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Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis” 

pašnovērtējums. 
 

Izglītības kvalitātes iekšējā vērtēšana jeb pašvērtējums ir izglītības iestādes pārskats par 

plānoto un izdarīto visās darbības jomās. Veicot pašvērtēšanu, Vērgales pagasta pirmsskolas  

izglītības iestādei ,,Kastanītis” ir iespēja objektīvi analizēt savu darbību, apzināties pozitīvos 

aspektus, pamanīt nepieciešamos uzlabojumus un reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, noteikt 

prioritātes, izvirzīt mērķus, plānot to īstenošanas laiku, iesaistīt un motivēt visu izglītības 

iestādes kolektīvu, izglītojamos, vecākus, izglītības iestādes dibinātāju un sadarbības 

partnerus, uzņemties atbildību par iestādes darbības kvalitāti un nepārtrauktu attīstību. 

 

1. Vispārīgs pirmsskolas izglītības iestādes raksturojums. 

 
Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” ir Pāvilostas novada domes 

(juridiskā adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, mājas lapa 

www.pavilosta.lv) dibināta izglītības iestāde, kas organizē un īsteno izglītības procesu, 

nodrošinot izglītojamajiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējo pirmsskolas izglītības 

programmu. Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” darbības tiesiskais 

pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, citi normatīvie akti un ar Pāvilostas novada domi saskaņots Nolikums.  

      Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” atrodas Pāvilostas  novada,  

Izglītības iestāde izveidota 1980. gadā kā kolhoza ,,Ļeņina Ceļš” bērnudārzs. Ar 1993. gadu 

darbojusies viena jaukta vecuma grupa un pārējā ēka kā Vērgales pagasta pamatskolas filiāle 

1. un 2. klasei. Kādu laiku tajā darbojusies ,,Vērgales Atpūtas bāze”. 

Tad izveidots bērnudārzs 3 bērnu grupām. 2008.gada 1. septembrī tiek atvērta vēl viena grupa 

bērniem vecumā no 1 gada.Vērgales pagasta, Vērgalē, LV-3463. 

   Pāvilostas novada teritoriālā platība ir 515km2 - Pāvilosta 6km2, Sakas pagasts 318km2, 

Vērgales pagasts 191km2. Tam ir 46 km gara jūras piekraste. Iedzīvotāju skaits novadā – 2894 

(uz 11.05.2017.), Pāvilostas pilsētā – 1016, Sakas pagastā – 528, bet Vērgales pagastā – 1350 

iedzīvotāji. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 5,62 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Darbojas 4 

izglītības iestādes – Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”, Vērgales 

pamatskola, Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Dzintariņš”, Pāvilostas vidusskola, 

Mūzikas un mākslas skola. 

Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”  (turpmāk tekstā - Iestāde) atrodas 

Vērgales pagasta administratīvajā centrā. Iestādē darbojas četras jaukta vecuma grupas 

bērniem no 1,5 gada līdz skolas vecumam. Iestādes teritorija ir iežogota un labiekārtota.  

 

1.1. Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes īstenotās izglītības 

programmas. 

     Izglītības iestādē īstenoto  Vispārējās pirmsskolas  izglītības programmu ( kods 01011111) 

, licences Nr. V-8974, izdota 13.02.2017. ( beztermiņa).  

Izglītības programmas īstenošanai Iestāde ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem 

resursiem.  

Pārraudzību par Iestādi īsteno Pāvilostas  novada pašvaldība. 

 

1.2. Izglītojamo skaits izglītības iestādē 

2019./2020. mācību gadu uzsākot pirmsskolas  izglītības iestādi  apmeklēs 71 bērns. Gada 

noslēgumā iestādi apmeklēs 77 bērni;  

• 76 – izglītojamie deklarēti Vērgales pagastā; 



Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis” pašnovērtējuma ziņojums, 2019 

5 

 

• 1- izglītojamais deklarēts Durbes novadā; 

 

Izglītojamo skaits (Tabula Nr.1.) 

 
Mācību  gads Izglītojamo  skaits 

2012./2013. 61 

2013./2014. 58 

2014./2015. 62 

2015./2016. 56 

2016./2017. 54 

2017./2018. 62 

2018./2019. 66 

                        2019./2020. 77 

Pāvilostas novada dome nodrošina transportu, lai bērni varētu nokļūt pirmsskolas izglītības 

iestādē un atpakaļ mājās, kā arī bezmaksas ēdināšanu. 

 

1.3.  Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 2019./2020.mācību gadā: 

Tabula Nr.2. Pedagogu sadalījums pēc izglītības. 

Pedagogu amati  Pedagogu skaits, 

kuriem ir  augstākā 

pedagoģiskā izglītība 

Pedagogu skaits, kuri iegūst 

augstāko pedagoģisko 

izglītību  

Iestādes vadītājs 1  

Izglītības metodiķis 1  

Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

5 3 

Mūzikas skolotājs  1 

Skolotājs logopēds 1  

Kopā :  8 4 

Izglītības programmas realizāciju nodrošina pedagogi ar pirmsskolas izglītības programmas 

īstenošanai atbilstošu izglītību 

Pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. Visiem pedagogiem ir 6 stundu 

audzināšanas kursu apliecības, bērnu tiesību aizsardzības kursu apliecības un pirmās 

palīdzības sniegšanas apliecības. Skolotājas regulāri papildina savas zināšanas arī 

profesionālajā jomā. Skolotāju palīgi ir apmeklējuši bērnu tiesību aizsardzības kursus un 

pirmās palīdzības kursus. Uz 2019.gada septembri  pedagogiem ir šādas kvalitātes pakāpes: 

 

Pakāpe Skaits 

Nav ieguvuši pakāpi 8 

2. pakāpe 3 

3. pakāpe 0 

4. pakāpe 0 

 

1.4. Sociālās vides raksturojums. 

Iestādi apmeklē arī izglītojamie no nepilnām ģimenēm un sociālā riska ģimenēm, vardarbība 

nav novērota.  
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1.5. Pirmsskolas izglītības iestādes piedāvājums. 

1) ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/56 ,,Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Pāvilostas novadā” ietvaros no 1. 01. 2020. – 31.05.2020. notiks 

organizētas koriģējošās vingrošanas nodarbības 3-6 gadus veciem bērniem 1 reizi 

nedēļā.  

 

Izglītības iestādē bērniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas: 

1),,Rotaļu un ritmikas nodarbības” ( bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem) ; 

2) ,,Radošās iztēles attīstīšana un veicināšana vizuālajā mākslā” ( bērniem vecumā no 4 

līdz 7 gadiem); 

3) ,,Caur dziesmām un spēlēm uz sarunām angliski” ( bērniem vecumā no 5 līdz 7 

gadiem); 

Visas programmas ir licencētas Pāvilostas novada  pašvaldībā. 

 

1.6. Pirmsskolas izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums. 

Iestādei  piešķirtais finansējums 2019.gada budžetu sastāda: 

Pašvaldības finansētie līdzekļi  188 563.00 EUR,  valsts 21 384.00 EUR.  

Finanšu līdzekļi tiek izmantoti iestādes vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Pāvilostas novada grāmatvedība koordinē finansu izlietojumu. Budžeta līdzekļi tiek izmantoti 

atbilstoši plānotajam, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas budžetā. 

 

2. Pirmsskolas izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības programmas  un sagatavot izglītojamo 

pamatizglītības apguvei skolā 

Izglītības iestādei ir šādi uzdevumi:  

1. Nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību. 

2. Īstenot licencētās pirmsskolas izglītības programmas. 

3. Sagatavot izglītojamos pamatizglītības programmas uzsākšanai. 

4. Sniegt pedagoģisko palīdzību un informēt vecākus, aizbildņus vai personas, kas viņus 

aizstāj, par bērna audzināšanu. 

5. Racionāli izmantot iestādei iedalītos finanšu, personāla resursus. 

Gada galvenais mērķis uzdevumi 2019./2020.māc. g.: 

• Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot bērna attīstības 

likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apguvē, balstoties uz labvēlīgas un pozitīvas attieksmes veidošanu un 

mācīšanu darot.  

  

1. Pakāpeniski īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas 

procesu, vispusīgai bērna personības attīstībai. 

▪ Īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei; 

▪ Pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu; 

▪ Pakāpeniska pāreja uz nodarbību īstenošanu pa centriem. 

2.Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, 

nepārtraukti mainīgu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, 
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izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu, balstoties uz Valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

▪ Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide; 

▪ Grupas vides iekārtošana pa centriem: 

▪ Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros. 

3. Veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un 

apkārtnes izzināšanu - bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas 

izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās. 

▪ Rotaļnodarbību vadīšanā āra vidē; 

▪ Padziļināta bērnu interese par dabā notiekošajiem procesiem; 

▪ Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība āra vidē. 

 Audzināšanas uzdevumi 2019.- 2020. mācību gadam 

1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, 

godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

Plānotais rezultāts: 

▪ Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana; 

▪ Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus; 

▪ Tikumu izpratnes veidošanai izmantoto literāro darbu apkopošana; 

▪ Dalība veselība dzīvesveida popularizēšanas pasākumos, projektos. 

 2. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām 

vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības. 

Plānotais rezultāts: 

▪ Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki, gadskārtu 

ieražu svētki; 

▪ Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē. 

 3. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un 

paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

Plānotais rezultāts: 

▪ Kursu, semināru, lekicju klausīšanās, līdzdalība; 

▪ Pedagogu pašvērtējumi. 

▪ Pieredzes apmaiņas braucieni. 

▪ Izglītības iestādes vadītājas profesionālās darbības novērtēšana. 

▪ Audzināšanas plāna izstrāde. 

4. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un 

pašizpausmi. 

Plānotais rezultāts: 
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▪ Individuālā pieeja izglītojamajiem; 

▪ Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un  spējām; 

▪ Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām. 

5.Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

Plānotais rezultāts: 

▪ Profesiju dienas; 

▪ Sapulces; 

▪ Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi; 

▪ Individuālas parrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem. 

 

3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

                                                                    3.1.Mācību satur 

   Iestādē tiek īstenota licencēta programma:  

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).  

Programmas licence Nr. V-8974, izdota 13.02.2017. ( beztermiņa). 

            Licencētās izglītības programma atbilst pirmsskolas izglītības programmas 

paraugam un Valsts pirmsskolas vadlīnijām.  

        Pedagogi plāno mācību satura īstenošanas laiku saskaņā ar  pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām,  īstenojamām izglītības programmām, iestādes gada un mēneša  mācību un 

audzināšanas darba plānu. Mācību saturu bērns apgūst integrētā mācību procesā, tēmas tiek 

plānotas mēnesim, ņemot vērā  aktualitāti bērnam, kas saistītas ar interesēm, notikumiem 

sabiedrībā, dabā un gadskārtām. Pedagogi mācās plānot mācību saturu, sasniedzamos 

rezultātus,  pēc iespējas cenšoties sadarboties ar kolēģiem. Grupas ,,Saulītes” un ,,Pūcītes” 

pedagogi testa režīmā mācās plānot pedagoģisko procesu platformā Eliis. 

 Ar   tematisko plānu vecāki tiek iepazīstināti, informējot to vecāku kopsapulcē augustā, un 

informācijas stendā.   

Iestādē ir izstrādāta un apstiprināta bērna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar to 

iepazīstināti bērnu vecāki. Ar vecākiem 2 reizes mācību gadā  ( janvārī un maijā) organizē 

individuālās pārrunas, kurās vecāki tiek iepazīstināti ar bērna sasniegumiem, maijā saņemot 

arī rakstveida bērna mācību sasniegumu izvērtējumu –liecību. Bērnu mācību satura vērtēšanu 

uzrauga pirmsskolas izglītības metodiķis. 

Izglītības iestādes vadītāja un metodiķe sadarbojas ar pedagogiem mācību satura izstrādē. 

Iestādē tiek organizētas atklātās nodarbības, diskusijas, sapulces, lai pilnveidotu pedagogu 

pieredzi mācību procesa organizēšanā un satura pilnveidošanā. 2 reizes gadā notiek 

pedagoģiskās sēdes, kurās tiek izvērtēts padarītais un pieņemti lēmumi turpmākajai iestādes 

attīstībai. 

Izglītības iestādes metodiķe un vadītāja pārrauga mācību procesu, veicot rotaļnodarbību 

vērošanu  un organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus gan iestādē, gan citās pirmsskolās ( 

Ventspils PII ,,Varavīksne”). 

 Pedagogi piedalās Izglītības pārvaldes organizētajos  pasākumos.   

Izglītības iestādē tiek organizēti semināri pedagogiem. Plānots organizēt kursus skolotāju 

palīgiem kompetenču pieejā. 
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SASNIEGUMI:  

• Pedagogi mācās plānot mācību saturu tiešsaistes sistēmā ELIIS.  

• Pilnveidota grupu vide, iekārtojums, izstrādāti mācību pieejas maiņai bērnu caurviju 

prasmju apguvei. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Turpināt mācīties plānot mācību saturu sadarbībā ar kolēģiem. 

• Turpināt mainīt un pilnveidot mācību pieejas bērnu izglītošanā un audzināšanā ( 

grupas vides iekārtojums, metodisko materiālu izgatavošana caurviju prasmju apguvei, 

skolotāju pašizglītošanās mācību pieejas ieviešanai). 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

3.2 Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

 

     Ikdienā regulāri tiek aizpildīti grupu žurnāli. Grupu žurnālu  aizpildes kontroli 

uzrauga iestādes vadītāja vai izglītības metodiķis. 

Pedagogi mācās plānot mācību darbu tematiskajos plānos. Grupu tematisko plānu 

kontroli regulāri nodrošina metodiķis.  

Pedagogi plāno rotaļnodarbību saturu, balstoties uz mūsdienu aktualitātēm un reālo 

dzīvi. Iesaista sadarbības partnerus tematu izzināšanai, dodas ekskursijās, izmanto piemērotu 

vidi. Šajā mācību gadā akcentējām bērnu pašapkalpošanās prasmju attīstības veicināšanu. 

           Vadītāja un metodiķe pedagogiem sniedz informāciju par rotaļnodarbību vadīšanas 

kvalitāti gan mutiski, gan rakstiski. Pēc katras  atklātās rotaļnodarbības vērošanas dalībnieki  

sniedz pedagogam atgriezenisko saiti par labās prakses piemēriem un pilnveidojamām 

prasmēm.                                                                                                                                                                    

Mācību procesā tiek pielietotas dažādas mācību metodes. Pedagogi izmanto gan 

individuālo, gan grupu, gan pāru darbu. 

Tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi, aprīkojums un jaunās tehnoloģijas (datori, 

multimediju projektors, interaktīvā tāfele, planšetdators). Mācību līdzekļi tiek regulāri 

atjaunoti un papildināti. Pedagogi regulāri atjauno un papildina mācību līdzekļu bāzi - gatavo 

didaktiskās spēles, uzskates līdzekļus atbilstoši tematikai un plānotajiem uzdevumiem. Lai 

materiāli būtu ilgtspējīgi, tos laminē. 

Ar šo mācību gadu notiek darbs pie Metodiskā kabineta labiekārtošanas, metodisko 

materiālu un literatūras uzskaite un analīze, lai pedagogiem būtu pieejamas konsultācijas un 

metodiskie materiāli pa tēmām. 

Izglītības iestādē tiek organizētas izstādes, sporta pasākumi, ekskursijas. Bērni 

piedalās konkursos(radošais konkurss "No sēklas līdz galdam", ,,Zaļā josta „ Makulatūras 

vākšanas konkurss).  Ikdienas aktivitāšu laikā ievēro bērnu sasniegumus, mutiski sniedz 

pozitīvu vērtējumu. 

SASNIEGUMI:  

• Īstenot mācību satura plānošanu kā integrētas mācības par aktuālu tematu periodam ne 

īsākam par vienu mēnesi. 

 

• Notiek pedagoģiskās pieredzes pārneses pasākumi, vērojumi gan iestādē, gan citās 

pii iestādēs, pedagogiem tiek sniegta atgrieziniskā saite par pedagoģisko darbu. 

• Pedagogi mācību satura apguvē izmanto jaunās tehnoloģijas, datorus ( 

elektronisko grāmatu ,, Raibā pasaule). 

• Uzsākts darbs pie metodiskā kabineta iekārtošanas, lai tas pedagogiem sniegtu 

nepieciešamo atbalstu. 
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TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

• Mainīt mācību darba plānošanu. 

• Izstrādāt  pedagogu darba kvalitātes  pašvērtēšanas kritērijus, lai novērtētu 

pedagoģiskās darbības kvalitāti iestādē, kā arī veiktu nepieciešamos uzlabojumus. 

• Mudināt pedagogus mainīt grupas vidi un izkārtojumu atbilstoši jaunajai pieejai 

iesaistīt arī bērnus 

• Turpināt izstrādāt metodiskos materiālus caurviju prasmju apguvei. 

• Mērķtiecīgi strādāt pie bērnu pašapkalpošanās prasmju attīstīšanas. 

• Izglītības iestādē tiek plānots iegādāties  gaismas galdus, gaismas molbertus, smilšu 

lampu. 

• Vērtēšanas sistēmas pilnveide. 

• Izstrādāt audzināšanas plānu 5 gadiem. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

                                                3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Pedagogi bērniem sniedz priekšstatu par dienas norisi, apgūstamajām prasmēm un 

mācību tēmām rīta aplī, kā arī sāk darbu pie atbalsta materiālu nodrošināšanas patstāvīgas 

mācīšanās prasmju veicināšanai. Bērni arī  iesaka priekšlikumus interesējošo tematu 

izzināšanā. Pedagogi  mācās organizēt pedagoģisko darbu tā, lai bērnam pašam ir iespēja 

iesaistīties mācību procesa  individualizācijā, balstoties uz savām prasmēm un interesēm, 

pamazām tiek iekārtoti un bērniem tiek piedāvāts darboties aktivitāšu centros. Atsevišķās 

grupās ikdienā bērniem tiek radītas iespējas izvēlēties interesējošos centrus (lomu rotaļu, 

mākslas, dabas, grāmatu centrs u.c.) Mācību darbam izvirzītās prasības tiek atspoguļotas 

tematiskajā plānā. 

Pakāpeniski pārejam uz to, ka vecāki var iepazīties ar mācību saturu, izlasot grupas 

garderobē vecāku mapē izvietotos materiālus (vadlīnijas, bērna mācību vērtēšanas kritēriji, 

tematiskais plāns mēnesim), sarunās ar pedagogiem, vadītāju un metodiķi grupu vecāku 

sapulcēs. 

Bērnu apmeklējumu fiksē grupu žurnālos un testa režīmā Eliis tiešsaistes sistēmā. 

Regulāri tiek analizēti izglītojamo kavējumi, to ietekme uz pirmsskolas programmas mācību 

satura apguvi. Iestādes medicīnas māsa analizē kavējuma iemeslus. Neattaisnota kavējuma 

gadījumā grupas pedagogs sazinās ar vecāku un noskaidro neapmeklējuma iemeslu. Ja nav 

iespējams sazināties, skolotājs informē iestādes vadītāju. Vecāku sapulcēs un individuālajās 

pārrunās tiek sniegta informācija par regulāra apmeklējuma nozīmi mācīšanās  kvalitātes 

nodrošināšanā. 

Bērnu attīstība tiek analizēta pedagoģiskās padomes sēdē 1 reizi gadā, kurās piedalās 

grupas pedagogi, metodiķe, iestādes medicīnas māsa un logopēds.  

Izglītības iestāde  veicina bērnu izaugsmi un attīstību, organizējot dažādus kultūras un 

sporta pasākumus, izstādes un koordinē iesaistīšanos konkursos. Izglītojamie iesaistās 

iestādes un valsts līmeņa pasākumos. Izglītības iestādē  tiek plānoti un organizēti gadskārtu 

svētki, sporta svētki bērniem un vecākiem, Latvijas valsts svētki, pasākumi par bērnu drošības 

ievērošanu un veselību u.c. 

SASNIEGUMI:  

• Individuālās pārrunas ar vecākiem 2 reizes mācību gadā. 

• Pedagogi  savā darbā  izmanto dažādas IT iespējas mācību procesa dažādošanai. 

• Tiek novērota mācību darba organizācijas formu daudzveidība – organizē āra 

nodarbības, pētniecību, eksperimentus. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Vērtēšanas sistēmas pilnveide. 
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• Izveidot kartes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, ievērojot mācību jomā 

noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus. 

• Mērķtiecīgi strādāt pie bērncentrētas vides veidošanas iestādē. 

• Informācijas pieejamība e-vidē ( ELIIS). 

• Ieviest stratēģijas izglītojamo pašvadītas mācīšanās sekmēšanai. 

• Iesaistīt vecākus bērnu izziņas intereses nodrošināšanai tēmas apguvē. 

VĒRTĒJUMS:  LABI 

3.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Izglītības  iestādē  tiek veicināta bērnu pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana, sniedzot 

atbalstu un motivāciju turpmākajā mācību procesā.  

Izglītojamā  zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot 

pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Pedagogi veic izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu attīstības vērtējumu 2 reizes 

mācību gadā – decembrī un aprīlī. Vērtēšanas kritēriji izstrādāti atbilstoši pirmsskolas 

izglītības mācību satura jomām un paredzētajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Atsevišķās 

grupās skolotāji veic konkrētu prasmju apguves izvērtējumu ikdienas darbā, fiksējot to 

pierakstos. Balstoties uz bērnu attīstības kartēs fiksēto  informāciju, tiek aizpildītas iestādē 

izstrādātās  “Pirmsskolas izglītības mācību satura apguves vērtējums” kartes. Šīs kartes tiek 

izmantotas individuālajās pārrunās ar vecākiem. Beidzot izglītības iestādi, šīs kartes tiek 

izsniegtas vecākiem. 

SASNIEGUMI: 

• Ikdienā tiek veikta summatīvā vērtēšana 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Izstrādāt izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kritērijus. 

• Vērtējumu par izglītojamā attīstību ievietot Eliis sistēmā 

• Vērtēšanas sistēmas pilnveide. 

VĒRTĒJUMS: LABI. 

3.3. Bērnu sasniegumi. 

3.3.1. Bērnu sasniegumi ikdienas darbā. 

 

Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā bērnu sasniegumi tiek novēroti 

rotaļnodarbībās un brīvajā darbībā, kur galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Pedagogi 

cenšas uzteikt katra bērna veikumu, stimulējot un iedrošinot viņu nākošajai izzinošai darbībai. 

Par bērnu sasniegumiem regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki. Pēc pirmsskolas izglītības 

satura apguves par bērna sasniegumiem vecāki tiek informēti rakstiski. 

Izglītojamo spējas un talanti tiek ievēroti un virzīti tālākai attīstībai, piem., ieteikts vecākiem 

bērna talantu turpināt attīstīt mākslas skolā un mūzikas skolā.  

SASNIEGUMI:  

• Tiek ievērota, atbalstīta un virzīta bērnu spēju turpmākā izaugsme. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Turpināt attīstīt izglītojamo talantu, spējas un sniegt atbalstu izglītojamiem ar 

mācīšanās grūtībām 

• Sadarboties ar vecākiem izglītojamā talanta attīstīšanai 

• Pilnveidot skolotāju prasmes izglītojamo sasniegumu vērtēšanā un analizēšanā 

• Izglītojamo līdzdalība iestādes pasākumos, konkursos. 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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3.4. Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

         Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls: pirmsskolas izglītības metodiķis, 

logopēds, medicīnas māsa. 

Izglītības iestādē analizē bērnu uzvedības izpausmes. Ja nepieciešams skolotāji veic 

pedagoģisko vērojumu pierakstus, tiek organizētas grupas pedagogu un  individuālās sapulces 

ar vecākiem problēmsituāciju izvērtēšanai.  Sanāksmes tiek protokolētas un tiek izveidots 

turpmākās darbības plāns. Ja vecāks neiesaistās jautājuma risināšanā, vai konstatēta 

vardarbība pret bērnu,  tiek piesaistīta  Bāriņtiesa, sociālo dienests un policija.   

Medicīnas māsa  veic regulāru bērnu medicīnisko aprūpi. Notiek sadarbība starp 

medicīnas māsu, vecākiem, aizbildņiem un grupu skolotājām. Negadījumu, traumu vai 

pēkšņas saslimšanas gadījumā pirmsskolas izglītības iestādē vecāki nekavējoties tiek 

informēti telefoniski. Bērna traumatisma un nelaimes gadījumā tiek sastādīts akts, kurš tiek 

reģistrēts nelaimes gadījumu ar izglītojamiem uzskaites žurnālā. Katra mācību gada beigās 

medicīnas māsa veic bērnu traumatisma analīzi. Ar apkopojumu tiek iepazīstināti pedagogi un 

tiek izvērtēti traumatisma cēloņi. Izglītojamiem, kuriem ir konstatēta hroniska saslimšana vai 

pārtikas alerģija, aprūpe tiek veikta atbilstoši ārsta norādījumiem. Vismaz 1 reizi gadā un pēc 

nepieciešamības medicīnas māsa veic bērniem kašķa un pedikulozes pārbaudes. Infekciju 

slimību gadījumi, pēc ārsta apstiprinātas diagnozes, tiek reģistrēti infekcijas slimību uzskaites 

žurnālā.  

        Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka bērnu drošību izglītības 

iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

Izglītojamie ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem tiek 

iepazīstināti bērniem saprotamā valodā katra mācību gada septembra mēnesī un turpmāk, 

atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam laikam. Iekšējās kārtības noteikumi ir 

pieejami iestādes  grupās – vecāku mapēs. 

Izglītības iestādē reizi gadā tiek veikts darba vides riska faktoru novērtējums un 

sastādīts darba vides riska samazināšanas darba aizsardzības pasākumu plāns. 

 Grupu  skolotāji plāno tēmas un organizē rotaļnodarbības, lai bērni labāk izprastu 

kārtības noteikumus un tos ievērotu. Metodiskajā kabinetā pedagogiem ir pieejami materiāli 

par kārtības ievērošanu un vardarbības profilaksi pirmsskolas iestādē. Iestādē visi mācību 

tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir droši, ar valstī noteiktajiem sertifikātiem, iekārtas 

ir verificētas un kalibrētas atbilstoši noteikumiem.  

Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un 

evakuācijas kārtība, atbildīgie par evakuāciju. Katru mācību gadu iestādē notiek mācību 

evakuācija. Pirmsskolas iestādei ir sadarbība ar pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem, 

VUGD darbiniekiem gan profilaktiskajos pasākumos, gan problēmsituācijās.  

Lai izglītības iestādē neiekļūtu nepiederošas personas, izglītības iestādē ir noteikta 

izglītojamo vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība. Kārtība ir pieejama 

izglītojamo vecākiem un citām personām. 

SASNIEGUMI: 

• Notiek regulāra sadarbība ar Bāriņtiesu. 

• Iestādes tehniskais personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 

• Pedagogi regulāri papildina zināšanas profesionālās pilnveides kursos 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

• Pilnveidot individuālo izglītības plānu izglītojamā mācīšanās atbalstam. 

• Nodrošināt vizuālo atbalstu  izglītojamiem iestādes ēkā un teritorijā. 
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• Turpināt sadarboties ar Bāriņtiesu pedagoģisko situāciju risināšanai un izglītojamo 

emocionālās drošības garantēšanai. 

• Izstrādāt “Pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” noteikumus par darbinieku 

rīcību, ja ar bērnu noticis nelaimes gadījums ”. 

• Izstrādāt ,,Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis” noteikumus par vadītāja un 

pedagogu rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un 

dzīvību”. 

• Izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis” atbalsta  komandas  darbības 

reglamentu.  

VĒRTĒJUMS: LABI  

                                               3.4.2. Atbalsts personības veidošanā  

 

Tiek izstrādāti audzināšanas darba virzieni 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. 

mācību gadam. Kā galvenie darba virzieni ir noteikti: rosināt pozitīvu attieksmi pret sevi, 

ģimeni un Latvijas valsti kā vērtību, sekmēt bērna personības apzināšanos apgūstot caurviju 

prasmes, veicināt cieņpilnas, atbildīgas un iecietīgas cilvēku savstarpējās attiecības. 

Audzināšanas plānā ir ietvertas tēmas, kas veicina izglītojamo sociālās kompetences. 

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Ar iekšējās kārtības noteikumiem 

izglītojamie tiek iepazīstināti katru gadu septembrī bērniem saprotamā formā atbilstoši 

vecumposmam. Arī grupās vizuāli ir izveidoti uzskatāmi iekšējās kārtības noteikumu izraksti. 

Bērni disciplinēšanai tiek izmantotas pozitīvās disciplinēšanas metodes. 

Iestāde piedāvā sekojošas interešu izglītības programmas: angļu valoda, deju pulciņš, 

mākslas pulciņš.  Interešu izglītības programmas tiek regulāri pārskatītas, izvērtētas un 

pilnveidotas. 

SASNIEGUMI:  

• Tiek izstrādāti un pilnveidoti audzināšanas darba virzieni 2018./2019., 2019./2020., 

2020./2021. mācību gadam. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Daudzveidot  interešu izglītības un veselības veicinošo aktivitāšu piedāvājumu iestādē. 

• Pilnveidot bērnu mācību sasniegumu formatīvo vērtēšanu. 

• Turpināt darbu pie bērnu pašapkalpošanās prasmju veidošanas sadarbībā ar vecākiem. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

             Izglītības iestādē  tiek īstenota karjeras izglītība, iesaistot bērnu vecākus. Iestādē  

notiek tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Iestāde sadarbojas ar dažādām organizācijām 

(pašvaldība, skola, bibliotēka, doktorāts, teātris, individuālie uzņēmumi u.c.), uz kurām bērni 

dodas ekskursijās un iepazīstas ar profesijām. Plānojot mācību darbu, regulāri tiek ietverta 

bērnu iepazīstināšana ar profesijām. 

 SASNIEGUMI:  

• Pedagogi nodrošina pirmsskolas izglītības mācību satura apguvē bērnu izglītošanu par 

profesiju daudzveidību, cilvēku darba nozīmi sabiedrības un ģimenes dzīvē.  

• Īstenojot  karjeras izglītošanu aktīvi tiek iesaistīti bērnu  vecāki.   

• Tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un organizācijām tuvākajā 

apkārtnē. 
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TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Turpināt veicināt bērnu izziņas interesi par profesiju daudzveidību, organizējot mācību 

ekskursijas uz uzņēmumiem tuvākajā apkārtnē. 

• Veicināt aktīvāku pedagogu darbību vecāku iesaistīšanā dažādu svētku un profesiju 

dienu organizēšanā. 

VĒRTĒJUMS:  LABI 

3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Mācību procesā pedagogi novēro bērnu individuālās vajadzības un piemēro atbilstošus 

uzdevumus zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei.  

Pirmsskolas izglītības metodiķis sniedz konsultācijas un priekšlikumus uzdevumu 

diferencēšanai rotaļnodarbībās. 

SASNIEGUMI:  

• Pedagogi veic darbu ar bērniem, lai nodrošinātu uzdevumu diferenciāciju un mācību 

procesu pielāgotu bērna vajadzībām un spējām. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Nodrošināt diferencētu pieeju mācību procesā 

• Izstrādāt vizuālā atbalsta materiālus izglītojamiem mācīšanās prasmju apguvei 

• Veikt individuālo darbu talantīgajiem bērniem mūzikas jomā. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

3.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

2019./2020 m.g. pirmsskolas izglītības iestādē nav bērnu ar speciālajām vajadzībām. 

 SASNIEGUMI:  

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Veidot vides pieejamību. 

• Motivēt pedagogus  pedagoģiski pilnveidoties darbam ar bērniem ar speciālām 

vajadzībām.  

VĒRTĒJUMS: PIETIEKAMI 

 3.4.6. Sadarbība ar bērna ģimeni 

 

          Jauno bērnu vecāki tiek aicināti uz vecāku sapulci maijā, lai iepazītos ar iestādes 

darbību, mērķiem, personālu, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Katra ģimene 

saņem bukletu ar informāciju ar iestādes aktuālo informāciju( bērna dienas gaitām, 

rotaļnodarbībām, sazināšanās iespējām ar iestādi, vadītājas pieņemšanas laikiem u.c.)   Grupu 

vecāku sapulcēs mācību gada sākumā iepazīstina ar iestādes gada galvenajiem virzieniem un 

vecāku līdzdalību mācību procesā, iekšējās kārtības noteikumiem, bērnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

Vecāki tiek informēti par iestādes darbību iestādes mājas lapā 

www.pavilosta.lv/izglītība/piikastanitis, vecāku sapulcēs, iestādes padomes sanāksmēs.  

Informācija par izglītības  iestādes sastāvu un sapulces lēmumiem tiek izvietota  grupu vecāku 

mapēs. 

Lai vecāki savlaicīgi tiktu informēti par plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm grupā 

un izglītības iestādē, informācijas stendā izvietots pedagoģisko pasākumu plāns mēnesim ar 

plānotajām aktivitātēm. 

Visās grupās ne retāk kā 2 reizes gadā tiek organizētas vecāku sapulces. Sapulcēs 

piedalās arī  iestādes logopēde, lai sniegtu zināšanas  vecākiem par bērnu valodas attīstību. 

http://www.pavilosta.lv/izglītība/piikastanitis
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Pirmsskolas izglītības metodiķe sniedz ieskatu par bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi 

un sadarbības iespējām ar vecākiem. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar normatīvajiem dokumentiem, apliecinot to ar parakstu. 

             Vecāki ir iepazīstināti ar kārtību, kā izteikt savus iebildumus vai priekšlikumus.. 

Vecāki var pa e- pastu  nosūtīt  priekšlikumus  grupu skolotājiem, iestādes vadības pārstāvim, 

iestādes padomes pārstāvim. 

          Vecāku izteiktos priekšlikumus, sūdzības un ieteikumus fiksē, organizē pārrunas ar 

atbildīgo darbinieku, tiek izdarīti secinājumi un pieņemti lēmumi turpmākās darbības 

uzlabošanai. 

Izglītības iestādes sniegtā informācija vecākiem par izglītojamo mācību 

sasniegumiem, uzvedību ir pamatota, savlaicīga un lietderīga. Nepieciešamības gadījumā 

pedagogi ar vecākiem sazinās telefoniski vai Whats App grupas ietvaros, bet būtisku 

informāciju par bērnu vecāki saņem katru dienu mutiski. Vecāki par bērna kavējumu informē 

izglītības  iestādi telefoniski vai raksta iesniegumu.  

1 reizi gadā grupu skolotāji veic ar bērnu vecākiem individuālās pārrunas. 

            Izglītības iestāde sadarbojas ar ģimeni, ja nepieciešams individualizēts atbalsts, piem., 

✓ atbalsts izglītojamam, kurš pirmsskolas izglītības mācību saturu turpina apgūt 

mājmācībā,  

✓ atbalsts izglītojamam, kuram iestādē nepieciešams asistents,  

✓ atbalsts izglītojamam, kuram nepieciešams pielāgot dienas ritmu bērna individuālajām 

vajadzībām,  

✓ atbalsts izglītojamiem, kuriem novēroti emocionāli un uzvedības traucējumi. 

Izglītības iestādē tiek organizēti dažādi pasākumi sadarbības veicināšanai ar vecākiem:  

sporta sacensības, tēva diena, koncerti vecākiem, talka u.c. 

SASNIEGUMI:  

• Veikta vecāku anketēšana iestādes darba analīzei, ar anketas rezultātiem vecāki 

iepazīstināti vecāku kopsapulcē. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Turpināt pilnveidot skolotāju prasmi profesionāli vadīt vecāku sapulces. 

• Dažādot darba formas sadarbībai ar vecākiem. 

• Vecāki izmato tiešsaistes sistēmas www.eliis.lv sniegtos pakalpojumus 

• Veicināt pozitīvu sadarbību ar bērnu ģimenēm. 

• Iestādes vestibilā izveidot pieejamu kastīti priekšlikumu un sūdzību ievietošanai 

• Izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis” atbalsta  komandas  darbības 

reglamentu.  

VĒRTĒJUMS:  LABI 

 

3.5. Pirmsskolas izglītības iestādes vide 

3.5.1.Mikroklimats 

 

       Izglītības iestāde plāno un kopj tradīcijas, kas ir neatņemama izglītības procesa 

sastāvdaļa. Katru gadu tiek atzīmēti svētki, kuros piedalās visi iestādes bērni un darbinieki. 

Tie ir Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Lieldienas, 

4. maija svētki, Mātes diena, Līgo svētki.  

Izglītības iestādes darbiniekiem tiek organizēti  pasākumi mācību gada sākumā, 

Skolotāju dienā un Ziemassvētkos, mācību gada noslēgumā. Katru gadu tiek organizēta  

kolektīva ekskursija. Darbinieki tiek sumināti jubilejās. Notiek kolektīva fotografēšanās. 

   Izglītības iestāde savu tēlu un nostādnes popularizē pieredzes apmaiņas semināros, 

iesaistoties pilsētas mēroga pasākumos.  Uzņemam iestādē pieredzes apmaiņā viesus no citām 

pirmsskolas izglītības iestādēm – Durbes, Pāvilostas. Plašsaziņas līdzekļos ir raksti par 

http://www.eliis.lv/
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iestādes darbiniekiem, par pasākumiem iestādē. 

 Personāls un izglītojamie atbalsta cieņpilnas attiecības, pozitīvu uzvedību.  

          Atbalsts personālam tiek sniegts palīdzot risināt dažādas situācijas. Palīdzību sniedz 

iestādes vadītāja, pirmsskolas izglītības metodiķe, nepieciešamības gadījumā var tikt 

organizēta  atbalsta grupa izglītības iestādē.  

  Darbinieku konfliktsituāciju gadījumā  konflikts tiek risināts sarunu veidā. Ja 

nepieciešams, tiek sasaukta operatīva sanāksme vai izveidota darba grupa.  

         Jautājumus izskata, ievērojot informācijas konfidencialitātes principu.                                       

          Bērni un vecāki ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Ar iekšējās kārtības noteikumiem   

iepazīstina grupas skolotājs izglītojamam iestājoties pirmsskolas iestādē un katra mācību gada 

sākumā - septembra mēnesī. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti arī vecāki.  

          Darbinieki ievēro  Darba kārtības noteikumus. Ar Darba kārtības noteikumiem 

darbinieki tiek iepazīstināti  pirms darba uzsākšanas un katra mācību gada sākumā septembrī. 

Izglītības iestādē nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem. Tiek atskaņota 

valsts himna Zinību dienā, Latvijas valsts svētkos. Gan darbinieki, gan izglītojamie valsts 

svētkos pie apģērba piesprauž sarkanbaltsarkanās svētku lentītes.  

           Izglītības iestādes apmeklētājus pieņem vadītāja un pirmsskolas izglītības metodiķe 

apmeklētāju pieņemšanas laikā. Iepriekš  saskaņojot, var vienoties par apmeklējumu ārpus 

noteiktā pieņemšanas laika. 

 SASNIEGUMI:  

• Iestādē nodrošināts pozitīvs mikroklimats. 

• Pedagogiem tiek organizēti pieredzes pārneses pasākumi, apmaiņas braucieni uz citām 

iestādēm. 

• Tiek organizēti kolektīva saliedēšanas pasākumi 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Izstrādāt un aktualizēt  Ētikas kodeksu 

• Veicināt darbinieku un  vecāku līdzdalību sociāli emocionālās, estētiskas un attīstošas 

vides veidošanā  

• Organizēt apmācības skolotāju palīgiem par mācību pieejas maiņu 

• Izstrādāt “Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.” 

VĒRTĒJUMS: LABI 

 

                                3.5.2. Fiziskā vide 

Sanitārtehniskie apstākļi ( apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības 

iestādes telpās ir atbilstoši mācību un audzināšanas  procesa prasībām. Izglītības iestādes 

telpas atbilst programmas īstenošanai, ir funkcionālas. Estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 

Iestādes teritorija ir sakopta, un tajā tiek uzturēta kārtība. 

Regulāri tiek saņemti atzinumi no kontrolējošām institūcijām darbības turpināšanai:  

Atzinums Izsniegšanas datums 

Veselības inspekcija 29.11.2018. 

Pāvilostas novada 

būvvalde 

10.04.2019. 

Pārtikas un veterinārais 

dienests 

03.10.2019. 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

15.03.2019. 

        Izglītības iestādes teritorija ir nožogota, vārtiņi aprīkoti ar aizbīdni. Teritorijā ir plašs 

zālāja segums, izbūvētas ietves. Bērnu rotauļlaukums aprīkots ar jaunām kustību aktivitāšu 

konstrukcijām ar ES atbilstības sertifikātiem. Izveidota Sajūtu taka.   

Katrai grupai ir nosacīti sava rotaļu laukuma teritorija ar smilšu kasti,  lapenes, kuras tiek 

sezonāli labiekārtotas, lai veicinātu āra nodarbību ieviešanu praksē.  
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  Teritorijas  labiekārtošanā iesaistās arī vecāki un darbinieki.  Bērni kopā ar skolotājiem 

iesaistās apstādījumu veidošanā, izveidojot un kopjot puķu dobes, mērķtiecīgas sadarbības 

rezultātā tika izveidota sajūtu taka un dārziņš – augļu un dārzeņu audzēšanai veicinot 

kompetenču ieviešanu mācību saturā. 

Izglītības iestādē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga izmantošana, droša, 

veselīga un dabai draudzīga rīcība, piem., bērni šķiro papīra atkritumus ,bet  darbinieki šķiro 

atkritumus tiem paredzētos konteineros, kas pieejami pagasta teritorijā.   

SASNIEGUMI:  

• Ēkas ir siltinātas. 

• Domājot par energoefektivitāti, iestādē tika veikts siltuma monitorings, kā rezultātā 

tika nomainīti radiatori, uzstādīti termoregulātori. 

• Izglītības iestādes vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga 

izmantošana, droša, veselīga un dabai draudzīga rīcība. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Izveidot darba grupu, lai  izstrādātu rotaļlaukuma – kā mācību vides labiekārtošanas 

konceptu. 

• Turpināt veikt telpu kosmētisko remontu paredzot vides pieejamību. 

• Izveidot un izvietot piktogrammas teritorijā un ēkā. 

• Veikt žoga nomaiņu grupai “Lācēni”. 

• Mācību procesā iekļaut  tēmas par vides resursu taupīšanu. 

VĒRTĒJUMS: LABI  

 

3.6. Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar atbilstošas platības  telpām saskaņā ar izglītojamo 

skaitu un izglītības programmas specifiku.  

Pedagogi ir nodrošināti un iestādē ir pieejami tehniskie līdzekļi un iekārtas, piem.,  

skeneris, portatīvie datori, printeris, projektors un ekrāns, interaktīvā tāfele, gaismas galds. 

Logopēda kabinetā,  ir gaismas galds.Tiek izmantoti vietējās kopienas un dabas resursi 

mācību satura apguves nodrošināšanai – muzejs,Vērgales un Pāvilostas bibliotēka, Pāvilostas 

mākslas un mūzikas skola, Lielais dzintars, jūra un dīķis putnu vērošanai, muižas parks, 

izglītības iestādes, kultūrvēsturiskā vide u.c. 

Izglītojamiem regulāri tiek nodrošināta izglītības resursu pieejamība. Tiek nodrošināta 

mācību materiālā bāze – attīstošas spēles, mācību grāmatas, rotaļlietas, Katram bērnam ir 

individuālie mācību piederumi. Obligātās sagatavošanas skolai vecuma bērniem tiek 

nodrošināti izdevniecības “Zvaigzne ABC” mācību līdzekļi “Raibā pasaule”. Bērnu un 

pedagoģiskā literatūra pieejama grupās un metodiskā kabineta bibliotēkā. Iestādē tiek abonēts 

laikraksts “Izglītība un Kultūra”, kā arī elektroniskais izdevums “Pirmsskola”. Drukātā veidā 

pieejami VISC metodiskie materiāli. Metodiskajā kabinetā pieejami mācību materiāli un 

līdzekļi, kas izmantojami pēc nepieciešamības, piem., ēnu, bērnu atstarojošās drošības vestes, 

T krekli bērniem ar iestādes logo apdruku, mācību spēles veselīga dzīvesveida apgūšanai, 

mājturības un amatniecības piederumi, sporta inventārs. Pavasarī tiek papildināta rotaļlietu 

bāze āra aktivitātēm. 

SASNIEGUMI:  

• Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmu specifikai un apguvei atbilstošiem 

mācību tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem izglītības programmas realizēšanai  

• Visas grupas nodrošinātas ar datoriem 
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TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA: 

• Iegādāties gaismas galdus, molbertus, smilšu lampas visām grupām. 

• Atjaunot un papildināt mācību līdzekļus. 

• Papildināt sporta inventāra bāzi. 

• Nodrošināt pietiekamu interneta jaudu visai iestādei. 

• Turpināt labiekārtot metodisko kabinetu. 

• VĒRTĒJUMS:  LABI 

 

3.6.2. Personālresursi 

 

            Izglītības iestādē strādā 9 pedagogi.  

Iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību un aicina iesaistīties pedagogus profesionālās 

aktivitātēs.. Informācijas stendā tiek ievietoti paziņojumi par kursu piedāvājumiem. Pedagogi 

piedalās pedagoģiskās pieredzes apmaiņas pasākumos. Tika organizēts pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Ventspils PII ,,Varavīksne”. Pedagogi apmeklēja Liepājas pilsētas 

sākumizglītības jomas koordinatores D.Jaunzemes semināru ciklu “Caurviju prasmes” 

saistībā ar jauno pirmsskolas vadlīniju un mācību satura ieviešanu. Pedagogiem tika 

nodrošināta iespēja vērot tiešraides konferenci par pirmsskolas jautājumiem “Darbojos, izzinu 

– mācos ar prieku”.   

Zināšanas pedagogi izmanto, ieviešot labo praksi iestādē un daloties pieredzē ar citiem 

iestādes pedagogiem. 

SASNIEGUMI:  

• Pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci. 

• Pedagogi piedalās pedagoģiskās pieredzes pārneses pasākumos iestādē un citās 

pirmsskolās. 

• Iestādes aukles piedalījās kursos tehniskajiem darbiniekiem  

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos kovīzijās. 

• Izveidot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plānu. 

• Organizēt iestādes darbiniekiem kursus "Bērnu tiesību aizsardzība". 

• Organizēt skolotāju palīgiem kursus “Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences 

mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā” 

• Nodrošināt 0,8 likmi pirmsskolas izglītības metodiķim. 

VĒRTĒJUMS: LABI 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

 

         Izglītības iestādes personāls un vecāki  ir  informēti par pašvērtēšanas procesu izglītības 

iestādē, kā arī par tā mērķi, uzdevumiem. Darbinieki iestādes pašvērtēšanā tika iesaistīti gan 

individuāli, gan organizējot darbu grupās.  

Kvalitātes rādītāji tiek vērtēti, balstoties uz pierādījumiem. 

Iestādes pašvērtējums tiek apkopots pašnovērtējuma ziņojumā, kurš tiek ievietots 

izglītības iestādes mājas lapā www.pavilosta.lv/izglītība/ pii kastanītis līdz 31.augustam.  

katru gadu pašvērtējuma ziņojums tiek aktualizēts. 

SASNIEGUMI:  

• Veikta iestādes pašvērtēšana. 

http://www.pavilosta.lv/izglītība/
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• Tiek veiktas vecāku aptaujas. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Veikt darbinieku un vecāku aptauju. 

• Iesaistīt pašvērtēšanā tehnisko personālu,  izstrādājot aptaujas anketas.  

• Pilnveidot iestādes pašvērtēšanas sistēmu. 

• Izveidot iestādes attīstības plānu 

• Ar plānoto attīstību darbiniekus iepazīstināt līdz 1.februārim darbinieku sapulcē, 

vecāki -  iestādes padomes sanāksmē un vecāku sapulcēs mācību gada beigās. 

• Iesaistīt iestādes padomi tālākās attīstības plānošanā. 

Saskaņā ar  pašvaldības attīstības plānu, pirmsskolas izglītības iestāžu darba plānu un 

iestādes attīstības plānu, tiek sastādīts gada plāns un mēneša plāns.  

VĒRTĒJUMS: PIETIEKAMI 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Izglītības iestādē ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo  aktu 

prasībām. Iestādes darbību nosaka 27.11.2018. apstiprinātais iestādes nolikums.  

Izglītības iestādes  vadība savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan 

personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas 

Republikai un Satversmei, un ētikas normas. Tās ir ietvertas  pedagoģiskā darba plānā. Šīs 

vērtības tiek aktualizētas rotaļnodarbībās un pasākumos, iestādes noformējumā. 

Izglītības iestādē  organizatoriskā struktūra ir noteikta shēmā . Amata aprakstos ir 

noteikta amata pakļautība un kompetences. 

Dokumenti  atbilst  dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Izglītības iestādes vadītājs ievieš jauninājumus izglītības iestādes darbības un 

kvalitātes  kultūras pilnveidei. 

Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar iestādes padomi, organizējot iestādes padomes 

sanāksmes ne retāk kā 2 reizes gadā. 

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģē pienākumus un 

uzrauga to izpildi. 

Iestādes vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem 

un to izpildi darbinieku sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Izglītības iestādes vadība profesionāli un kvalitatīvi pilda uzticētos pienākumus, 

sadarbojas gan savā starpā, gan ar izglītības iestādes personālu, izglītojamiem, viņu 

vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm. 

SASNIEGUMI:  

• Iestādē ir noteikta vadības struktūra un katra kompetences joma. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Izstrādāt un aktualizēt ētikas kodeksu. 

• Aktualizēt darbinieku amata aprakstus. 

• Pilnveidot iestādes padomes darbu. 

• Veikt iestādes vadības izvtērtēšanu personālam, izglītojamo vecākiem. 

• Izstrādāt iestādes attīstības plānu. 

• Vadībai profesionāli pilnveidoties  mūžizglītībā, izmantot daudzveidīgas personības un 

profesionālās attīstības iespējas. 

VĒRTĒJUMS: LABI 
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7.3. Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Pāvilostas novada domi, apmeklējot organizētos 

pasākumus, veicot rīkojumu un priekšlikumu izpildi, iesniedzot ierosinājumus izmaiņām 

normatīvajos aktos, iestādes budžeta veidošanā un izpildē. 

Iestāde sadarbojas ar Pāvilostas novada pašvaldības institūcijām – Sociālo dienestu, 

Bāriņtiesu, Pašvaldības policiju. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi. 

Sekmīga un ilgstoša sadarbība ir izveidojusies ar kultūras iestādēm, Vērgales bibliotēku, 

Pāvilostas novada mākslas un mūzikas skolu.  

Regulāra sadarbība ir starp visām Pāvilostas novada izglītības iestādēm – Vērgales 

pamatskolu, Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādi “Dzintariņš”.  Sadarbojoties organizējam 

pedagogu tālākizglītības kursus, pieredzes apmaiņas braucienus, pasākumus bērniem, lekciju 

vecākiem. Sadarbībā ar Vērgales pamatskolu tiek organizēta sešgadnieku vecāku tikšanās ar 

pirmās klases skolotāju un izglītojamo tikšanās ar skolotāju skolā. 

Iesaistāmies starpnovadu kontaktu veidošanā ar Alsungas un Cīravas, Durbes pirmsskolas 

izglītības iestādēm un Liepājas izglītības pārvaldi.  

Iestādes pedagogi no 2014.- 2016. gadam piedalījās starptautiska projekta īstenošanā 

Erasmus+ programmas projekts „ ACT TOGETHER- BE CREATIVE!’’. 

Tā bija vērtīga pedagoģiskās pieredzes apmaiņa, jo katram pedagogam bija iespēja apmeklēt 

kadu no projekta dalībvalsts pirmsskolas izglītības iestādēm – Ajkas bērnudārzā Ungārijā, 

Craiovas bērnudārzā Rumānijā, Gaziantepas bērnudārzā Turcijā, Gabrovas bērnudārzā 

Bulgārijā. Un ,protams, uzņēmām ciemiņus savā iestādē. Apguvām jaunas metodes vizuālās 

mākslas pasniegšanā. Guvām atziņu, ka mums ir ar ko lepoties – esam labā līmenī, radoši, 

zinoši, atraktīvi un atbildīgi. Bet mūsu iestāde – sakopta, nodrošināta ar labu materiālo bāzi, 

lieliskiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Projekta mērķis sasniegts – kopīgi izveidots metodiskais materiāls vizuālajā mākslā un 

ierakstīts disks ar dalībvalstu bērnu dejotām tautas dejām. 

SASNIEGUMI:  

• Izveidota laba sadarbība ar Vērgales pagasta un Pāvilostas novada institūcijām un 

izglītības iestādēm. 

• Izglītības iestāde iesaistās reģionālos, valsts un starptautiskos projektos, veicinot 

izglītības iestādes atpazīstamību un prestižu. 

• Attīstīta un uzturēta sadarbība ar tuvāko novadu pirmsskolas izglītības iestādēm. 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA:  

• Veicināt iestādes  dalību projektos. 

      VĒRTĒJUMS: LABI 

 

4. Citi pirmsskolas izglītības iestādes sasniegumi 

No 2014.- 2016. gadam dalība Erasmus+ programmas projektā „ ACT TOGETHER- BE 

CREATIVE!’’ Projekta ietvaros izglītības iestāde iegādājās un pedagogi izglītības procesā 

sāka izmantot interaktīvo tāfeli. 
Dalība LMT projekta konkursā  ,,Vairāk kustību, vairāk veselības!” .Projekts iestādei piešķīra 

finansējumu 1993.00 EUR apmērā. Pateicoties šim finansējumam tika labiekārtots bērnu 

rotaļlaukums –  uzstādīti 2 āra trenažieri, iegādāti 6 balansa riteņi un drošības ķiveres, rotaļu 

elementi – luksofors un ceļazīmes. Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem izveidota ,,Sajūtu 

taka’’. 

Pāvilostas novada dome visiem iestādes izglītojamiem finansē brīvpusdienas. 

 Katru gadu iestādes izglītojamie piedalās starpnovadu sadziedāšanās svētkos.  

           

5.Pašvērtējuma kopsavilkums. 
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Jomas Vērtējuma līmenis  

1.joma – Mācību saturs - iestādes īstenotās 

izglītības programmas. 

 

labi 

2.joma - Mācīšana un mācīšanās.  

 

 

Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

 

labi 

Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte. labi 

Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 

labi 

3.joma –Izglītojamo sasniegumi. 

 

labi 

Kritērijs 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā. 

 

labi 

4.joma -Atbalsts izglītojamiem. 

 

 

Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

 

labi 

Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

 

labi 

Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. labi 

Kritērijs 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.  labi 

Kritērijs 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

pietiekami 

Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.  labi 

5.joma – Iestādes vide. 

 

 

Kritērijs 5.1. Mikroklimats. 

 

labi 

Kritērijs 5.2. Fiziskā vide. labi 

6. joma- Iestādes resursi. 

 

 

Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

 

labi 

Kritērijs 6.2. Personālresursi. labi 

7. joma -  Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana. 

 

 

Kritērijs 7.1.  Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana. 

pietiekami 

Kritērijs 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība. 

labi 

Kritērijs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām. 

labi 
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                6.Turpmākā attīstība 

 

1.JOMA –  

MĀCĪBU SATURS - IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt mācīties plānot mācību saturu sadarbībā ar kolēģiem. 

• Turpināt mainīt un pilnveidot mācību pieejas bērnu izglītošanā un 

audzināšanā ( grupas vides iekārtojums, metodisko materiālu izgatavošana 

caurviju prasmju apguvei, skolotāju pašizglītošanās mācību pieejas 

ieviešanai). 

2.JOMA -  

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• Mainīt mācību darba plānošanu. 

• Izstrādāt  pedagogu darba kvalitātes  pašvērtēšanas kritērijus, lai novērtētu 

pedagoģiskās darbības kvalitāti iestādē, kā arī veiktu nepieciešamos 

uzlabojumus. 

• Mudināt pedagogus mainīt grupas vidi un izkārtojumu atbilstoši jaunajai 

pieejai iesaistīt arī bērnus 

• Turpināt izstrādāt metodiskos materiālus caurviju prasmju apguvei. 

• Mērķtiecīgi strādāt pie bērnu pašapkalpošanās prasmju attīstīšanas. 

• Izglītības iestādē tiek plānots iegādāties  gaismas galdus, gaismas 

molbertus, smilšu lampu. 

• Vērtēšanas sistēmas pilnveide. 

• Izstrādāt audzināšanas plānu 5 gadiem. 

• Vērtēšanas sistēmas pilnveide. 

• Izveidot kartes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, ievērojot mācību 

jomā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus. 

• Mērķtiecīgi strādāt pie bērncentrētas vides veidošanas iestādē. 

• Informācijas pieejamība e-vidē ( ELIIS). 

• Ieviest stratēģijas izglītojamo pašvadītas mācīšanās sekmēšanai. 

• Iesaistīt vecākus bērnu izziņas intereses nodrošināšanai tēmas apguvē. 

• Izstrādāt izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kritērijus. 

• Vērtējumu par izglītojamā attīstību ievietot Eliis sistēmā 

• Vērtēšanas sistēmas pilnveide. 

3.JOMA – 

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt attīstīt izglītojamo talantu, spējas un sniegt atbalstu izglītojamiem 

ar mācīšanās grūtībām 

• Sadarboties ar vecākiem izglītojamā talanta attīstīšanai 

• Pilnveidot skolotāju prasmes izglītojamo sasniegumu vērtēšanā un 

analizēšanā 

• Izglītojamo līdzdalība iestādes pasākumos, konkursos. 

4.JOMA - 
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ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• Pilnveidot individuālo izglītības plānu izglītojamā mācīšanās atbalstam. 

• Nodrošināt vizuālo atbalstu  izglītojamiem iestādes ēkā un teritorijā. 

• Turpināt sadarboties ar Bāriņtiesu pedagoģisko situāciju risināšanai un 

izglītojamo emocionālās drošības garantēšanai. 

• Izstrādāt ,,Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis” noteikumus par 

vadītāja un pedagogu rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu 

drošību, veselību un dzīvību”. 

• Izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes ,,Kastanītis” atbalsta  komandas  

darbības reglamentu.  

• Veidot vides pieejamību. 

• Motivēt pedagogus  pedagoģiski pilnveidoties darbam ar bērniem ar 

speciālām vajadzībām.  

• Nodrošināt diferencētu pieeju mācību procesā 

• Izstrādāt vizuālā atbalsta materiālus izglītojamiem mācīšanās prasmju 

apguvei 

• Veikt individuālo darbu talantīgajiem bērniem mūzikas jomā. 

5.JOMA –  

IESTĀDES VIDE 

• Izstrādāt un aktualizēt  Ētikas kodeksu 

 

• Veicināt darbinieku un  vecāku līdzdalību sociāli emocionālās, estētiskas un 

attīstošas vides veidošanā  

• Organizēt apmācības skolotāju palīgiem par mācību pieejas maiņu 

• Izstrādāt “Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.” 

• Izveidot darba grupu, lai  izstrādātu rotaļlaukuma – kā mācību vides 

labiekārtošanas konceptu. 

• Turpināt veikt telpu kosmētisko remontu paredzot vides pieejamību. 

• Izveidot un izvietot piktogrammas teritorijā un ēkā. 

• Veikt žoga nomaiņu grupai “Lācēni”. 

• Mācību procesā iekļaut  tēmas par vides resursu taupīšanu. 

6.JOMA- 

IESTĀDES RESURSI 

• Iegādāties gaismas galdus, molbertus, smilšu lampas visām grupām. 

• Atjaunot un papildināt mācību līdzekļus. 

• Papildināt sporta inventāra bāzi. 

• Nodrošināt pietiekamu interneta jaudu visai iestādei. 

• Turpināt labiekārtot metodisko kabinetu. 

• Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos kovīzijās. 

• Izveidot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plānu. 
 

7.JOMA- 

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

• Veikt darbinieku un vecāku aptauju. 

• Iesaistīt pašvērtēšanā tehnisko personālu,  izstrādājot aptaujas anketas.  
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• Pilnveidot iestādes pašvērtēšanas sistēmu. 

• Izveidot iestādes attīstības plānu 

• Ar plānoto attīstību darbiniekus iepazīstināt līdz 1.februārim darbinieku 

sapulcē, vecāki -  iestādes padomes sanāksmē un vecāku sapulcēs mācību 

gada beigās. 

• Iesaistīt iestādes padomi tālākās attīstības plānošanā. 

• Saskaņā ar  pašvaldības attīstības plānu, pirmsskolas izglītības iestāžu darba 

plānu un iestādes attīstības plānu, tiek sastādīts gada plāns un mēneša plāns.  

• Izstrādāt un aktualizēt ētikas kodeksu. 

• Aktualizēt darbinieku amata aprakstus. 

• Pilnveidot iestādes padomes darbu. 

• Veikt iestādes vadības izvtērtēšanu personālam, izglītojamo vecākiem. 

• Izstrādāt iestādes attīstības plānu. 

• Nepārtraukti pilnveidot savu kompetenci kā vadītājai, sasniegt un noturēt 

kvalitātes sniegumu savā profesionālajā darbībā atbilstoši mūsdienu 

pasaules attīstības tendencēm un prasībām.   

Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” vadītāja  

Liena Ernstsone 
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