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I. Viesītes novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 

vispārīgais raksturojums 

Atrašanās vieta 

Viesītes pilsēta atrodas Sēlijā, Viesītes  novadā, 30 km no Jēkabpils un ir novada 

centrs. Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ”Zīlīte” darbojas jau 34 

gadus un atrodas Viesītes novada pašvaldības pakļautībā. Tā dibināta 1984. gadā, kā 

agrofirmas “Daugava” bērnudārzs.  Ar 1992. gada 1. janvāri stājies spēkā lēmums par 

bērnudārza ”Zīlīte” pārņemšanu pilsētas pašvaldības īpašumā. Dibinātāja juridiskā adrese 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237. Pirmsskolas izglītības iestādes 

juridiskā adrese Pavasara iela 6A, Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237.  

Sociālā vide 

Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „Zīlīte” apmeklē 

izglītojamie no sociālās vides, kuru nevar raksturot viennozīmīgi. Izglītojamo vecāku 

materiālo nodrošinājumu ietekmē Viesītes vietējā infrastruktūra. Darba vietu Viesītē nav 

daudz. Daļa izglītojamo bērnu vecāku strādā citur vai izbraukuši uz ārzemēm, tāpēc 

vairākās ģimenēs rūpes par bērniem uzņēmušies vecvecāki.  

Izglītības iestādes vēsture 

Viesītes mazpilsētā bērnu sagatavošana skolai pastāvēja jau 1933. gadā atvērtajā 

Paula Stradiņa skoliņā un vēlāk pagastskolā, kuru bērni apmeklēja jau no 5,5 un 6 gadu 

vecuma un mācījās „ābecniekos” divus gadus; 1. gadu pirmajā nodaļā un 2. gadu otrajā 

nodaļā, kur tika mācīti burti, lasīšanas – rakstīšanas elementi un matemātikas pamati. 

Katru dienu notika četras mācību stundas. 7,5 un 8 gadus sasniegušie bērni tika uzņemti 1. 

klasē. Lauku bērnus skolai neviens īpaši nesagatavoja. Tā bija atstāta vecāku ziņā. 

Vecākiem palīdzēja baznīcmācītāji, kuri apbraukāja lauku sētas un pārbaudīja, kā bērni tiek 

sagatavoti skolai, kā arī mācīja bērnus „boksterēt”. 

Pirmais bērnudārzs Viesītē tika atvērts 1941. gadā. Tajā bija 1 grupa, kuru varēja 

apmeklēt 25 bērni. Sākoties 2. pasaules karam, bērnudārzu slēdza. No jauna bērnudārzu ar 

1 grupu, kas bija paredzēta 25 bērniem, atvēra 1945. gada vasarā. Uz 1946. gada 1. janvāri 

to apmeklēja 15 bērni. Bērnudārzs tika uzturēts no valsts līdzekļiem un vecāku iemaksām. 

1959. gada vasarā atvēra vēl vienu grupu. Šajā laikā tajā varēja uzņemt 50 bērnus. Ar namu 

pārvaldes un vecāku palīdzību tika labiekārtots rotaļu laukums. Ar vecāku palīdzību 1961. 

gadā bērnudārzam tika pievilkts ūdensvads.  

Aizvien lielāka vērība tika piešķirta bērnu vispusīgai attīstībai, sagatavošanai skolai, 

fizkultūrai, norūdīšanai un psihiskajai attīstībai. Līdz ar to bija nepieciešama materiālā bāze 

un dažādi atribūti gan fiziskās attīstības veicināšanai, gan uzskates līdzekļi nodarbību 

organizēšanai telpās un ārā – svaigā gaisā. Rotaļu laukums tika iekārtots atbilstoši visām 

programmas prasībām – atpūtai, fiziskajām nodarbībām un darbam. Viss tika sagādāts par 

budžeta līdzekļiem, gan arī ar vecāku atbalstu. Rinda uz bērnudārzu saglabājās, tāpēc tika 

domāts par jaunu ēku, kurā varētu uzņemt vairāk audzēkņu. 
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1984. gadā „PSKP 25. kongresa” saimniecība Viesītē uzcēla jaunu bērnudārzu „Zīlīte” 

ar 12 grupām, kurā varēja izmitināt 280 bērnus. 6 no tām bija diennakts un 6 dienas 

grupas. Diennakts grupas bija nepieciešamas, jo „PSKP 25. kongresa” saimniecība aptvēra 

plašu teritoriju, un daudziem vecākiem nebija iespējas vakarā atbraukt pēc bērniem. Jaunā 

bērnudārza iekārtošana prasīja daudz pūļu un enerģijas. Lielu atbalstu sniedza pati 

saimniecība, darbinieki un vecāki. Darbā tika pieņemtas tikai audzinātājas ar pedagoģisko 

izglītību, bērnudārza grupas bija pārpildītas.  

1992. gada 1. janvārī bērnudārzs pārgāja Viesītes pašvaldības īpašumā un kļuva par 

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju bērnudārzu. Diennakts grupas vairs nebija 

nepieciešamas. Sakarā ar pārmaiņām valstī, krasi mainījās arī sociāli ekonomiskais 

stāvoklis pašvaldībā un ģimenēs, līdz ar to dažus gadus pastāvēja tikai divas grupas, tad 

atkal grupu skaits pamazām pieauga. 1999. gadā, kad „Zīlīte” svinēja savu 15 dzimšanas 

dienu, darbojās 4 dienas grupas, bet bijušajā diennakts korpusā mājvietu bija atradusi 

Viesītes sākumskola. 

Pamatojoties uz Izglītības likumu, 2000. gada 2. oktobrī bērnudārzs tika pārdēvēts 

par pirmsskolas izglītības iestādi. 2004. gadā „Zīlītei” apritēja 20 gadi, darbojās 5 grupas, 

kurās bija 115 izglītojamie. Kopš 2005. gada iestādē darbojas 6 grupas. 

Iestādes vide 

1997. gadā tiek nomainīts jumts vienā no ēkas korpusiem, pēc dažiem gadiem tiek 

atjaunots iestādes otra korpusa jumts, 2003. un 2005. gadā tiek realizēti laukumiņu 

labiekārtošanas projekti, 2005. gadā projekta rezultātā, kā pirmsskolas izglītības iestādes 

struktūrvienība tiek izveidots un uzsāk darbību arī bērnu rotaļu un attīstības centrs 

„Rūtiņa”. 2007. gadā, nepietiekama bērnu skaita dēļ, centrs darbību beidz. 2008. gadā tiek 

realizēta iestādes siltināšanas projekta 1. kārta – logu un durvju nomaiņa pirmsskolas 

izglītības iestādes ēkai. 2014. gadā tiek realizēts projekts ‘’Ēkas renovācija un 

energoefektivitātes paaugstināšana’’ (siltināta pirmsskolas izglītības iestāde) ar Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. Viesītes novada dome budžetā regulāri paredz 

līdzekļus, lai sakoptu un atremontētu pirmsskolas izglītības iestādes telpas un rotaļu 

laukumus. Katru gadu vasaras mēnešos izlases veidā tiek renovētas vai kosmētiski 

remontētas gan grupas, gan arī  palīgtelpas un iepirkts laukumu inventārs.  

Īstenotās izglītības programmas, izglītojamo skaits, pedagogu kvantitatīvais 

un kvalitatīvais sastāvs  pēdējo trīs gadu laikā un īpašie izglītības iestādes 

piedāvājumi 

Izglītības iestāde īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 

01011111. Izglītības programma tiek realizēta rotaļnodarbībās, apakšgrupās un 

individuālajā darbā. Pedagogi ievēro bērna individuālās īpatnības, nodarbības notiek arī 

apakšgrupās. Darbā tiek ņemti vērā logopēda ieteikumi. 

2015./2016. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē darbojās sešas grupas, kuras 

apmeklēja 106 izglītojamie, sākot no pusotra gada vecuma. Trīs grupās notika 5 – 6 gadus 

vecu bērnu obligātā sagatavošana skolai. Tās apmeklēja 49 šī vecuma bērni. Strādāja 17 

pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. 

2016./2017. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē darbojās sešas grupas, kuras 

apmeklēja 102 izglītojamie, sākot no pusotra gada vecuma. Trīs grupās notika 5 – 6 gadus 
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vecu bērnu obligātā sagatavošana skolai. Tās apmeklēja 48 šī vecuma bērni. Strādāja 17 

pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. 

2017./2018. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē darbojās sešas grupas, kuras 

apmeklēja 107 izglītojamie, sākot no pusotra gada vecuma. Divās grupās notika 5 – 6 gadus 

vecu bērnu obligātā sagatavošana skolai. Tās apmeklēja 41 šī vecuma izglītojamais. 

Strādāja 17 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.  

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, trim 

pedagogiem ir izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā.  

Iestādē darbojas Sporta skolas filiāle pirmsskolas vecuma bērniem. Ar obligātās 

apmācības vecuma bērniem regulāri strādā skolotājs - logopēds.  

 

II. Izglītības iestādes pamatmērķi 

Vīzija 

Mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskola.  

Misija 

Veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst 
individualitātes (līdzsvarota intelektuālā, estētiskā, fiziskā un sociālā izaugsme) 
veidošanos, Es apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu vidē. 

Darbības pamatmērķis 

Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos 
pamatizglītības apguvei skolā, mācību un pedagoģisko saturu sasaistot vienā veselumā. 

Prioritātes 

Izpratne par vērtībām. 

Labvēlīga un cieņpilna savstarpējā saskarsme.  

Spēja nodod savas zināšanas tālāk, atbilstoši savām iespējām un talantiem. 

 

III. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 
Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Kods Licence Akreditā 
cijas 
termiņš 

Izglītojamo skaits 
2015./2016. m.g. 
 

Izglītojamo skaits 
2016./2017. m.g. 

Izglītojamo skaits 
2017./2018. m.g. 
 

Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Vispārējās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 

01011111 V - 9509 2023.g. 
oktobris 

  106             103   102             103   107             100 

 

Izglītības programma atbilst pirmsskolas izglītības pakāpei un valsts noteiktajām 

vadlīnijām. Mācību valoda – latviešu. Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar citu pirmsskolu 
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izglītības iestāžu pieredzi, kā arī dalīties ar savu pieredzi mācību materiālu izstrādē. 

Regulāri tiek apmeklēti Jēkabpils Izglītības un kultūras pārvaldes rīkotie tālākizglītības 

kursi un semināri. Skolotājas piedalās pirmsskolas skolotāju Metodiskās apvienības 

organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos apkārtējos novados, kā arī uzņem kolēģes 

savā iestādē, lai prezentētu savu kompetenci un zināšanas pirmsskolas vecuma bērnu 

audzināšanā un sagatavošanā skolai. 

 

 

Iestādes darba stiprās puses 

Pedagogi pārzina un izprot vadlīnijas (MK noteikumi Nr. 533 „Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām”), veiksmīgi plāno mācību satura apguvi atbilstoši 

izglītojamo spējām.  

Pedagogi, paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, ņem vērā izglītojamo spējas, 

intereses un vajadzības. 

Iestādes darba plānā iekļauti pasākumi, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, 

citiem, darbu, kultūru, sabiedrību, valsti, minoritāšu kultūrām un veicina izpratni par 

sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot Latvijas patriotus. 

Iestāde ir nodrošināta ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, kura tiek izmantota 

atbilstoši mācību mērķiem. 

Iestādē ir pieejamas logopēda nodarbības ne tikai 5 – 6 gadīgajiem, bet arī jaunākā 

vecuma bērniem. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Nodrošināt mācību satura pēctecību un saskaņot ar izglītojamo turpmāko mācību 

procesu, ietverot latviskās dzīvesziņas saglabāšanu un nodošanu. 

Darbu ar vecākiem, sevišķi vecāku informēšanu par izglītojamo sasniegumiem, 

atbilstoši bērnu spējām un talantiem. 

 

2.  Mācīšana un mācīšanās 

   2.1. Mācīšanas kvalitāte 

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

darba mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no valsts un novada 

noteiktajām prioritātēm.  

Izglītības iestāde informē izglītojamos un viņu vecākus par nodarbībās izvirzītajām 

prasībām. Par izvirzītajām prasībām tiek runāts grupu vecāku sapulcēs un Iestādes 

padomes sēdēs. Regulāri tiek veikta mācību darba rezultātu analīze. Pārbaudes rezultāti 

tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti 

izglītojamo sasniegumi, vecāki regulāri var iepazīties ar sava bērna veiktajiem darbiem, 

tiek pārrunāti arī citi aktuāli jautājumi, piemēram, bērna uzvedība. Tiekoties pedagogi 

uzklausa vecāku ieteikumus, tos izvērtē un ņem vērā pedagoģiskā procesa organizēšanā. 

Vecāku priekšlikumi tiek uzklausīti gan grupu vecāku sapulcēs un pirmsskolas izglītības 

Iestādes padomes sēdēs, gan arī ikdienā.  
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Grupās tiek nodrošināta labvēlīga vide mācību darbam. Izglītojamie zina un izprot 

rotaļnodarbībās izvirzītās prasības. Lai motivētu izglītojamos darbam, tiek ņemtas vērā 

izglītojamo intereses. Jebkurā situācijā izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. 

Maksimāli tiek ievērotas katra izglītojamā spējas un talanti.  

Savā darbā pedagogi izmanto daudzveidīgus mācību materiālus. Organizē darbu ar 

visu grupu, strādā gan apakšgrupās, gan patstāvīgi, kā arī individuāli. Praktizē brīvdabas 

pedagoģiju - organizē izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, pārgājienus, ekskursijas. Veic 

pedagoģiskos vērojumus. Analizējot bērnu darba rezultātus, tiek ņemtas vērā katra bērna 

individuālās spējas. Pedagogi mācību nodarbībās cenšas nodrošināt saikni ar reālo dzīvi un 

mūsdienu aktualitātēm. Kopumā izglītojamie mācību procesu apgūst rotaļnodarbībās. 

Mācību priekšmetu apguvē veidojas pozitīva skolotāju un izglītojamo sadarbība. Skolotāji 

pievērš uzmanību pedagoģiskā dialoga veicināšanai mācību procesā. Skolotāji atbalsta un 

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

nepazemojot izglītojamā pašcieņu. Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas kursos un 

semināros. 

 

Iestādes darba stiprās puses 

Ikdienā regulāri tiek aizpildīti grupas uzskaites žurnāli un veikta mācību darba 

plānošana katrā grupā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības iestāde regulāri informē pedagogus un vecākus, kā arī izglītojamos par 

veicamajiem uzdevumiem, darba norisi un sniedz atgriezenisko informāciju par paveikto.   

Darbā tiek izmantotas daudzveidīgas pedagoģiskās metodes un formas (grupu darbs, 

individuālais un apakšgrupu darbs).  

Skolotājas iesaista bērnus mācību vides un grupas resursu veidošanā.  

Ikdienas darbā tiek izmantoti daudzveidīgi didaktiskie līdzekļi. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Mācīšanas metožu un formu tālāka daudzveidošana, sevišķi brīvā dabā.  

Turpināt adaptēt mācību materiālus atbilstoši katra bērna attīstības līmenim, 

vajadzībām, interesēm un īpatnībām.  

Nodrošināt bērnus ar papildus aktivitātēm, kuriem tās nepieciešamas.  

Pievērst vairāk uzmanības izglītojamo pašvērtējuma prasmēm.  

Nepieciešami stabilizēt pedagogu un vecāku sadarbības procesu bērnu spēju un 

sasniegumu veicināšanai. 

  2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

Pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību 

procesu atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju saturam. Mācību procesā lielākā daļa 

skolotāju izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo 

vecumam, mācību nodarbības specifikai un saturam. Ne vienmēr nodarbībās izmantotās 

metodes ir efektīvas darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības un uzmanības grūtības. 

Lielākā daļa skolotāju izmanto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem 

skolēniem. Izglītojamie tiek motivēti darboties individuāli. Izglītojamo darbs tiek novērtēts. 

Katru nedēļu sporta nodarbības notiek gan telpās, gan arī ārā. Skolotāji nodrošina 

mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno 
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atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, skaidrojums ir 

saprotams, piemērots mācāmai tēmai un izglītojamā vecumam. Izglītības iestāde nodrošina 

visus izglītojamos ar mācību materiāliem. Rotaļnodarbību procesā skolotāji veiksmīgi 

veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, izvērtēt 

sasniegto, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret nodarbību norisi. 

Skolotāji ņem vērā izglītojamo viedokļus. Pedagoģiskajās padomes sēdēs tiek izvērtēti 

izglītojamo sasniegumi. Ar prasībām konkrētajā mācību nodarbībā skolotāji iepazīstina 

izglītojamo vecākus mācību gada sākumā. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta arī 

atkārtota informācija gan vecāku sapulcēs, gan arī individuāli. Taču ne vienmēr visi 

izglītojamo vecāki vēlas izprast šīs prasības. 

 

Iestādes darba stiprās puses 

Tiek organizēti svētki un pasākumi, ekskursijas, iesaistīšanās dažādās aktivitātēs, tiek 

sekmēta sociāli aktīvas attieksmes veidošanās un patriotiskā audzināšana.  

Tiek svinēti valsts svētki, skaidrojot un uzsverot to nozīmi.  

Izglītojamie piedalās teritorijas uzkopšanas talkās.  

Izglītības iestādei ir plašs mācību līdzekļu klāsts, sporta nodarbību aprīkojums, āra 

laukumi ar atbilstošu inventāru bērnu fiziskās attīstības veicināšanai, kā arī biblitotēkas, 

muzeja, stadiona, meža un pļavas pieejamība aktīvai darbībai. 

 

Nepieciešamas pilnveidot 

Pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo individuālo sasniegumu uzlabošanai.  

Turpināt pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmi, izmantojot dažādas metodes, tai 

skaitā informācijas tehnoloģijas. 

  2.3.  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Skolotāji vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

kārtību un pirmsskolas izstrādāto vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas metodes atbilst 

izglītojamo vecumam, kas atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām. Vecāku sapulcēs 

vecākus informē par bērna sasniegumiem pirmsskolā. Norāda vecākiem, kam būtu 

jāpievērš uzmanība, lai bērns apgūtu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei. 

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

patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību 

kopumā. Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina ar vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un 

kontrolē iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā. Pēc pirmsskolas izglītības 

satura apguves, par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši 

plānotajiem rezultātiem) iestāde rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna likumīgos 

pārstāvjus. Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek norādīts bērna apmeklējums pa 

mācību gadiem un vērtējums sekojošās jomās: sociālās iemaņas, psihiskie procesi, kulturāli 

higiēniskās iemaņas, pašapkalpošanās iemaņas. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

pedagogi izvērtē, lai izmantotu mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un 
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plānošanai. Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība. Mācību 

gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par izglītojamo sasniegumiem 

mācību gada laikā. 

 

Iestādes darba stiprās puses 

Pedagogi, vērtējot izglītojamo mācību darbu, sistemātiski un kompetenti ievēro 

vērtēšanas kārtību, informācija tiek apkopota un analizēta, lai izvirzītu uzdevumus tālākai 

mācību darba uzlabošanai.  

Izglītojamie saņem mutisku pedagoga pozitīvo vērtējumu.  

Divas reizes gadā izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti un analizēti pedagoģiskajās 

sēdēs.  

Par izglītojamo sasniegumiem tiek informēti vecāki, ievērojot katra bērna 

individuālās spējas.  

Izglītojamo vecāki, kuru bērni apguvuši obligāto pirmsskolas sagatavošanas 

programmu, mācību gada beigās saņem aprakstošo vērtējumu par bērna sasniegumiem un 

pamatprasmēm. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Visu vecumu izglītojamo vecāku regulāra iepazīstināšana ar bērnu attīstības 

dinamiku. 

 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti 

rotaļnodarbībās, kur galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Skolotājas cenšas uzteikt 

katra izglītojamā veikumu, stimulējot un iedrošinot viņu nākošajai izzinošai darbībai. Par 

izglītojamo sasniegumiem regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki. Izglītojamo ikdienas 

rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku informatīvajos stendos, pārrunāt ar 

skolotājām bērna paveikto, izanalizēt to cik tas atbilst konkrētajam bērna vecumposmam, 

kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības līmeni. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves 

par bērna sasniegumiem vecāki tiek informēti rakstiski. 

Iestādes darba stiprās puses 

Pedagoga spēja veikt vērtējumu tā, lai tas motivētu izglītojamos jauniem 

panākumiem.  Skolotāja – logopēda  pedagoga profesionalitāte.  

 

Nepieciešams pilnveidot 

Pilnveidot vērtēšanas sistēmu iestādē. Darbs ar vecākiem, lai veicinātu vecāku 

izpratni par pirmsskolas dienas ritmu un tajā organizētajām aktivitātēm. 
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4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Tiek ņemtas vērā katra bērna individuālās attīstības īpatnības, nodrošinot individuālo 

palīdzību un piesaistot logopēdu. Iestādes personāls apguvis zināšanas  bērnu tiesību jomā.  

Rotaļnodarbību laikā skolotāja nepieciešamības gadījumā sniedz izglītojamajiem 

individuālu palīdzību. Bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem ir iespēja 

apmeklēt logopēdu 2x nedēļā. Notiek aktīva sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un 

bāriņtiesu. 

 

Iestādes darba stiprās puses 

Iestāde popularizē veselīgu dzīves veidu, organizē veselību veicinošus pasākumus. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Ciešāka pedagogu un atbalsta personāla sadarbība. 

4.2.  Izglītojamo drošības garantēšana 

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek 

organizēti pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. Telpās 

izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības instrukcijas utt.). 

Izglītojamie tiek mērķtiecīgi izglītoti par iekšējās kārtības noteikumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem visa mācību gada laikā. Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes 

telpās un tās apkārtnē. Iestādē strādā medicīnas māsa. Izglītojamie un iestādes personāls ir 

informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā. Izglītības iestādē notiek 

praktiskas mācības par rīcību ugunsgrēka gadījumā. 

 

 Iestādes darba stiprās puses 
   Izglītības iestādē izglītojamiem piedāvā bezmaksas pusdienas un bezmaksas pienu 

un augļus. Iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Izglītības iestāde piedalās Veselības veicināšanas projektā. 

 Nepieciešams pilnveidot 
   Uzlabot izglītības iestādes teritorijas nožogojumu. 

  4.3.  Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek plānots un realizēts atbilstoši trīsgadu 

plānam, kurš katra mācību gada sākumā tiek precizēts. Tajā ir izvirzīti gada galvenie 

uzdevumi, kas apstiprināti pedagoģiskās padomes sēdē. Iestādē ir sešas grupas, katrai 

vecuma grupai ir atbilstoši sociāli emocionālie audzināšanas uzdevumi, kurus pedagogi 

realizē mācību gada laikā. Grupu skolotājas veic audzināšanas darbu, sadarbojoties ar 

mūzikas un sporta skolotāju, kā arī ar atbalsta skolotāju - logopēdu. Audzināšanas darbs 

notiek arī sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, tiek organizētas bērnu darbu izstādes, kas 

veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem. Audzināšanas tematiskajā 

plānā ir paredzēta izglītojamo patriotiskā audzināšana. Bērni, kopā ar vecākiem, piedalās 

Viesītes domes organizētajos lāpu gājienos 11.novembrī, iestādē tiek organizēti bērnu 

vecumam atbilstoši Latvijas dzimšanas dienas pasākumi. Sākot no vidējās grupas, 
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izglītojamie ar pedagogiem dodas mācību ekskursijās un pārgājienos. Gan kultūras namā, 

gan iestādē regulāri tiek organizētas profesionālo mākslinieku leļļu teātru izrādes un 

koncerti. Izglītojamiem 1. septembrī kinoteātrī tiek organizēta kino diena. Kino dienai tiek 

izmeklētas jaunākās animācijas filmas ar audzinošu saturu. Izglītojamo vecāki mācību gada 

sākumā vecāku sapulcēs tiek informēti par iespējām bērnu vēlmes un talantus attīstīt 

interešu izglītības pulciņos. Interešu izglītības piedāvājums atrodams arī Viesītes novada 

mājas lapā.  

 

Iestādes darba stiprās puses  

Izglītojamiem nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi kvalitatīvos 

koncertos un pasākumos. Iestāde nodrošina izglītojamiem veselīgu dzīvesveidu. 

Izglītojamie tiek motivēti iesaistīties interešu izglītības pulciņos. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Izzinot vecāku vēlmes, paplašināt interešu izglītības piedāvājumu iestādē. 

4.4.  Atbalsts karjeras izglītībā  

Pirmsskolas izglītības iestādē, saskaņā ar audzināšanas plānu, izglītojot bērnus, tiek 

izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. Vispirms 

pirmsskolas izglītojamie iepazīst pirmsskolas iestādē strādājošo darbinieku profesijas – 

skolotājs, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, logopēds, labiekārtošanas darbu strādnieks, 

apkopēja, veļas mazgātāja, pavārs. Izglītojamie labprāt piedalās dažādo profesiju izpētē. 

Izglītojamie zīmē, vizualizē šīs profesijas, izzina pienākumus, gatavo apsveikuma kartiņas 

svētkos, profesiju dienās. Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti izglītojamo 

vecāki, kuri radoši bērniem prezentē savus amatus. Izglītības iestādei ir izveidojusies laba 

sadarbība profesiju popularizēšanā ar Viesītes bibliotēku, muzeju, Viesītes mūzikas skolu, 

Viesītes Kristīnes aptieku, Viesītes vidusskolu un pastu. Iestādes metodiskajā kabinetā 

ikviens pedagogs var saņemt plašu metodisko materiālu ar ieteicamajām profesijām, 

piemērotu izglītojamo vecumam. 

 

 Iestādes darba stiprās puses 

 Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. Veidojot bērnos interesi par 

karjeras izglītību, pedagogi ir radoši un veiksmīgi izmanto savas profesionālās iemaņas.  

 

Nepieciešams pilnveidot 

Turpināt sadarbību ar Viesītes novada profesiju pārstāvjiem. Paplašināt metodiskā 

kabineta materiālu klāstu par profesijām.  

   4.5.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendēto spēju, prasmju, zināšanu un 

talantu izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētajās rotaļu nodarbībās 

pakāpeniski apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos 

sagatavotu skolas gaitu uzsākšanai. Integrētās rotaļnodarbības un rotaļnodarbības 

pedagogi veido tā, lai izglītojamie varētu iekļauties mācību procesā. Ja kādam 

izglītojamajam izvirzītie uzdevumi ir šķiet pārāk sarežģīti, bērnam palīdz skolotāja palīgs. 

Ja izglītojamais ir kavējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja plāno individuālu darbu 
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ar bērnu, lai palīdzētu viņam iekļauties mācību un rotaļu vidē. Pirmsskolas izglītošanās 

process ir demokrātiskas un draudzīgs izglītojamam, jo tas paredz izglītošanos visas dienas 

garumā, līdz ar to pedagogs var plānot ar izglītojamo strādāt brīvā formātā, izglītojamam 

piemērotā laikā un līmenī. Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts logopēds, kurš 

sadarbojas ar grupu pedagogiem un vecākiem.  

Bērniem ir iespējas papildus pilnveidot savas spējas Viesītes novada sporta skolas 

filiālē, kas darbojas iestādē. Iestāde atbalsta šos izglītojamos, lai attīstītu bērna talantus, 

prasmes un iemaņas.  

 

Iestādes darba stiprās puses 

Integrētās rotaļnodarbības ļauj izglītības darbu diferencēt. Dienas ritms atbalsta 

diferencētu un individuālu pieeju izglītojamā spēju un prasmju attīstībā. Laba sadarbība ar 

Viesītes novada sporta skolu.  

 

Nepieciešams pilnveidot 

Veikt darbu pie izglītojamajos ievēroto talantu tālākas attīstīšanas.   

                       4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Mācību darba mērķis ir veiksmīga integrācija vispārizglītojošajā grupā. Katru mācību 

gadu tiek maksimāli attīstītas izglītojamo spējas, prasmes, pamatiemaņas uzvedībai 

sabiedrībā, galda kultūrā, spēja lasīt, skaitīt, attīstīties fiziski, darboties kolektīvā. 

Izglītojamo ikdienas sasniegumi tiek vērtēti, ievērojot viņu attīstības līmeni, spējas un 

veselības stāvokli, to atspoguļojot individuālajā mācību plānā. Ar izglītojamajiem regulāri 

tiek strādāts papildus. Izglītojamo attīstības un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek 

lietotas motivējošas uzslavas, pozitīvs novērtējums, pamudinājums, rotaļas, krāsaini attēli, 

muzikāli audioieraksti, pozitīvas emocijas u.c. Mācību gada laikā notiek sistemātiska 

vecāku un aizbildņu informēšana par izglītojamā attīstību, jautājumiem, kas saistīti ar 

audzināšanu un disciplīnu. Kopā ar skolotāju – logopēdu  tiek meklēti un rasti risinājumi 

dažādos jautājumos. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek periodiski 

aktualizēti, atzinumu funkcionālai nepieciešamībai un termiņiem seko līdzi iestādes 

medmāsa. Par darbu ar speciālās izglītības izglītojamiem regulāri tiek informēta izglītības 

iestādes administrācija. 

 

Iestādes darba stiprās puses 

Labvēlīgs mikroklimats speciālās izglītības izglītojamo attīstībai un integrācijai  

 

Nepieciešamas pilnveidot 

Papildināt materiālo bāzi vispārizglītojošajā grupā integrēto, bērnu ar speciālām 

vajadzībām, apmācībai. Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību šajā jomā. 

 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni tiek organizēta, izmantojot dažādus 

informācijas līdzekļus – individuālās sarunas, grupu vecāku sapulces, iestādes vecāku 

kopsapulces, Iestādes padomes sēdes. Vecāku sapulces ir labi sagatavotas un vecākiem 

pieņemamā laikā. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties pie 

grupu skolotāja un iestādes vadības komandas. Vecāku priekšlikumi atkarībā no to satura 
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tiek izskatīti pedagoģiskajās sapulcēs. Tie tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko darbu. 

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti par notiekošo 

iestādē, to norises kārtību, izmaiņām normatīvajos dokumentos un citiem ar iestādes darba 

organizāciju saistītiem jautājumiem. Grupu skolotājas un iestādes vadība arī telefoniski 

sazinās ar vecākiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Iestāde regulāri organizē 

vecākiem izglītojošus pasākumus. Vecāki tiek aicināti piedalīties svētku koncertos, iespēju 

robežās piedalīties izglītojamo ekskursijās, sporta sacensībās. Iestādē darbojas Iestādes 

vecāku padome. Padomes sastāvā vairākumā ir grupu vecāku pārstāvji, administrācija, 

domes pārstāvis un viens pedagogs. Vecāku padomes vadītājs ir izvēlēts no vecāku vidus. 

Vecāku pārstāvji sniedz priekšlikumus izglītības darbam. Iestādē tiek organizētas arī 

vecvecāku dienas. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir atrisināti vairāki problēmjautājumi. 

Ja izglītojamajam ir nepieciešama logopēda palīdzība, iestāde informē vecākus. 

Nepieciešamības gadījumā iestādes administrācija informē novada sociālo darbinieku un 

bāriņtiesas locekli, lai pašvaldība organizē papildus mājas apmeklējumus.  

 

Iestādes darba stiprās puses 

Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas. Darbojas 

Iestādes padome. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Iestādē būtu vajadzīgs arī savs sociālais pedagogs. Uzsākt veikt vecāku apmeklējumu 

un ierosinājumu uzskaiti. 

 

 5. Pirmsskolas izglītības iestādes vide 

           5.1. Mikroklimats  

Sekmīgi piedaloties dažādos pasākumos, izglītojamie un pedagogi veido pozitīvu 

iestādes tēlu. Iestādē ir labvēlīga atmosfēra, un vecāki labprāt izvēlas mūsu iestādes 

pakalpojumus. Iestādē ir daudzveidīgas tradīcijas. Pasākumus apmeklē izglītojamie, vecāki 

un izglītojamo radinieki. Visvairāk apmeklēti ir Ziemassvētku pasākumi, Ģimenes dienai, kā 

arī vecvecākiem veltītie pasākumi. Iestādē ir Iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir 

iepazīstināti visi izglītojamie un viņu vecāki. Tie sekmē uzvedības normu ievērošanu. 

Iestādes darbinieki ir taisnīgi pret visiem izglītojamajiem. Pedagogi izglītojamajiem cenšas 

ieaudzināt toleranci, cieņu pret citādo. Iestādē ir labas attiecības starp izglītojamajiem un 

darbiniekiem. Tiek sekots, lai izglītojamie regulāri apmeklē iestādi. Kavējumi tiek uzskaitīti 

grupas žurnālā.  

 

Iestādes darba stiprās puses  

Labi organizēti un apmeklēti pirmsskolas izglītības iestādes pasākumi.  

 

Nepieciešams pilnveidot  

Iestādē strādājošo savstarpējo saskarsmi.  
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5.2. Fiziskā vide  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” ēka atrodas Viesītē, Pavasara ielā 6A, Viesītes  

novadā, LV – 5237. Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmas 

realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu 

iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā 

iestādes telpu specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, tualetes telpa, 

virtuves telpa. Jaunākā vecuma bērnu grupās ir arī atsevišķas guļamtelpas. Grupu telpas ir 

atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, telpas tiek 

regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. 

Telpu krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, kas veicina izglītojamo labsajūtu. Izglītības 

iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko normu prasībām. Iestādē ir 

medmāsas kabinets. Izglītības iestādē ir ierīkots metodiskais kabinets, logopēda kabinets, 

vadītājas kabinets. Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve. Kontroles institūciju veikto 

pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami.  

 

Atzinumi iestādes darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 
īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Pavasara iela 6A, Viesīte, 
Viesītes novads, LV  - 5237 

Atzinums no Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

07.05.2018. pārbaudes akts 
Nr. 22/11.2-3.1./106 

Pavasara iela 6A, Viesīte, 
Viesītes novads, LV  - 5237 

Atzinums no Veselības 
inspekcijas 

10.01.2018. kontroles akts  
Nr. 00039018  

  

Iestādes darba stiprās puses 

Izglītības iestāde katru gadu ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu 

atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām, kā arī atzinumu no valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta iestādes darbības turpināšanai. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Nomainīt teritorijas nožogojumu un vārtus. Uzlabot pievedceļu pie ēkas. 

 

6. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Izglītības iestādes telpu skaits un platība atbilst īstenojamās programmas specifikai 

un izglītojamo skaitam, jo ēka būvēta kā pirmsskolas izglītības iestāde. Izglītības iestāde 

nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei atbilstošu mācību literatūru, 

papildliteratūru, uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, izdales materiāliem un 

metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām, tie ir pieejami lietošanai, regulāri tiek 

pārskatīti un papildināti. Nodrošinājums ar atbilstošām komunikāciju tehnoloģijām tiek 

pilnveidots. Sporta inventārs atbilst programmas specifikai un normatīvo aktu prasībām. 
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Iestādes darba stiprās puses 

Iekārtu un materiāltehnisko resursu atbilstība programmai un normatīvo aktu 

prasībām. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

6.2. Personālresursi 

Izglītības iestādē ir pedagogu profesionālās kompetences plāns, to izpilda, analizē un 

aktualizē. Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” 2017. /2018. 

mācību gadā strādā 17 pedagogi. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar atbilstošas 

kvalifikācijas kadriem, sekmīgi darbojas logopēds, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja 

un mūzikas skolotāja. Visiem pedagogiem ir atbilstoša augstākā izglītība. Trim pedagogiem 

ir izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Profesionālās pilnveides A programmas, 

atbilstoši plānam, apmeklē visi iestādes pedagogi. Pedagogi regulāri apmeklē Jēkabpils 

Izglītības un kultūras pārvaldes organizētos izglītojošos un informējošos metodiskos 

pasākumus, apmeklē lekcijas par izglītības, pedagoģijas un psiholoģijas aktualitātēm.  

 

Iestādes darba stiprās puses 

Izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem.  

Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas 

realizēšanai un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai.  

Notiek regulāra tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās 

pieredzes apmaiņa.  

Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva 

mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu.  

Darbojas koplīgums. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem uz vietas iestādē.  

Sadarbībā ar novada domi risināt jautājumu par veselības apdrošināšanu. 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

          7.1.  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

2017./2018. mācību gadā ir uzsākta izglītības iestādes vispārējā vērtēšana un 

pašnovērtēšana pamatjomās. Par vērtēšanas pamatu izmantoti iestādes darbībai atbilstoši 

kritēriji un līmeņu apraksti. Pašnovērtēšanas process notiek apkopojot paveikto mācību 

gada laikā katrā no pirmsskolas izglītības iestādes darbības jomām. Rezultāti tiek 

apspriesti un novērtēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Pašnovērtējuma kopējais ziņojums 

balstīts uz dokumentu izpēti, iestādes darba analīzi. Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts 

administrācijai sadarbojoties, apspriests iestādes pedagoģiskajā sēdē. Pirmsskolas 

izglītības iestādes vērtēšanas procesā konstatētās darba stiprās puses un nepieciešamie 

uzlabojumi tiks izmantoti, plānojot turpmāko izglītības un audzināšanas darbu, veidojot 
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izglītības iestādes Attīstības plānu. Kopš 2018. gada, katru gadu skolotāji veiks sava darba 

pašvērtējumu, pēc MK noteikumiem Nr. 350 un iestādes pedagoģiskajā sēdē apstiprinātiem 

pedagogu pašvērtēšanas kritērijiem. Katru mācību gadu pirmsskolas izglītības iestādē tiks 

izvērtēti izglītojamo mācību un audzināšanas sasniegumi un rezultāti, kuru analīze notiks 

pedagoģiskajā sēdē. 2017./2018. mācību gadā iestādē uzsākta arī pakāpeniska pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs 

kopumā pozitīvi uztver apzinātās problēmas, kas parādās pašvērtēšanas procesā un redz 

tās kā iespēju, noderīgu materiālu iestādes darba uzlabošanā. Plānošanas un pašvērtēšanas 

procesā iesaistās visi pedagogi, iestādes darbinieki un izglītojamo vecāki/aizbildņi.  

 

Iestādes darba stiprās puses 

Pedagogi izprot, cik svarīga ir pārdomāta un ilglaicīga darba plānošana.  

Pedagogi saprot, cik svarīgi ir rūpēties par savu profesionālo izaugsmi un regulāri 

pilnveidoties. 

 

Nepieciešams pilnveidot 

Iesaistīt Iestādes padomi iestādes tālākās attīstības plānošanā.  

Veicināt un organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes, iestādes darba 

plānošanā.  

Veicināt sadarbību ar Iestādes padomi. 

                     7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” ir visa obligātā 

iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti veidoti, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. Dokumenti ir noformēti atbilstoši dokumentu izstrādes prasībām 

un sakārtoti atbilstoši Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes lietu 

nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros 

noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek 

aktualizēti. Iestādes vadītāja un iestādes vadītājas vietniece ir ieceltas amatā, ievērojot viņu 

kvalifikāciju, pieredzi un pirmsskolas iestādes darba vajadzības. Viņu pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas ir noteiktas saskaņotos amata aprakstos. Katram pirmsskolas izglītības 

iestādes darbiniekam ir pieejama informācija par iestādes vadības darba struktūru, 

pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Vadītāja un vadītājas vietniece, savas 

kompetences ietvaros, pārrauga personāla pienākumu izpildi. Ikmēneša vadības 

apspriedes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti, plānošanas un nepieciešamā atbalsta 

saņemšanu turpmākajai darbībai. Pirmsskolas izglītības iestādē vadība veicina darbinieku 

pozitīvas attieksmes veidošanu, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu, atalgojumu, 

profesionālās izaugsmes iespējas. Svarīgu jautājumu izlemšanā iestādes vadītāja 

konsultējas ar kompetentiem speciālistiem Viesītes novada domē un darbiniekiem, 

saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Iestādes vadība strādā kā savstarpēji 

atbalstoša, vienota komanda, sadarbojas ar Iestādes padomi, logopēdu, medicīnas māsu, 

LIZDA organizāciju. Ir noslēgts koplīgums. Skolotāju darba slodzes noteiktas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Vadītāja un viņas vietniece regulāri pārskata un izvērtē iestādes 

darbinieku ierosinājumus iestādes vadības un pirmsskolas izglītības iestādes darba 

uzlabošanā. Iestādes pedagogu darba kvalitātes nodrošināšanai tiek īstenota integrēto 
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rotaļnodarbību vērošana un analīze. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana 

notiek metodiskajās komisijās.  

 

Iestādes darba stiprās puses 

Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti.  

Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās 

puses. Iestādes administrācijas labvēlīga un savstarpēji atbalstoša sadarbība.  

Situācijas izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību. 

 

Nepieciešams pilnveidot  

Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju.  

Pakāpenisku pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību pirmsskolā.  

          7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte” ir regulāra sadarbība ar Viesītes novada domi. 

Tās prioritāte ir izglītības attīstība novadā, tā iedziļinās katrā ar izglītības problēmām 

saistītā jautājumā un kopā ar pirmsskolas vadību meklē optimālāko risinājumu 

problēmjautājumam. Veiksmīga sadarbība ir pirmsskolas budžeta veidošanā un 

pirmsskolas darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji svarīgs. Ieguvēji ir pirmsskolas 

izglītības vecuma bērnu vecāki, jo novads un sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā 

pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā. Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra un 

mērķtiecīga sadarbība ar Viesītes novada pašvaldības institūcijām un citām Viesītes novada 

izglītības iestādēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, pašvaldības policiju. Sadarbībā ar tām tiek 

veikti profilaktiski pasākumi - pārrunas, problēmjautājumu risināšana. Pirmsskolas 

izglītības kolektīvs piedalās dibinātāja organizētajos projektos un pasākumos. Pirmsskolas 

izglītības iestāde veiksmīgi sadarbojas ar vecāku auditoriju, organizējot pirmsskolas 

izglītojamo koncertus. Katru mācību gadu 6-7 veci izglītojamie dodas iepazīties ar Viesītes 

sākumskolu un tur tiekas ar potenciālajām 1. klases skolotājām, kā arī iepazīstas ar Viesītes 

Mūzikas un mākslas skolu un iegūst sev nepieciešamo informāciju par Viesītes sporta 

skolu, darbojoties tās filiālē, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes telpās.  

 

Iestādes darba stiprās puses 

Regulāra sadarbība ar Viesītes novada domi un citām Viesītes novada iestādēm. 

 

Nepieciešams attīstīt 

Paplašināt sadarbību ar citu novadu izglītības iestādēm. 

 


