grupas. Iestādē bija 

paredzētas vietas 140 bērniem. Visas grupas bija diennakts, no tām 1 mazbērnu grupa, kurā bērnu 

vecums bija no 1 – 2 gadiem.  

Ar 1981. gada 6. janvāri kolhoza ‘’Mārupe’’ mazbērnu novietne - bērnudārzs pāriet Rīgas 

rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā un iegūst savu tagadējo nosaukumu ‘’Lienīte’’. 

Bērnudārza bērni kopā ar muzikālo audzinātāju Lieni Lūsi piedalās Latvijas televīzijas 

raidījumos:’’ Ar dziesmiņu ciemos eju’’, ‘’Ar dziesmiņu labu daru’’. 

1991. gada vasarā mazbērnu novietne - bērnudārzs ‘’Lienīte’’ kļuva par Mārupes pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādi ‘’Lienīte’’ Šajā laikā tika slēgtas diennakts grupas. Iestāde pārgāja 

uz 12 stundu darba laiku. 
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No 1998. gada tika veikta pagrabstāva rekonstrukcija un iegūtas jaunas papildus telpas: 

sporta zāle, ēdamzāle, grupas telpa, telpa interešu izglītībai. Ar 1999. gada janvāri bērnu ēdināšana 

tika organizēta ēdamzālē. 1999.gada oktobrī pagrabstāva grupas telpā tika iekārtota vide un atvērta 

7. grupā, kurā sagatavoja skolai tos 5-6 gadīgos bērnus, kuri nebija apmeklējuši pirmsskolas 

izglītības iestādi. Grupā strādāja 

viens pedagogs ar 12 bērniem. Grupas darba laiks bija 7 stundas. 

2009. gada vasarā, sakarā ar reģionālo reformu, iestāde kļūst par Mārupes novada 

pirmsskolas izglītības iestādi ‘’Lienīte’’. Iestādi apmeklē bērni no 3 gadu vecuma . Bērnu 

apmeklējumam iestādē bija atvērtas 7 grupas, 6 no tām strādāja 12 stundas dienā, bet 1 grupa, 5 – 

6 gadīgo bērnu sagatavošanas skolai grupa, strādāja 7 stundas . 

No 2011./2012. mācību gada iestādē ir 6 grupas ar 12 stundu režīmu . 7. grupa tiek slēgta, 

jo nav pieprasījuma pēc 7 stundu apmeklējuma. 7. grupas telpās tiek iekārtots logopēda un 

psihologa kabinets. 

2011. gadā iestāde piedalījās projektā ‘’ Attīstošās vides inventāra iegāde bērnu fiziskajai 

attīstībai un veselības nostiprināšanai’’ un ieguva finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai. Tika iegādātas un uzstādītas dažādu sarežģītības pakāpju konstrukcijas rotaļu 

laukumiem, kurās bērni attīsta līdzsvaru, spēku, veiklību, drosmi. 

2012. gada vasarā tiek veikta iestādes telpu vienkāršotā renovācija. 

2015.gada 5. septembrī, Mārupē Pērses ielā 16A, tika atvērtas papildus telpas bērnu 

apmeklējumam vecumā no 1,5 - 3 gadiem. Līdz ar to no 2015./2016. mācību gada PII ‘’Lienīte’’ 

ir atvērtas 12 grupas, kuras izvietotas divās adresēs: 

1. Pērses ielā 16A 5 grupas bērniem vecumā no 1,5 – 3 gadi un viena grupa no 3-6 gadi; 

2. Amatas ielā 6 grupas bērniem vecumā no 4 gadi līdz 6 gadi. 

Iestādes vide tiek uzlabota un atjaunota katru gadu. 2019. gadā: 

1. Iestādē Amatas iela 2, lai uzlabotu vidi tika iegādāti krēsli mūzikas zālei, iegādātas 150 

bērnu segas un 48 komplekti bērnu gultas veļas, kā arī dators lietvedes kabinetā, nomanīti 

rotaļu atribūti 2.gr, 3.gr., 5.gr. laukumā, nomainīta veļas mašīna. 

2. Iestādē Pērses iela 16A iegādāti 46 bērnu krēsli atbilstoši 1,5 un 2 gadīgo bērnu  
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1.3. Īstenotās izglītības programmas, izglītojamo skaits 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Lienīte’’ realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 

01011111, licence Nr. V-8372 izdota 27.11.2015. 

2019./2020. mācību gadā iestādi apmeklēja 248 bērni, kuri dzimuši laika periodā no 2013. gada 

līdz 2018. gadam. 

 

 Amatas ielā 2 

4-5gadi veci bērni -48 bērni ( divas grupas) 

5-6 gadi veci bērni -48 bērni (divas grupas) 

6-7gadi veci bērni – 48 bērni (divas grupas) 

Kopā 144 bērni 

 

 Pērses iela 16 A 

 1.5-2 gadi veci bērni – 15 bērni (viena grupa) 

2-3 gadi veci bērni -34 bērni (divas grupas) 

3-4 gadi veci bērni -40 bērns (divas grupas) 

4- 7 gadi veci bērni -15 bērni (viena grupa) 

Kopā 104 bērni 

 

1.4. Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs 

 

2019./2020. mācību gadā iestādē strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, uz katru grupu divi 

pedagogi. Iestādes vadību nodrošina iestādes vadītāja un 2 vadītājas vietnieki izglītības jomā. 

Atbalstu ikdienas darbā pedagogiem un vecākiem nodrošina atbalsta personāls – izglītības 

psihologs un logopēds. Iestādē strādā pedagogi ar lielu pedagoģiskā darba stāžu un pedagogi, kuri 

ir tikko sākuši veidot savu karjeru. 
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1.attēls “Pedagogu kvantitatīvais sastāvs” 

 

Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības uz 2019. gada 1.septembri 

1.tabula 

 Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību 

Ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

Ar vidējo 

vispārējo 

izglītību 

No tiem 

iegūst 

augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

Ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

Tai skaitā 

pedagoģijas 

maģistrs 

Iestādes vadītājs    1 1 

Vadītāja vietnieks 

izglītības jomā 

   2 2 

Pirmsskolas skolotājs  3 3 21 2 

Pirmsskolas mūzikas 

skolotājs 

   2 1 

Pirmsskolas sporta 

skolotājs 

   1 1 

Skolotājs logopēds     1  

Izglītības psihologs    1 1 

 

1.5. Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi 

 

PII ‘’Lienīte’’ papildus ikdienas nodarbībām bērniem pēc vecāku izvēles tiek piedāvāta 

darbošanās interešu izglītības pulciņos. Ir iespēja apmeklēt angļu valodas pulciņu, deju nodarbības 

deju kolektīvā ‘’Māriņa’’ un sporta deju pulciņā, trīsgadīgajiem bērniem ritmiku un rotaļdejas, 

apmeklēt sporta pulciņu bērnu vispārējo fizisko spēju attīstīšanai un robotikas pulciņu. 

Iestādē ir grupa, kurā bērnu apmācībā tiek izmantotas Montesori pedagoģijas metodes. 

1 2

24

2
1 1

1

Pedagogu kvantitatīvais sastāvs

vadītāja

vadītājas vietniece izglītības jomā

pirmsskolas skolotāja

mūzikas skolotāja

sporta skolotāja

skolotāja logopēde

izglītības psiholoģe
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2. Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” misija, vīzija, 
darbības pamatmērķi 

 

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lienīte’’ vīzija: 

Zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns. 

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lienīte’’ misija: 

Darboties drošā vidē, kurā bērns izzina, rada un gūst pieredzi par apkārtējo pasauli. 

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lienīte’’ vērtības: 

Cieņa- Tikai cieņpilnās attiecībās var pastāvēt uzticēšanās un savstarpēja sapratne. 

Atbildība – Atbildība par savām izvēlēm un darbībām mērķa sasniegšanā. 

Sadarbība – Prasme klausīties, prasme izteikt savas vēlmes, domas un prasme pieņemt atšķirīgu 

viedokli un vienoties. 

Ģimeniskums – Piederība un drošība, kas ir attīstības pamats. 

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lienīte’’ mērķis: 

Secīga, mērķtiecīga vides veidošana, lai bērnos sekmētu zinātkāri, radošumu un atbildību.  

Realizējot šo mērķi izglītības iestāde ir strādājusi, izvirzot sekojošas prioritātes un 

sasniedzot noteiktus rezultātus. 

 

Pamatjomas Prioritātes Rezultāti 

Mācību saturs Pedagogu sadarbība 

mēneša plāna izstrādē 

un darba metožu izvēlē. 

Bērnu līdzdarbība 

mācību satura 

plānošanā. 

 Prot izvirzīt mērķus un sadarbojoties realizē 

plānoto. 

 Grupu skolotājas ir atvērtas bērnu iniciatīvai 

un ierosinājumiem mācību satura tematu izvēlē 

un apguves plānošanā. 

 Katra grupa mācību gada beigās sniedz 

atgriezenisko saiti par sadarbību mēneša darba 

plāna izstrādē. Izvērtēta mācību līdzekļu un 

grāmatu atbilstība integrētai mācību 

programmai  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Pašvadītas mācīšanās 

procesā uz izziņas 

darbību, zinātkāres 

attīstību un bērnu 

patstāvīgu darbošanos 

balstīta mācīšanās 

 Grupu iekārtojumā skolotājs akcentē mācību 

centru izveidošanu, patstāvīgu un uz izziņas 

darbību vērstu darbošanos. 

 Grupu āra nodarbības tiek organizētas ne 

mazāk kā 2x mēnesī. 

 

Izglītojamo 

sasniegumi: 

Analizēt izglītojamo 

sasniegumus. 

 Pedagogi 2 reizes gadā veic izglītojamo 

prasmju analīzi. 

 Pusgadā katrai grupai notiek mazā pedagoģiskā 

sēde, kurā tiek izvērtēta katra bērna sasniegumi 
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un nosprausta nepieciešamā palīdzība, ja tāda 

ir vajadzīga. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Atbalsta sistēmas 

pilnveide bērniem ar 

uzvedības un mācību 

traucējumiem. 

 Rīcības plāna, darbam ar bērniem kuriem ir 

uzvedības un mācību traucējumi, pilnveide un 

tā izmantošana nepieciešamības gadījumā 

 

Iestādes vide Emocionālās un fiziskās 

vides pilnveide, kurā 

bērns gūst pieredzi par 

apkārtējo pasauli 

 Jaunie bērni un darbinieki izjūt atbalstu, 

iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē. 

 Izstrādāti priekšlikumi bērnu ēdināšanas 

uzlabošanai un notikušas sarunas par 

ieviešanu. 

 Iesākts āra laukumu pārveides process Amatas 

ielā 2. 

Iestādes resursi Izvērtēt un atjaunot 

atbilstoši pirmsskolas 

izglītības programmas 

specifikai un apguvei 

mācību tehniskos 

līdzekļus, materiālus, 

aprīkojumu. 

 Izvērtēti esošie resursi grupās un metodiskajā 

kabinetā. 

 Noteiktas prioritātes kādus mācību tehniskos 

līdzekļus nepieciešams atjaunot. 

 Grupu iekārtošana atbilstoši vecumposma 

īpatnībām un kompetencēs balstītas mācīšanās 

principiem. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Vienotas izpratnes 

veidošana darbiniekos 

par pirmsskolas 

mērķiem un 

uzdevumiem. 

 Tiek nodrošināta regulāra atgriezeniskā saite 

par katra darbinieka atbildību un ieguldījumu 

pirmsskolas mērķu sasniegšanā 

 

 

3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 
kritērijos 

 

3.1. JOMA: MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Lienīte’’ realizē vispārējo pirmsskolas izglītības 

programmu , kods 01011111, licence Nr. V-8372 izdota 27.11.2015. 

Licencētā izglītības programma atbilst pirmsskolas izglītības programmas paraugam. 

Pedagogi zina un izprot pirmsskolas izglītības satura programmas noteiktos mērķus un 

uzdevumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas satura apguvi pedagogi izvēlās atbilstošus 

mācību līdzekļus un metodes, informācijas tehnoloģijas, mācību un audzināšanas darba 

diferenciāciju un individualizāciju. Sešgadīgo bērnu apmācībai, atbilstoši integrētajai mācību 



9 
 

programmai, pedagogi izvērtē un pieņem lēmumu kādus mācību līdzekļus un grāmatas izmantos 

darbā. Mācību gada sākumā ar vadītājas rīkojumu tiek apstiprināts pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei ieteicamo mācību līdzekļu un grāmatu saraksts. 

Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts pedagoģisko pasākumu gada plāns, ieteicamā 

dienas kārtība kā arī rotaļnodarbību saraksts. 

Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredze, iepazīstas ar labās prakses 

piemēriem, organizē un vēro atklātās nodarbības, aktīvi apmeklē citus piedāvātos izglītojošos 

pasākumus. 

Katra mācību gada sākumā vecāki tiek iepazīstināti ar pirmsskolas izglītības satura 

programmas uzdevumiem. Sapulces tiek organizētas pa vecuma grupām. 

Pēc sapulcēm var spriest- jo bērns ir mazāks , jo vecākam ir vairāk jautājumu par 

pirmsskolas izglītības programmas saturu, par to, kas tieši katrā vecuma posmā bērnam būtu 

apgūstams. 

Stiprās puses: 

 Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības satura programmu un integrēto mācību programmu 

sešgadīgiem bērniem. 

 Mācību procesa plānošanā pedagogi ievēro izglītojamo vecuma īpatnības, individuālās 

spējas un vajadzības. 

 Iestāde pilnībā nodrošināta ar izglītības programmas realizēšanai nepieciešamajiem 

līdzekļiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jaunā kompetencēs balstīta pirmsskolas izglītības satura ieviešana. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.2. JOMA: MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Pedagogi regulāri apmeklē kursus, seminārus pilnveidojot zināšanas metodikā, kursos 

iegūtās jaunākās atziņas un metodes nodod savām kolēģēm iestādes organizētajos semināros. Tādā 

veidā pirmsskolas skolotājas mācīšanas procesā izmanto dažādas mācību metodes, kas atbilst 

bērnu spējām un vecumposma attīstības īpatnībām. Lai jaunie pedagogi varētu veiksmīgāk 

organizēt pedagoģisko darbu grupā, iestādes psiholoģe ir noorganizējusi un novadījusi seminārus 

par tēmām; ’’Dzīves un profesionālie mērķi’’, ‘’Sarunas ar vecākiem’’, ‘’Sajūtas un vajadzības’’; 
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‘’Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem’’. Šajos semināros iegūtās zināšanas pedagogiem 

palīdz mācīšanas procesā pareizi izvēlēties mācību metodes un organizēt darbu ar vecākiem.  

Lai nodrošinātu bērnu patstāvīgu darbošanos, mērķtiecīgi tiek iekārtota grupas vide. 

Pedagogi bērnu individuālajai attīstībai izmanto pašvadības un pašizziņas procesu veicinošas 

mācību metodes. Tiek plānota un vadīta izzinoša darbošanās āra vidē. 

Mācīšanas procesā izmantojamie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam un spējām. 

Pedagogi savā darbā atbilstoši bērnu vecumam un nodarbības uzdevumiem izmanto jaunākās 

tehnoloģijas. 

Iestāde regulāri vērtē pedagogu darba kvalitāti. Nodarbību kvalitātes vērtēšanā piedalās 

administrācija, pedagogi. 

Stiprās puses: 

 Zinoši, pieredzes bagāti pedagogi. 

 Pedagogi, kuri mācās augstskolā, tur iegūtās jaunākās metodes un paņēmienus iedzīvina 

pedagoģiskajā procesā iestādē. 

 Pedagogi apmeklē tālākizglītības kursus, lai pilnveidotu zināšanas pirmsskolas metodikā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pedagogiem turpināt izzināt dažādas metodes un darba formas. 

 Vairāk organizēt savstarpējo nodarbību vērošanu, daloties pieredzē meklēt efektīvākas darba 

formas un metodes.  

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Izglītojamiem izglītības iestādē ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām 

atbilstošu izglītību. Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Lienīte’’ mācīšanās tiek organizēta pēc 

ieteicamā rotaļnodarbību saraksta. Katra mācību gada sākumā izglītības iestādes administrācija un 

pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar izglītības procesam paredzamo materiālo bāzi un 

darba organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. 

Izglītojamiem tiek radīta iespēja mācību procesā demonstrēt savas prasmes un zināšanas, 

piedaloties nodarbībās, iestādes  projektos, pasākumos. Projektos 5-6 gadīgie bērni mācās 

prezentēt savu darbu. Iestādē, bērniem vecumā no 4 gadu vecuma, vienreiz gadā tiek organizēta 

talantu diena, kurā bērni paši izvēlās kādu talantu viņi demonstrēs pārējiem bērniem (dziedās, 

dejos , stāstīs stāstus, runās dzeju, vingros u.c.). 

Vērojumi organizētajās nodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka pedagogi 

mērķtiecīgi organizē mācīšanās darbu. Pedagogi veido bērnos motivāciju piedalīties mācīšanās 
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darbā un pozitīvu attieksmi uz izzināšanas procesu. Pedagogi kā mācīšanās metodi izmanto lomu 

spēles, dramatizāciju, projektus, grupu darbus u.c. Tas nozīmē mācīties darot. Tā kā mūsu iestādes 

moto ir ‘’Palīdzi man to izdarīt pašam’’, tad jau sākot ar pašiem mazākajiem bērniem pedagogi 

pievērš lielu uzmanību tam, lai bērni dažādus darbus censtos darīt paši tik cik var, bet ar katru reizi 

pagrūtinot uzdevumu. 

Iestādē ir bagāta materiālā bāze, kuru var izmantot mācīšanās procesā. 

Stiprās puses: 

 Pirmsskolas dienas režīms ļauj elastīgi veikt mācīšanos visas dienas garumā. 

 Laba materiālā bāze. 

 Ir nodrošināts pedagoģiskais personāls. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Vecāku izglītošana par iestādes apmeklējumu. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

PII ‘’Lienīte’’ pedagogu galvenais uzdevums ir mācību un audzināšanas darbu organizēt 

interesanti, atbilstoši bērnu spējām, vajadzībām un interesēm. Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko 

procesu skolotājas regulāri vērtē, kas izdevies, kas nav sasniegts, kādi uzdevumi izvirzāmi 

turpmākajai pedagoģiskajai darbībai. Regulāra mācīšanas un mācīšanās vērtēšana ir neatņemama 

pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. 

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšana tiek veikta 

saskaņā ar MK noteikumiem NR.716, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas 

pamatprincipus: 

 Bērnam ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa snieguma 

vērtēšanas kritēriji; 

 Mācību sasnieguma vērtēšanai izmanto dažādus metodiskos vērtēšanas paņēmienus; 

 Bērna snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru, pamatotu un noteiktā 

secībā veidotu darbību kopums; 

 Vērtēšanu pielāgo ikviena bērna dažādajām mācīšanās vajadzībām. 

Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai noteiktu 

izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanas, prasmju apguvi un attieksmju veidošanos, lai 

saņemtu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm, lai spriestu par 

mācīšanās efektivitāti. 
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Vērtējot izglītojamo prasmes, skolotāja nosaka ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību 

noteiktām prasībām, bet arī individuālo attīstības dinamiku. Izvērtējot sasniegumus var spriest par 

izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību, vai piesaistot 

atbalsta personālu. 

Stiprās puses: 

 Pedagogi pārzin sasniedzamo zināšanu un prasmju līmeni atbilstoši vecumam. 

 Tiek izvērtēta izglītojamā individuālā attīstības dinamika. 

 Informācijas nodošana vecākiem par izglītojamā sasniegumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt izvērtēt izglītojamā zināšanu un prasmju noteikšanu. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.3. JOMA: IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti ikdienā pedagoģiskajā procesā, kur bērnu galvenais 

darbības veids ir rotaļnodarbība. Skolotājas mutiski uzteic katra izglītojamā veikumu, motivējot 

un iedrošinot viņu nākošajai izzinošajai darbībai.  

Divas reizes gadā skolotājas veic izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un analīzi. 

Vērtējumu ievada ‘’e-klase’’, kur ar to var iepazīties izglītojamo vecāki. Mācību gada pusgadā 

notiek mazās pedagoģiskās sēdes, kurās tiek izvērtēti katra izglītojamā, sakot no 4 gadu vecuma, 

sasniegumi. Sēdes notiek katrai grupai atsevišķi. Mazajās pedagoģiskajās sēdēs piedalās vadītāja, 

vadītājas vietniece izglītības jomā, grupas skolotājas, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, 

logopēde, psiholoģe. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa 

pilnveidošanai. 

Lai izglītojamos motivētu piedalīties dažādās aktivitātēs, sporta pasākumos, talantu ballē, 

projekta noslēguma pasākumā, u.c., izglītojamiem tiek pasniegti vai nu diplomi, vai nu veselīgie 

augļi un dārzeņi u.c. 

Iestādē darbojās vairāki interešu izglītības pulciņi, kolektīvi, kuri aktīvi piedalās ārpus 

iestādes pasākumos. Deju kolektīvs ‘’Māriņa’’ ir piedalījies jaunrades deju skatē, kurā ir ieguvis 

atzīstamus rezultātus. Ansamblis ‘’Mārupēni’’ar panākumiem  piedalījās jauno izpildītāju 

konkursos. Konkursā ‘’Nāc sadziedāt’’ Mārupēni ieguva 2. pakāpes diplomu. 

Stiprās puses: 

 Pedagogi spēj veikt vērtēšanu, lai motivētu izglītojamos turpmākam darbam. 

 Vērtējums tiek ievadīte ‘’e-klasē’’, kur ar to var iepazīties vecāki. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Uzlabot sadarbību ar atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu izglītojamiem. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.4. JOMA: ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

 

Iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociāli pedagoģiskās 

vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. Izglītības iestādē darbojas 

atbalsta komanda. Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem. 

Atbalsta komandā ietilpst vadītāja, vadītājas vietnieks izglītības jomā, izglītības psihologs, 

logopēds. Lai izglītības iestādē veidotu drošu vidi, palīdzētu nodrošināt emocionālu drošību, 

psihologs veic darbu ar izglītojamiem, pedagogiem, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem. Psihologs 

sadarbojas ar grupas skolotajām, konsultē izglītojamo vecākus, organizē seminārus pedagogu 

izglītošanā, kā arī lekcijas izglītojamo vecākiem. 

Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi, veic valodas korekcijas darbu, 

sadarbojas ar grupas skolotājām un izglītojamo vecākiem. 

Vadātājas vietniece izglītības jomā koordinē atbalsta komandas darbu, apkopo un izvērtē 

informāciju par izglītības procesa organizāciju un atbalstu izglītojamiem, kuriem nepieciešama 

palīdzība. 

Iestādē ir izstrādāts rīcības plāns darbā ar bērnu, kuram ir uzvedības traucējumi vai arī nav 

nepieciešamās prasmes un zināšanas pirmsskolas izglītības programmas apguvei. 

Grupas skolotājas veic pedagoģiskos vērojumus, kur apraksta izglītojamo uzvedības 

grūtības. Skolotāji un skolotāju palīgi zina kā rīkoties, saskatot jebkādas vardarbības pazīmes 

izglītojamā uzvedībā, vai ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības. Iestādei ir sadarbība ar Mārupes 

novada sociālo dienestu un bāriņtiesu. 

Izglītojamo vecākiem un aizbildņiem ir pieejamas konsultācijas, ko sniedz Pierīgas 

pedagoģiski medicīniskā komisija. Vecāki ir informēti par kārtību, kādā var saņemt nepieciešamo 

atbalstu pedagoģiski medicīniskajā komisijā. 

Stiprās puses: 

 Profesionāli atbalsta komandas speciālisti. 
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 Ir izstrādāts rīcības plāns darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi vai arī nav 

nepieciešamās prasmes un zināšanas pirmsskolas izglītības programmas apguvei. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veikt uzlabojumus rīcības plānā. 

Vērtējums: Labi 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

 

Iestrādē ir izstrādāti un apstiprināti iekšējie normatīvie dokumenti - iekšējās kārtības 

noteikumi, drošības noteikumi, kuros ir noteiktas prasības uzvedībai pasākumos izglītības iestādē 

un ārpus tās. Ar drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti iestādes darbinieki, 

izglītojamo vecāki un paši izglītojamie. Ar iekšējās kārtības noteikumiem vecāki tiek iepazīstināti 

vecāku sapulcēs, kā arī var iepazīties iestādes mājas lapā www.lienite.lv un grupās pie skolotājām.  

Iestādē ir noteikta kārtība kā tiek organizētas ekskursijas, pastaigas ārpus iestādes. Ir 

noteikta kārtība kā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas. Ir izstrādāta kārtība iestādes 

darbinieku un izglītojamo rīcībai, ja kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai cita drošībai, 

ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība. 

Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo drošību teritorijā, ir uzstādītas videonovērošanas 

kameras,  vārtiņi un iestādes durvis ir aprīkotas ar kodu, ir ugunsdrošības apziņošanas sistēma, tiek 

izmantoti apsardzes uzņēmuma pakalpojumi. 

Stiprās puses: 

 Ir droša vide. 

 Ir izstrādātas noteiktas prasības uzvedībai pasākumos izglītības iestādē un ārpus tās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot noteikumus, kuri nodrošina bērnu drošību iestādē un ārpus tās. 

Vērtējums: Labi 

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši noteiktajiem mācību gada galvenajiem 

pedagoģiskā darba uzdevumiem. Grupu skolotājas audzināšanas darbu veic sadarbojoties ar 

mūzikas skolotājām, sporta skolotāju, atbalsta personālu. Audzināšanas darbs notiek sadarbojoties 

arī ar izglītojamo vecākiem, kuri iesaistās projektos, pasākumos. 
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Iestāde audzināšanas darbā kā prioritāti izvirzīja patriotisko audzināšanu, nosakot 

audzināšanas darba galveno mērķi: ’’Izglītības procesā veidot bērna izpratni par Latvijas valsti, 

latviešu valodu, kultūru, Latvijas vēsturi, veicināt piederību savai izglītības iestādei, novadam.’’ 

Audzināšanas darbs tiek veikts organizējot un piedaloties dažādos iestādes rīkotajos 

pasākumos. Gatavojoties pasākumiem izglītojamie apgūst gan sadarbības prasmes, gan 

līdzdarbības prasmes, gan māku uzstāties, gan arī parādīt savas zināšanas. Daudzi pasākumi ir 

kļuvuši par tradīcijām. 2.tabulā uzskaitīti visi pasākumi, kuri notiek mācību gada laikā. 

2.tabula 

 Pasākumu uzskaitījums 

Gadskārtu ieražu 

svētki 

Miķeļi; Mārtiņi; Ziemassvētki; Lieldienas; Līgo svētki. 

Tradicionālie 

pasākumi 

Latvijas dzimšanas diena; Draudzības diena mazās gr.; Talantu diena 

lielās gr.; Vecvecāku pēcpusdiena 5-gadīgo gr.; Konkurss ‘’Cālis’’; 

Mātes diena , ģimenes diena; Atvadas no bērnudārza; Izlaidums -6 

gadīgo gr. 

Sporta pasākumi Olimpiskā diena; Sniega diena; Sporta pasākums meteņos; Sporta 

pasākums pašiem mazākajiem; Sporta izpriecas sadarbībā ar citām 

Mārupes novada PII. 

Citi pasākumi 1 x mēnesī koncerts vai teātra izrāde; skolotāju veidotas izrādes 

bērniem; 5- 6 gadīgo bērnu ekskursijas uz Brīvdabas muzeju, 

Zooloģisko dārzu, skolu. 

Labdarības pasākumi  Ziemassvētku labdarības pasākums pansionātā ‘’Liepa’’ 

(ziedojumu nodošana, bērnu koncerts). 

Projekti Iestādes iekšējie projekti par kādu no gada galvenajiem pedagoģiskā 

darba uzdevumiem.  
 

Iestādē ir vispusīgas personības attīstību veicinošs interešu izglītības piedāvājums. Interešu 

izglītībā strādā profesionāli pedagogi, kuriem piemīt labas komunikācijas spējas, kuri mīl savu 

darbu, un motivē izglītojamos darbam. Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja mācīties angļu valodu, 

izkopt dziedāšanas prasmes ansamblī ‘’Mārupēni’’, apgūt tautas dejas soļus deju kolektīvā 

‘’Māriņa’’, apmeklēt sporta deju nodarbības. No 2018. gada janvāra papildus tiek piedāvāti divi 

interešu pulciņi. Viens no tiem ir - ‘’Ritmika un rotaļdejas’’. Pulciņš paredzēts bērniem no 3 gadu 

vecuma. Otrs pulciņš – Robotikas pulciņš. 

Iestādes kolektīvi ir aktīvi dalībnieki Mārupes novada rīkotajos pasākumos. Ansamblis 

‘’Mārupēni ‘’ ar savām dziesmām ir priecējis pasākumus izstāžu centrā Ķīpsala, Lido kompleksā, 

piedalījies ansambļu skatēs, kurās ir ieguvis atzinības rakstus, piedalījies labdarības akcijā ‘’Dod 

pieci’’. 

Deju kolektīvs ‘’Māriņa’’ ir piedalījies jaunrades deju skatēs, kā arī viesojies sadancošanas 

pasākumos. 
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Stiprās puses: 

 Iestādē ir daudzveidīgas iestādes tradīcijas. 

 Interešu izglītības nodarbībās izglītojamiem tiek dota iespēja attīstīt savus talantus. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ierosināt pilnveidot un uzlabot Robotikas pulciņa programmu. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Pirmsskolā karjeras izglītības saturs tiek integrēts pirmsskolas izglītības satura programmā. 

Grupās ir iegādātas galda spēles, kurās ir jāatpazīst un jānosauc cilvēka profesijas, kā arī jāprot 

sameklēt darba rīki vai instrumenti, kas nepieciešami šai profesijai. Rotaļnodarbībās vispirms 

izglītojamie tiek iepazīstināti ar tām profesijām, kuras ir pirmsskolas iestādē - pirmsskolas 

skolotāja, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, metodiķe, 

logopēde u.c. Izglītojamie labprāt piedalās dažādu profesiju izpētē. Bērni tiek aicināti pastāstīt par 

savu vecāku profesiju. Izglītojamie zīmē, vizualizē šīs profesijas, izzina pienākumus. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. 

 Pedagogi ir radoši un profesionāli, izglītojamiem ir iespēja saņemt palīdzību profesiju 

izzināšanas jautājumos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Dažādot karjeras izglītības pasākumus atbilstoši izglītojamo vecumam. 

 Profesiju izpētē iesaistīt izglītojamo vecākus, lai viņi iepazīstina ar savu profesiju. 

Vērtējums: Labi 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Izglītības iestāde veicina talantīgu izglītojamo izaugsmi, kā arī sniedz daudzpusīgu atbalstu 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Iestādē ir radīta iespēja rotaļnodarbībās pakāpeniski 

apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas gaitu 

uzsākšanai. Rotaļnodarbības tiek organizētas tā, lai izglītojamais varētu iekļauties mācību procesā. 

Talantīgajiem izglītojamiem tiek piedāvāti sarežģītāki uzdevumi. Ja kāds no izglītojamiem nevar 

rotaļnodarbībā paveikt izvirzīto uzdevumu, atbalstu sniedz pedagoga palīgs. Pirmsskolas 

izglītošanās process ir demokrātisks un draudzīgs izglītojamiem, jo tas paredz izglītošanu visas 
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dienas garumā, līdz ar to pedagogs var plānot ar izglītojamo strādāt brīvā formātā, izglītojamam 

piemērotā laikā un līmenī. Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām tiek sniegta palīdzība gan no 

skolotāju, gan no atbalsta personāla puses. Ikdienā notiek regulāra sadarbība starp pedagogu un 

atbalsta personālu. Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts logopēds, psihologs. Šie speciālisti 

sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem. Logopēds mācību gada sākumā veic katra bērna valodas 

attīstības pārbaudi. Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka bērnam ir valodas attīstības traucējumi, 

logopēds aicina uz sarunu vecākus, lai tos iepazīstinātu ar pārbaudes rezultātiem un lūgtu atļauju 

strādāt ar bērnu. Psihologs apmeklē grupas, veic vērošanu, analizē bērna darbu grupā. Psihologs 

sadarbojoties ar skolotājām izvērtē, vai kādam no bērniem ir nepieciešama palīdzība. Tikai tad 

psihologs aicina uz sarunu vecākus, lai iepazīstinātu ar vērojumu atzinumu un lūgtu vecākam 

atļauju darbam ar bērnu. 

Stiprās puses: 

 Dienas ritms- izglītošana visas dienas garumā nodrošina diferencētu un individuālu pieeju 

izglītojamā spēju un prasmju attīstībā. 

 Atbalsta personāls darbojas kvalitatīvi un nodrošina nepieciešamo palīdzību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

Vērtējums: Labi 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Iestāde neīsteno programmu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, tomēr nepieciešamības 

gadījumā iestāde veic izglītojamā mācīšanas spēju testēšanu un iesaka vecākiem vērsties Pierīgas 

pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības 

programmu. 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē sadarbība ar ģimeni notiek katru dienu, aktuālāko 

informāciju vecāki var saņemt tieši no pedagoga vai arī grupu informatīvajos stendos. Iestāde ir 

pieslēgta e-klasei, kurā vecāki var saņemt informāciju par rotaļnodarbībās apskatīto tēmu, apskatīt 

sava bērna attīstības rādītājus, kā arī redzēt bērna apmeklējumu. Izglītojamā vecāki saziņai ar 

iestādes administrāciju un pedagogiem izmanto e-klases pastu. Iestādes mājas lapā  www.lienite.lv 
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vecāki var iepazīties ar iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, ēdienkartēm, aktuālo 

iestādes ikdienā.  

Sadarbībai ar ģimeni iestādē tiek izmantotas dažādas darba formas. Tiek organizētas 

sapulces. Katru gadu augusta vidū tiek organizēta sapulce, to bērnu vecākiem, kuri sāk apmeklēt 

izglītības iestādi. Sapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, 

psihologs sniedz informāciju par adaptācijas periodu, vecāki tiek iepazīstināti ar grupu telpām, 

iestādes teritoriju, tiek pārrunāti jautājumi par bērnu drošību. Septembra beigās, oktobra sākumā 

tiek organizētas kopsapulces pa vecuma grupām, kurās vadītājas vietniece izglītības jomā 

iepazīstina ar pirmsskolas izglītības programmas satura uzdevumiem attiecīgajam vecumam, 

vadītāja sniedz informāciju par iekšējās kārtības noteikumiem, to ievērošanu, par drošību izglītības 

iestādē, sniedz informāciju par iestādes darbu. Turpinājumā vecāki dodas uz savu bērnu grupām, 

kur savukārt grupas pedagogi iepazīstina vecākus ar pasākumu plānu visa mācību gada garumā, 

kā arī runā par dažādām grupas iekšējās dzīves situācijām - pozitīvām, negatīvām, apspriež to 

risinājumus. 

Janvāra mēnesī tiek organizēta kopsapulce sešgadīgo bērnu grupu vecākiem, kurā piedalās 

Mārupes novada skolu administrāciju pārstāvji, kuri sniedz informāciju par savu skolu. Sapulcē 

vecākus iepazīstina ar prasībām, kādam jābūt nākamajam skolēnam, kas viņam tieši jāprot un cik 

psiholoģiski gatavam ir jābūt uzsākot skolas gaitas. 

Tiek organizētas kopsapulces pa vecuma grupām, kurās savukārt psihologs iepazīstina 

vecākus ar attiecīgā vecumposma attīstības īpatnībām. Sapulcēs tiek sniegta informācija par bērnu 

savstarpējām attiecībām, kā vecākam mācīt savu bērnu dzīvot kolektīvā, kā mācīt bērnam būt 

patstāvīgam u.c. 

Pavasarī notiek vecāku kopsapulce 3 gadīgo bērnu grupā par pāriešanu no Pērses ielas 16A 

uz Amatas ielu 2. Vecāki tiek iepazīstināti ar kārtību kā tas notiks un kad notiks, kas mainīsies 

vecāku un bērnu ikdienā un kas paliks nemainīgs. Šajā sapulcē iestādes psihologs pārrunā ar 

vecākiem par bērna adaptāciju citās telpās, par bērna uzvedību šajā periodā, sniedz vecākiem 

padomu kā šajā situācijā rīkoties. 

Vecāki aktīvi atbalsta iestādes organizētos pasākumus, gatavo maskas uzvedumiem, 

piedalās projektos kopā ar bērniem, izstrādājot materiālus par projekta tēmu, atbalsta ar savu 

klātbūtni u.c. 

2017/2018.m.g. iestāde sāka ieviest jaunu sadarbības formu ar vecākiem. 

Skolotāja vienu reizi mēnesī, noteiktos laikos pēc iepriekšējā pieraksta, piedāvā 

individuālās tikšanās vecākiem, kurās vecākam tiek dota iespēja izrunāt ar skolotāju sava bērna 

attīstības nianses. Vecāks var pieteikties un izrunāt ar katru skolotāju individuāli par savu bērnu, 
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vai arī izvēlēties vienu no skolotājām ar kuru izrunāt par sava bērna stiprajām un vājajām pusēm. 

Šī sadarbības forma sāk pamazām iedzīvoties. 

Vecākiem ir pieejamas konsultācijas pie atbalsta personāla - logopēda, psihologa. 

Iestādē darbojas iestādes padome, kas savā darbībā izskata ar iestādes darbību saistītus 

jautājumus – ikdienas dzīvi, izglītojamo drošību, veselību. Iestādes padomē darbojas no katras 

pirmsskolas izglītības grupas viens vecāku pārstāvis, pedagogu pārstāvis, iestādes administrācija, 

pašvaldības pārstāvis. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku puses. 

Stiprās puses: 

 Vecākiem tiek sniegta lietderīga un precīza informācija par pirmsskolas mācību saturu un 

izglītojamā attīstību. 

 Vecāki iesaistās grupas un iestādes dzīvē. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību un uzlabotu vecāku 

pedagoģisko kompetenci. 

 Aktualizēt iestādes padomes darbu. 

Vērtējums: Labi 

 

3.5. JOMA: IESTĀDES VIDE 

 

3.5.1. Mikroklimats 

 

Izglītības iestāde veicina izglītojamajos, vecākos un izglītības iestādes darbiniekos 

piederības apziņu un lepnumu par iestādi. Iestādē tiek pievērsta uzmanība labvēlīgas vides 

veidošanai. Iestādei ir senas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas, jo tas veicina piederības izjūtas 

veidošanos. Kā tradīcija ir kļuvusi nozīmītes ar bērnu logo un uzrakstu ‘’Lai burtiņi ir tavi 

draudziņi’’ pasniegšana izglītojamiem aizejot uz skolu. Laika gaitā šis logo ar bērniem un uzrakstu 

tika iekļauts iestādes karoga veidolā. Arī iestādes bērnu deju kolektīvam ‘’Māriņa’’ ir izveidots 

savs karogs, kurā atveidota dejotāja ar rokās paceltu Māras zīmi.  

Iestāde mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu. Piederība savai 

izglītības iestādei tiek aktualizēta iestādes un interešu izglītības organizētajos pasākumos. Tiek 

koptas esošās tradīcijas un ieviestas jaunas: Zinību diena (rotaļu rīts ar kādu bērniem zināmu 

personāžu, piem., Karlsons), Olimpiskā diena, Miķeļdienas gadatirgus bērniem no 4 gadu vecuma, 

Ķirbīša svētki bērniem līdz 3 gadi, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, 

Sniega diena, Draudzības diena – mazākiem bērniem, Talantu diena – lielākiem, Sporta pasākums 
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pašiem mazākajiem, Vecvecāku pēcpusdiena  – 5 gadīgo bērnu grupās, Mātes diena vai ģimenes 

diena, Atvadas no bērnudārza, Izlaidums, Līgo svētki. Interešu izglītības pulciņi katra mācību gada 

beigās sniedz atskaites pasākumu, kurā vecāki var iepazītie ar sava bērna sasniegumiem interešu 

izglītības pulciņā. 

Iestādes darbinieki apzinās savu nozīmi iestādes darba pilnveidošanā. Darbiniekiem ir 

iespēja izteikt savu priekšlikumus iestādes darba uzlabošanā pedagoģiskajās sēdēs, individuālajās 

sarunās, veicot ikgadējo sava darba pašvērtējumu. 

Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, iestādes darbinieku 

un vecāku, ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības, novērtē sasniegto. 

Mācību gada beigās iestādes darbiniekiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, 

kuros darbinieki apmeklē citas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes, kur iepazīstas ar dažādiem 

pirmsskolas izglītības darba organizācijas modeļiem, gūst pieredzi. Papildus tiek apmeklēti 

Latvijas kultūras un dabas pieminekļi. 

Attieksmē pret iestādes apmeklētajiem iestādes personāls ir laipns un korekts. Ikvienu 

apmeklētāju iestādē sagaida iestādes dežurante. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām iestādē ir izstrādāti un pieņemti iekšējās kārtības 

noteikumi. Iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktu atbildību un rīcību pārkāpumu gadījumā. 

Stiprās puses: 

 Iestādē tiek koptas tradīcijas. 

 Izglītojamiem tiek audzinātas patriotisma jūtas un veidota piederības sajūta savai dzīves 

vietai. 

 Labs mikroklimats, tendēts uz pozitīvo. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

 Pedagoģiskās saskarsmes izvērtēšana un pilnveidošana. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.5.2. Fiziskā vide 

 

Iestādes ēka Amatas ielā 2 nodota ekspluatācijā 1972.gada jūlijā. Ēka būvēta speciāli 

izglītības iestādes vajadzībām. 2012. gadā tika veikta ēkas vienkāršotā renovācija. Ēkai tika veikts 

iekšējo telpu remonts, kā arī siltināta no ārpuses. Iestādes telpas ir estētiskas, atbilstošas licencētās 

izglītības programmas realizēšanai. Šajā ēkā tiek izvietotas grupas bērniem no 4 gadu vecuma, 

kopējais bērnu skaits līdz 144. Ēkā ir 6 grupu telpas, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādes 
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specifiku, katrai grupā ir sava guļamistaba, kuru var izmantot kā mācību telpu, sava garderobe un 

tualetes telpa. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla 

temperatūra, tās tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Telpās ir divas zāles - 1.stāvā mūzikas zāle, puspagrabā ir iekārtota sporta zāle. 

Puspagraba telpās ir iekārtoti kabineti logopēdam un psihologam, kā arī 2018. gada vasarā uzlabots 

interešu izglītības kabinets, kurā tagad var organizēt mājturības nodarbības. Bez tam puspagrabā 

ir iekārtota veļas māja un arī ēdnīca. Iestādes telpās 1. stāvā ir iekārtots metodiskais kabinets. 

Medmāsas un lietvedes kabinets aprīkots ar slēdzamiem skapjiem izglītojamo un darbinieku 

personu lietām. Ēkas kopējā platība 1582,5m², telpu platība nodarbībām 721.2. 

Katrai grupai ir savs rotaļu laukums, kurš ir aprīkots ar rotaļu atribūtiem bērnu fizisko spēju 

attīstībai, kā arī katram laukumam ir sava nojume un smilšu kaste. Ēkas aizmugurē ir ierīkots 

laukums pasākumiem un sporta nodarbībām. Šo laukumu bērni var izmantot arī kopējām rotaļām, 

sacensībām un savu fizisko spēju attīstīšanai. Lai nodrošinātu drošību iestādē, ēkā iekļūšana notiek 

ar kodu. 2017. gada vasarā tika uzstādīts kods arī mazajiem vārtiņiem un uzstādīta lielo vārtu 

atvēršana ar pulti. Bez tam tika uzstādīta apsardzes un videonovērošanas sistēma. 

Ēka Pērses ielā 16A tika rekonstruēta no privātmājas par pirmsskolas izglītības iestādi. Kā 

pirmsskolas izglītības iestāde tā tika atvērta 2015.gada septembrī. Ēka paredzēta bērnu 

apmeklējumam no 1.5gadi līdz 3 gadi. Tajā ir 6 grupas kurās kopā var nodrošināt apmeklējumu 

līdz 108 bērniem. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām. Telpu apgaismojums 

atbilst normatīvo aktu prasībām. Ēkā ir mūzikas zāle, aprīkots medmāsas kabinets, metodiskais 

kabinets, veļas māja. Telpu platība nodarbībām ir 412.20 m². 

Ēkas pagalmā ir izveidots bērnu rotaļu laukums, kurš konkursā ‘’Gada labākā būve Latvijā 

2015’’ ieguva atzinību nominācijā ‘’Ainava’’. 

Abas ēkas telpas ir estētiski noformētas tīras un kārtīgas. Sanitāri higiēniskie apstākļi grupu 

telpās un citās telpās atbilst normām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas 

žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. 

Abās iestādes ēkās ir interneta pieslēgums  un Wi –Fi nodrošinājums, ugunsdzēsības un 

trauksmes apziņošanas signalizācijas sistēma visās telpās. 

Iestādes apkārtne un telpas ir tīras, kārtīgas un estētiskas, par to rūpējas iestādes tehniskais 

personāls. Grupu telpās par kārtību rūpējas skolotāju palīgi, koplietošanas telpas uzkopj apkopējas, 

bet iestādes teritoriju tur kārtībā sētnieki. 

Stiprās puses: 

 Iestādes vide sakopta, estētiska, piemērota pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai.  

 Iestādes vide regulāri tiek pilnveidota. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt veidot pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu attīstošo vidi. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.6. JOMA: IESTĀDES RESURSI 

 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestādei ir visi nepieciešamie resursi pedagoģiskā  procesa kvalitatīvai 

nodrošināšanai. Materiāli tehniskā bāze ir teicamā kārtībā. Notiek tās regulāra tehniskā apkope un 

nepieciešamais remonts. 

Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās pirmsskolas 

izglītības programmas realizēšanai. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam. 

Pedagogu rīcībā ir internets, katrā grupa portatīvais dators, datori metodiskajos kabinetos, kopētāji, 

printeri, katrā grupā magnetafons, fotokamera, laminatori, Amatas ielas grupās uz 2 grupām 1 

projektors, mūzikas apskaņošanas aparatūra abām mūzikas zālēm, u c. biroja tehnika. Visā iestādē 

pieejams bezvadu interneta tīkls. Jau 3. mācību gadu iestādē tiek lietots elektroniskais žurnāls e-

klase. 

Abās iestādes ēkās atrodas metodiskie kabineti, kuros uzkrātos materiālus pedagogi 

izmanto rotaļnodarbību un audzināšanas momentu nodrošināšanai. Kabineti nodrošina pedagogus 

ar informācijas pieejamību. Metodiskajos kabinetos ir pedagoģiskā literatūra, izzinošā literatūra, 

enciklopēdijas, daiļliteratūra, materiāli bērnu radošo spēju attīstīšanai, izglītojošās galda spēles, 

roku lelles, skolotāju izstrādātie metodiskie darbi. 

Iestādē tiek veikta materiāli tehnisko līdzekļu uzskaite. Ir nozīmēta materiāli atbildīgā 

persona, kas veic to uzskaiti, konstatē bojājumus un novērš tos. Materiāltehniskā bāze finansiālo 

iespēju robežās tiek papildināta. 

Stiprās puses: 

 Iestādei piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli. 

 Plānveidīgs, mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

 Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītojamo vecumam, skaitam un vajadzībām. 

 Mērķtiecīgi plānot finanšu līdzekļu izmantošanu, balstoties uz iestādes attīstības vajadzībām. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.6.2. Personālresursi 

 

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai iestādē ir visi nepieciešamie personāla 

resursi. Iestādē strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 24 pirmsskolas skolotājas, kuras vada 

pedagoģisko procesu iestādes 12 grupās. Iestādes vadību nodrošina vadītāja, divi vadītājas 

vietnieki izglītības jomā un  viens vadītājas vietnieks saimniecības darbā. Atbalstu ikdienas darbā 

pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem nodrošina atbalsta personāls - izglītības psihologs, 

logopēds. Iestādē strādā 21 tehniskais darbinieks. Iestādē izmaiņas personālsastāvā  notiek 

pamatoti. Pedagoģiskais personāls ir kvalitatīvs ar atbilstošu pedagoģisko izglītību vai arī apgūst 

izglītību. 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības 

3.tabula. 

Vadītāja – augstākā 

pedagoģiskā , 

pedagoģijas zinātņu 

maģistrs. 

Amatas iela 2 

Vadītājas vietn izgl jomā: augstākā pedagoģiskā, pedagoģijas zinātņu maģ. 

 Ar vidējo 

izglītību, 

mācās 

Ar augstāko 

pedagoģisko 

izgl. 

Tai skaitā 

ped.maģ. 

Pirmsskolas skolotājas  12 2 

Mūzikas skolotāja  1  

Sporta skolotāja  1 1 

Logopēds  1  

Izglītības psihologs  1 1 

Pērse iela16A 

Vadītājas vietn. izgl. jomā: augstākā, profesionālais maģistrs vadībzinātnēs. 

Pirmsskolas skolotājas 3 9  

Mūzikas skolotāja  1 1 

 

Pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus: pedagoģijā, psiholoģijā, 

audzināšanas jautājumos, pirmsskolas metodikā. Kursos iegūtās zināšanas pedagogi nodod 

kolēģēm. Katra mācību gada beigās iestādē tiek organizēta metodisko darbu skate, kurā katrs 

pedagogs prezentē savu darbu. 

Iestādes pedagogu slodze ir optimāla, lai kvalitatīvi nodrošinātu mācību procesu. Iestādes 

administrācija pārzina katra pedagoga kvalifikāciju un darba pieredzi. 



24 
 

Izglītības iestādē ir izstrādāti amatu apraksti, ar kuriem tiek iepazīstināti izglītības iestādes 

darbinieki. Izglītības iestādes darbiniekiem ir zināmi pienākumi un tiesības. Ir noteiktas atbildības 

jomas, kas ir atrunātas darba līgumā. 

Izglītības iestādes tehniskie darbinieki zina savus darba uzdevumus un veic tos pēc labākās 

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

jautājumi par darba organizācijas uzlabošanu. 

Stiprās puses: 

 Uz attīstību un pilnveidi vērsti pedagogi. 

 Notiek tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un sadarbību. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.7. JOMA: IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Iestādes darbs tiek analizēts sadarbojoties administrācijai, pedagogiem, atbalsta 

personālam. Katra mācību gada beigās pedagoģiskais personāls iesniedz sava pedagoģiskā darba 

pašvērtējumu, kā arī atbild uz anketas jautājumiem par iestādes darbu un piedāvā savus 

ierosinājumus. Individuālajās sarunās ar pedagogiem un tehnisko personālu tiek saņemta 

informācija par iestādes darbu, ieteikumi iestādes darba procesa uzlabošanai. Iegūtā informācija 

tiek apkopota un izvērtēta. Iestādes administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai 

apzinātu iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Katru gadu pirms jaunā mācību gada pedagoģiskajā sēdē tiek izvērtēta apkopotā 

informācija un nospraustas jaunas prioritātes, izvirzīti mērķi un uzdevumi jaunajam mācību 

gadam. Iestādes pedagoģiskais process veidots uz pedagoģiskajā sēdē pieņemtajiem lēmumiem - 

mācību gada galvenajiem pedagoģiskā darba uzdevumiem. Izejot no mācību gada galvenajiem 

pedagoģiskā darba uzdevumiem tiek izstrādāts gada darba plāns, kurā ir iezīmēts pedagoģiskais 

darbs un saimnieciskā darbība. Saimnieciskā darbība vairāk vai mazāk ir pakārtota gada 

pedagoģisko uzdevumu realizēšanai un iestādes vides un apkārtnes sakārtošanai atbilstoši 

izglītojamo vecumam un higiēnas normām. Gada plāns tiek koriģēts atbilstoši situācijai. 

Stiprās puses: 

 Sava darba pašvērtējums un individuālās sarunas kā iestādes darba analīzes forma. 
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 Pirms mācību gada sākuma sarunas ar vadītājas vietniekiem izglītības jomā par attīstību. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt un organizēt vecāku aptauju, lai uzzinātu vecāku vēlmes iestādes darba plānošanā. 

 Attīstības plānošanu saistīt ar Mārupes novada attīstības koncepciju un valsts attīstības 

prioritātēm. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Iestādē ir visa nepieciešamā likumdošanā noteiktā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti 

veidoti atbilstoši normatīvajiem aktiem. Dokumenti noformēti atbilstoši dokumentu izstrādes 

prasībām un sakārtoti atbilstoši Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lienīte’’ lietu 

nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amata apraksti, kuros noteikti 

viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amata apraksti tiek aktualizēti. Iestādes 

darbību nosaka iestādes nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi u.c. 

iestādes darbību reglamentējošie dokumenti, kuri izstrādāti un atbalstīti Pedagoģiskajā padomē vai 

Iestādes padomē. 

Iestādes administrācijas struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, vecākiem. 

Kontaktinformācija par izglītības iestādi, administrāciju, atbalsta personālu ir pieejama iestādes 

mājas lapā. Darbinieki tiek iepazīstināti ar izmaiņām ārējos normatīvajos dokumentos. Iekšēji 

normatīvie dokumenti ir pieejami iestādes mājas lapā un pie vadītājas vietniecēm izglītības jomā.  

Vienu reizi mēnesī notiek informatīvās sanāksmes, kurās tiek izanalizēti uzdevumi 

mēnesim un aktuālie jautājumi. 

Izglītības iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, nodrošinot 

labus darba apstākļus, atbalstu, atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošos 

pasākumus visiem darbiniekiem. 

Iestādē darbojas iestādes padome. Padomē iesaistītie vecāki ir ieinteresēti iestādes dzīves 

jautājumu risināšanā. 

Atbalsta personāls periodiski organizē sanāksmes un seminārus pedagogiem un vecākiem. 

Iestādes mājas lapā un pašvaldības avīzē tiek atspoguļoti iestādes sasniegumi un sniegta 

informācija par notiekošajām aktivitātēm. 

Izglītības iestādes administrācijas darba pamatā ir demokrātiska pieeja visu jautājumu 

risināšanā. 

Stiprās puses: 

 Vadības darbs notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību, radošo iniciatīvu. 
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 Iestādē norit kvalitatīvs metodiskais darbs. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veidot mērķtiecīgu un operatīvu informācijas apriti, strādājot divās ēkās. 

 Popularizēt iestādes pieredzi sabiedrībā. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Iestādei ir regulāra sadarbība ar dibinātāju –Mārupes novada Domi. Viena no tās 

prioritātēm ir izglītības attīstība novadā, tā iedziļinās katrā ar izglītību saistītā jautājumā un kopā 

ar pirmsskolas vadību meklē optimālāko risinājumu problēmjautājumam. Pārdomāta un 

mērķtiecīga sadarbība ir iestādes budžeta veidošanā un tā īstenošanā. 

Izglītības iestādes kolektīvs vienmēr piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. Iestādes 

bērnu deju kolektīvs un ansamblis piedalās Mārupes novada kultūras nama rīkotajos pasākumos. 

Iestādei ir izveidojusies sadarbība ar Mārupes novada izglītības iestādēm – pirmsskolas 

izglītības iestādēm, skolām. Katru gadu sešgadīgo grupu vecāku sapulcēs piedalās Mārupes skolu 

administrācijas pārstāvji, kuri iepazīstina vecākus ar savu skolu, prasībām, tradīcijām. Pirmsskolas 

izglītības iestādes sadarbojas, apmeklējot seminārus, pieredzes skolas, kā arī bērni piedalās kopīgi 

organizētajos sporta pasākumos. 

Iestāde sadarbojas ar valsts policiju, VUGD (valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests), kuri 

ar tēliem, videofilmām parāda bērniem kā dzīvot droši un neradīt apdraudējumus citiem cilvēkiem. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Pierīgas izglītības un sporta pārvaldi, tiek organizēti 

semināri, pieredzes skolas. 

Stiprās puses: 

 Iestāde ir atvērta sadarbībai valsts un pašvaldības institūcijām. 

 Veiksmīga sadarbība ar Mārupes novada izglītības iestādēm. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt sadarbību ar novada organizācijām. 

 Paplašināt sadarbību ar citām Pierīgas un Latvijas izglītības iestādēm. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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4. Pašnovērtējuma kopsavilkums 

 

N.p.k. Iestādes sasniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

Vērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs - īstenotās izglītības programmas Ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Ļoti labi 

3. Izglītojamo sasniegumi Ļoti labi 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  Labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana. Labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Ļoti labi 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide Ļoti labi 

6. Iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Ļoti labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

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

 

1.Mācību saturs 

 Jaunā kompetencēs balstīta pirmsskolas izglītības satura ieviešana. 

2.Mācīšana un mācīšanās 

 Pedagogiem turpināt izzināt dažādas metodes un darba formas. 

 Vairāk organizēt savstarpējo nodarbību vērošanu, daloties pieredzē meklēt efektīvākas 

darba formas un metodes. 

 Vecāku izglītošana par iestādes apmeklējumu. 

 Turpināt izvērtēt izglītojamā zināšanu un prasmju noteikšanu. 

3.Izglītojamo sasniegumi 

 Uzlabot sadarbību ar atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu izglītojamiem.  

4.Atbalsts izglītojamiem 

 Veikt uzlabojumus rīcības plānā. 

 Pilnveidot noteikumus, kuri nodrošina bērnu drošību iestādē un ārpus tās. 

 Ierosināt pilnveidot un uzlabot robotikas pulciņa programmu. 

 Dažādot karjeras izglītības pasākumus atbilstoši izglītojamo vecumam. 

 Profesiju izpētē iesaistīt izglītojamo vecākus, lai viņi iepazīstina ar savu profesiju. 

 Izglītot pedagogus par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

 Izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību un uzlabotu vecāku 

pedagoģisko kompetenci. 

 Aktualizēt iestādes padomes darbu. 

5 Iestādes vide 

 Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

 Pedagoģiskās saskarsmes izvērtēšana un pilnveidošana. 

 Turpināt veidot pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu attīstošo vidi. 

6.Iestādes resursi 

 Pilnveidot materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītojamo vecumam, skaitam un vajadzībām.  

 Mērķtiecīgi plānot finanšu līdzekļu izmantošanu, balstoties uz iestādes attīstības 

vajadzībām. 

 Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un sadarbību. 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
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 Veicināt un organizēt vecāku aptauju, lai uzzinātu vecāku vēlmes iestādes darba plānošanā. 

 Attīstības plānošanu saistīt ar Mārupes novada attīstības koncepciju un valsts attīstības 

prioritātēm. 

 Veidot mērķtiecīgu un operatīvu informācijas apriti, strādājot divās ēkās. 

 Popularizēt iestādes pieredzi sabiedrībā. 

 Turpināt sadarbību ar novada organizācijām. 

 Paplašināt sadarbību ar citām Pierīgas un Latvijas izglītības iestādēm. 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes  

‘’Lienīte’’ vadītāja: Biruta Antoneviča 

 

 

Saskaņots: 

Mārupes novada 

Izglītības dienesta vadītāja: Sarmīte Antiņa 
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