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1. PII “Miķelītis” vispārīgais raksturojums 

Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis” (turpmāk tekstā- Iestāde) 

ir Alsungas pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Iestādes juridiskā adrese: Skolas 

iela 16 a, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306. 

Iestādes darbība balstīta uz normatīvajiem aktiem, iestādes nolikuma, 

Pirmsskolas izglītības programmu un izsniegto licenci. 

Iestādes vērtības ir tās izglītojamie (turpmāk tekstā – bērni), bērnu vecāki/ 

likumiskie pārstāvji/ aizbildņi (turpmāk tekstā – Vecāki), iestādes darbinieki. 

Ikdienā par bērniem rūpējas 23 darbinieki, tai skaitā 11 pedagogi (turpmāk 

tekstā – Skolotāji). Katrā grupā ir 2 skolotāji un skolotāja palīgs. Visiem skolotājiem 

ir normatīvajos aktos noteiktā atbilstošā izglītība. Skolotājas regulāri pilnveido savu 

profesionālo kvalifikāciju: mācību gadā aktīvas 36 apmācību stundas, kuras nemitīgi 

atjauno, piedalās sava profesionālā darba kvalitātes novērtēšanā. 

Iestādē darbojas atbalsta personāls - lietvede, logopēds, medmāsa, sporta 

un mūzikas skolotājas, metodiķa darbu veic vadītāja. Par iestādes saimniecību rūpējas 

remontstrādnieks, dārzniece/ sētniece, apkopēja, veļas mazgātāja/ noliktavas pārzine. 

Iestādē ir četras grupas: tabula nr.1 
 

Grupas 

nosaukums 

“Bitītes” “Zaķīši” “Pūcītes” “Ezīši” 

Bērnu vecums 1,5 – 3 gadi 3 – 4 gadi 4 – 5 gadi 6 gadi 

Bērnu skaits 

2017./2018. 

13 22 19 13 

Bērnu skaits 

2018./2019. 

10 15 19 20 

PII “Miķelīti” apmeklē gan Alsungas novadā, gan Kuldīgas novada 

Gudenieku un Ēdoles pagastā, Ventspils novada Jūrkalnes pagastā deklarētie bērni. 

Iestādes finansējumu veido valsts budžeta – mērķdotācijas pedagogiem un 

mācību literatūrai un mācību līdzekļiem, Alsungas pašvaldības budžeta līdzekļi, 

maksas – ēdināšanas pakalpojumi un citi normatīvajos aktos paredzētie ieņēmumi. 

Alsungas bērnudārzs darbu uzsācis 1951.gadā Raiņa ielā 10 ar 10 vietām. 

Pirmā vadītāja bija Marija Upeniece no 1951. gada līdz 1663. gadam. No 1963. gada 

bērnudārzu vadīja Valda Korāte. 
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1954. gadā uzcēla jaunu bērnudārzu Maija ielā ar 25 vietām un iekārtoja 

mazbērnu novietni Komunāru ielā 8 ar 15 vietām. Šo ēku pa daļām atveda no 

Jūrkalnes. Mazbērnu novietnes vadītājas: 

 Dzidra Štrause no 1954. līdz 1959.gadam

 Merzeda Alkšņuzariņa no 1959. līdz 1961.gadam

 Ināra Cīrule 3 mēnešus

 Biruta Jermolova no 1961. līdz 1966.gadam

1966.gadā mazbērnu novietni apvienoja ar bērnudārzu un pirmā vadītāja bija 

Biruta Jermolova līdz 1967.gadam. Pēc tam vadību pārņēma Silvija Kaminska. 

Tagadējais bērnudārzs (Skolas ielā 16 A) tika uzcelts 1980. gadā ar 6 

grupiņām 140 vietām un skaistu nosaukumu “Zīļuks”. Pie vārtiņiem tika iestādīts 

mazs koks -ozoliņš cilvēka augumā, tas tagad liels un varens sagaida katru atnācēju 

gan lielu, gan mazu. Pēc Alsungas pagasta padomes 2000.gada 27. janvāra lēmuma 

tiek noņemts nosaukums “Zīļuks” un pārdēvēts par Alsungas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādi. 

Silvija Kaminska iestādi vada līdz 2004. gada oktobrim. 

No 2004. gada oktobra iestādi vada Aleta Lipsne. 

2014.gadā iestāde ieguva nosaukumu “Miķelītis”. Par krustvecākiem top 

dziedātāja Ance Krauze un priesteris Andris Vasiļevskis. 

Iestāde piecus un sešus gadus veciem bērniem pusdienas apmaksā no valsts 

budžeta - mērķdotācijas, arī Alsungas novadā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērniem 

pusdienas ir pašvaldības apmaksātas. 

Iestādē tiek godāti gadskārtu ieražu svētki: Miķeļi, Mārtiņi, Ziemas 

Saulstāvji, Sveču un Zvaigžņu dienas, Meteņi, Liela diena, Vasaras Saulstāvji. Katru 

gadu tiek svinēta Miķelīša vārda diena, kas iekļaujas Alsungas novada Sv. Miķeļa 

svētku pasākumu dienas kārtībā. Svinam Zinību dienu, Latvijas dzimšanas dienu, 

Krāsu nedēļu, Teātra dienu, Sporta svētkus, Ģimenes dienu, Māmiņas dienu. 
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radām. 

2. Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 

Vīzija  _Caur kopā  būšanu  esam,   iepazīstam  sevi un pasauli, augam un 

 
 

Misija_ Katra bērna radošuma ieraudzīšana, atvēršana, pacelšana saulītē. 

Mērķis_ Sekmēt laimīga cilvēka augšanu, caur viņa darbošanos iegūstot 

savu pieredzi, cienot senču tradīcijas. 

Uzdevumi: 

1. Ievērojot bērna individualitāti, vajadzības un ieinteresētību, rosināt 

izzināt pasauli. 

2. Radīt darboties gribošu vidi. 

3. Veiksmīgu sarunu veidošana ar vecākiem, bērna interešu labā. 

4. Uzturēt savstarpējas cieņas un uzticēšanās atmosfēru: 

 bērns - bērns

 bērns - pieaugušais

 darbinieks - vecāks

Iestādes darbības pedagoģiskais mērķis 2017./ 2018. gadam tika izvirzīta 

tēma: “Stiprs un vesels Miķelītis”. Pievēršot uzmanību pozitīvai attieksmei, skaistuma 

izcelšanai un ieraudzīšanai, dažādo pieņemšanai un patstāvības veicināšanai. 

Saimnieciskajā ziņā aktivizētas jomas, kas saistītas ar gājēju celiņu 

atjaunošanas iespēju, veicot organizatoriskos priekšdarbus. Atbalstīta vecāku vēlme 

iesaistīties apkārtnes/ rotaļlaukuma labiekārtošanā un projektu izstrādāšanā sporta 

inventāra papildināšanā. 

Iestādes aktuālā tēma pedagoģiskajam darbam 2018./ 2019.mācību gadam: 

“Es pats varu!”. Iekļauti jautājumus par sevis apzināšanos, paļaušanos uz savu 

varēšanu, pozitīvas attieksmes veidošanu pret sevi un citiem, patstāvības veicināšana, 

dažādā saskatīšana un pieņemšana, izvairoties no sacensību veicināšanas. 

Pilnveidot grupu iekārtojumu pakāpeniskai pārejai uz jauno kompetenču 

apgūšanu, veicinot bērnu patstāvīgu darbošanos. Joprojām veicināt sadarbību ar 

vecākiem vides uzlabošanai un pilnveidošanai. 
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3. Iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes 

vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos. 

3.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programma 
 

Izglītības iestāde 2017./2018.; 2018.-2019. mācību gados īsteno izglītības 

programmu 01011111 

Tabula Nr.2 

 

 
 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 
 

kods 

 
 

Licences Nr 

Izdošanas datums 

Izglītojamo skaits 

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

sākumā beigās sākumā beigās 

 
 

Vispārējās 

 
 

01011111 

 
 

V-7563 

 
 

67 

 
 

69 

 
 

64 

 
 

67 

pirmsskolas       

izglītības  22.09.2014.     

programma       

Izglītības programmas īstenošanai ir sastādīts dienas ritms un rotaļnodarbību 

plāns atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Skolotāji grupā mācību saturu konkretizē, 

papildina vai to maina atbilstoši bērnu attīstībai un spējām, realizējot diferencētu un 

individuālo pieeju. Mācību metožu un mācību līdzekļu izmantošana tiek plānota 

daudzveidīga. Darbs tiek plānots, izstrādājot tēmu ar apakštēmām vienam mēnesim, 

izvirzot konkrētu sasniedzamo rezultātu. 

Audzināšanas un mācību mērķis tiek izvirzīts, vadoties no galvenā 

sasniedzamā mērķa – sekmēt laimīga bērna augšanu, lai bērns justos labi bērnudārzā, 

viņu aprūpētu gādīgi, pozitīvi lādēti darbinieki, ar radošu dzirksti. Kvalitatīvs 

mācīšanās process nevar pastāvēt bez ciešas sadarbības gan ar kolēģiem, gan 

vecākiem. Tikai kopīgi sadarbojoties, var īstenot mērķi. 

Vērtēšanā skolotājas izmanto pozitīvu pamudinājumu, lai bērns pats prot 

saskatīt un novērtēt savu darbu un rodas vēlme darīt labāk un vairāk. Ar bērniem 

daudz tiek strādāts individuāli, katram bērnam ir sniegts tik daudz laiks, cik viņam ir 

nepieciešams, lai pabeigtu savus darbiņus. Materiālu klāsts ir dažāds, tāpēc bērni var 
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izvēlēties pēc saviem ieskatiem un tādējādi tiek ievērotas bērnu vecumam atbilstošas 

intereses. 

Iestādē ir pieejama “Suitu Miķelīša mazā ābece”, pēc kuras bērni apgūst 

suitu vārdus/ izloksni. Ir īpašas “Miķelīša” iestādes skolotāju izveidotas Mazā suitu 

Miķelīša draugu darba burtnīcas 5 un 6 gadus veciem bērniem. Bērniem ir iespēja 

apmeklēt deju nodarbības, angļu valodas pamatu apguve. Bērni var mācīties/ 

klausīties dziesmas (dzīvajā) kokles pavadībā un dejot dūdu pavadījumā 

Stiprās puses: 

 

 Programma iestādē tiek veiksmīgi realizēta. 

 Kvalificēts, radošs skolotāju kolektīvs. 

 Skolotājas pārzin programmu un mērķtiecīgi plāno darbu. 

 Skolotājas seko līdzi aktualitātēm un atvērtas jaunām, inovatīvām metodēm. 

 Veiksmīgi iesaistīti vecāki bērnu izaugsmē. 

Turpmākā attīstība: 

 

 Turpināt strādāt un veidot padziļinātu izpratni par “Kompetencēs balstīta 

mācību satura” ieviešanu. 

 Veikt rotaļnodarbību vērošanu un analīzi, uzlabojot atgriezenisko saiti, 

pedagoģiskā darba pilnveidošanai. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 
 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
 

Iestādē mācību darbs tiek plānots gada sākumā, nosakot galvenos uzdevumus 

gadam. Skolotājas mācību un audzināšanas darbu plāno un piefiksē “Skolotāju 

dienasgrāmatā”. 

Tajā ir atspoguļotas integrētās rotaļnodarbības, individuālais darbs ar 

bērniem, sadarbība ar vecākiem, katras grupas individuālie sasniegumi un attīstība 

mācību gada garumā. Skolotāji grupās, savstarpēji vienojieties izvēlas tēmas, 

piemērotas bērnu vecumam un mācību programmai. 

Izvirzīto mērķi palīdz realizēt komandas darbs. Ja komanda ir saliedēta, ar 

radošu, inovatīvu skatījumu, racionālu izdomu, viss ir labāk veicams un sasniedzams. 

Laba savstarpējās saskaņas atmosfēra un atvērtība jaunajam veicina mācības veikt 
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vieglāk un raitāk. Arī caur pozitīviem strīdiem dzimst patiesība un viens lēmums, ko 

izmanto darbā. 

Mācību process ir balstīts uz savstarpēju sadarbību, kas svarīga saskarsmes 

un informācijas apmaiņā, gatavojot bērnus dzīvei mainīgā pasaulē. Svarīgi, kā 

skolotāji vada rotaļnodarbību, motivējot iniciatīvu un vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, 

saudzīgi izturēties pret vidi un savu veselību, attīsta iemaņas kopēju mērķu 

sasniegšanai un pilnvērtīgi izdzīvot atbilstošo vecumposmu. 

Mācību procesā tiek ievērots bērna fiziskais, emocionālais un psiholoģiskais 

stāvoklis, kā arī bērnu spējas paveikt uzdoto, ja viņa darbošanās temps ir lēnāks,- 

netiek steidzināts. Ja bērns izrāda interesi par kādu lietu, procesu, to pārrunā 

padziļināti, raisot viņā vēl augošāku zinātkāri. Mācību un audzināšanas mērķis tiek 

izvirzīts rīta aplī caur rotaļām, sajūtām un valodu, iepazīstot pasauli. Veicinot katra 

bērna vispusīgu attīstību. 

Logopēds veic bērnu runas un valodas pārbaudi, plāno individuālo darba 

plānu vai grupās pa trim bērniem. 

Divreiz gadā medmāsa veic bērnu auguma mērījumus, pēc kuriem tiek 

noteikts mēbeļu augstums. Šie mērījumi tiek nodoti katram vecākam, pēc kuriem var 

veikt izaugsmes salīdzinājumu. 

Iestādes grupās, izņemot vienu, nav datori. Svarīgs ir skolotāju un vecāku 

tiešais acu kontakts un saruna. Tas ir īpašais laiks, kurš tiek veltīts pēcpusdienās, kad 

vecāki ierodas pēc bērniem. Par gaidāmajiem pasākumiem un svētkiem regulāri ir 

izlikta informācija katras grupas garderobē. Katrā grupā ir iekšēja vecāku WhatsApp 

grupa, kurās skolotājas vai skolotājas palīdze, pēc vecāku lūguma, ievieto foto par 

ikdienas notikumiem. 

Iestāde nodrošina prakses vietu daudziem studentiem, kuri studē pirmsskolas 

pedagoģiju, kā arī sociālo pedagoģiju. Iestādes skolotājas bagātīgi dalās ar savu 

pieredzi. Protams, bērniem patīk jaunas skolotājas. Studenti - praktikanti ienes 

novitātes un jaunas metodes, citādu skatījumu. Bieži studenti gūst pārliecību par 

izvēlēto specialitāti jeb gluži pretēji, saprot, ka nav īstā nodarbošanās. 

Organizējot mācību procesu skolotājiem ir pieejami daudzveidīgi mācību 

līdzekļi, metodiski materiāli, kuri ir pieejami metodiskajā kabinetā. Metodiskie 

materiāli tiek regulāri papildināti, pielāgoti apgūstamajām tēmām. Veidojot mācību 

līdzekļus skolotājs paredz iespēju bērniem izpausties pašiem un piedzīvot atklāsmes 

prieku. 
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Stiprās puses: 

 Skolotāju sadarbība ir saskanīga, elastīga un radoša, atbilstoši bērnu spējām un 

individuālajām attīstības īpatnībām. 

 Skolotājas mācību darbā izmanto dažādas mācību metodes un ir atvērtas 

inovācijām. 

 Bērni tiek labi sagatavoti skolai. 

Turpmākā attīstība: 

 Veicināt skolotāju profesionālās pilnveides izaugsmi. 

 Turpināt mācību procesa efektīvu pārejas nodrošināšanu uz kompetenču 

pieeju. 

 Aktualizēt plānošanu mēnesim, ar nedēļu tēmu iekļaušanu kopējā tēmā. 

Vērtējums: Labi 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 
 

Mācību vide tiek pielāgota bērnu vecumam, atbilstoši tematam, pēc iespējas 

vairāk rosinot pašmācības izzināšanas procesu, attīstot zināšanas un prasmes. Bērni 

tiek mudināti vērtēt, pastāstīt par savu un saskatīt atšķirīgo, īpašo citu darbos. 

Bērnu mācīšanās process ir nepārtraukts, tiek mērķtiecīgi virzīts ikviena 

bērna iesaistīšanai. Bērns mācās katru mirkli, katru dienu, dienu no dienas viņš sev 

atklāj jaunu pasauli. Uzdevums ir viņu nepiespiesti virzīt, iedrošināt, caur uzslavām 

un pamudinājumiem virzīt uz mērķa sasniegšanu. Ļoti svarīgi, lai bērns justu, ka šo 

mērķi viņš sasniedzis pats. Un, ja viņš gūst gandarījumu, prieku, lepnumu par sevi, ko 

viņš sasniedzis, tad tas ir skolotāja un bērna dubultprieks. Kā piemēram, lasītmācīšana 

katram bērnam ir individuāla. Ir redzes atmiņa, kura var būt izteiktāka, vai patskaņu 

iegaumēšana caur skaitāmpantiņu skaitīšanu, tiek ņemta vērā katra bērna uztveres 

dažādība. Mācīšanās darbā tiek pielietoti, dažādi jauni apguves paņēmieni. 

Svarīga ir bērnu līdzdarbība, ieinteresētība mācīšanās procesā. Svarīga 

savstarpējā sadarbība, spēja pielāgoties, pagaidīt savu kārtu. Skolotājas mudina 

pārvarēt grūtības, kas rodas veicot sarežģītākus uzdevumus, attīstot patstāvību. 

Katrā grupā ir iestrādāti grupu kārtības noteikumi, kurus izstrādā bērni kopā 

ar skolotājām. Noteikumu ievērošana, uzlabo mācīšanās kvalitātes nodrošināšanu. 

Stiprās puses: 

 Skolotāju spēja atrast pieeju katram bērnam, viņa individuālajam attīstības 

tempam. 
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 Mērķtiecīgums. 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot  skolotāju  darbu, izmantojot iespēju rīta cēlienā strādāt diviem 

skolotājiem. 

Vērtējums: Labi 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Iestādē bērnu mācību sasniegumu tiek vērtēti atbilstoši valsts noteiktajām 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Skolotājas bērnus vērtē mācību procesā, gan 

ārpusnodarbību laikā izsakot vērtējumu mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo 

viņu darbībā un sasniegumos. Vērtējums tiek pamatots, kas paveicies, kas jāpilnveido, 

kā arī motivē turpmākai izaugsmei. 

Vērtēšanas kritērijus izvirza atbilstoši bērnu vecuma, personiskās gatavības, 

radošās attīstības, pasaules izzināšanas un saprašanas, iemaņām, fiziskai un 

emocionālai gatavībai. Bērns labāk visu saprot caur darbošanos. Tāpēc svarīgi ir 

personiskie vērtējumi, redzējumi, piedzīvojumi, eksperimenti, roku sajušanas. 

Iestādē izmanto vērtēšanas kritērijus no pirmsskolas izglītības pedagogu 

profesionālo kompetenču pilnveides un prasmju atjaunošanas gūtajiem materiāliem. 

Bērnu attīstības kartēs divas reizes mācību gadā tiek vērtēta bērnu attīstība, dinamika 

ar atzīmējumiem: nav novērots, attīstās, bieži novērots. Vērtēšana notiek sadarbojoties 

skolotājām un skolotājas palīdzei. 

Skolotājas un iestādes administratīvi pedagoģiskais personāls analizē 

vērtēšanas procesā iegūtos materiālus, plānojot metodiskā darba pilnveidi. 

Skolotāji informē bērnu vecākus par bērnu sasniegumiem individuālajās 

sarunās, vecāku sapulcēs. Sagatavošanas grupas vecāki bērnu vērtējumus saņem 

rakstiski mācību gada noslēgumā. 

Stiprās puses: 

 Skolotāju kolektīvs radoši, atbildīgi seko bērnu attīstībai un atbildīgi vērtē 

bērnu sasniegumus. 

 Vecāki regulāri saņem informāciju par savu bērnu sasniegumiem un 

ieteikumus nepieciešamo iemaņu attīstīšanai. 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot vērtēšanas kritēriju izstrādāšanu, iespējami ērtākai rezultātu 

nolasīšanai, dinamikas izpētei. 
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 Turpināt attīstīt bērnu pašvērtēšanas spējas, organizējot pašvadītu mācību 

procesu. 

 Veicināt vecāku iesaistīšanos bērnu sasniedzamo rezultātu pamanīšanā, 

saskatīšanā, vērtēšanā, lai uzlabotu vecāku izpratni par mūsdienīgu mācību 

procesu, kā arī lai motivētu savu bērnu izaugsmi. 

Vērtējums: Labi 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 
 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
 

Skolotājs bērnu sasniegumus atzīmē bērnu attīstības kartēs, kurās vērtē 

fizisko, sociālo un psihisko attīstību. Vērtējot rezultātus iespējams plānot individuālo 

darbu, kā arī veidot diferencētu mācību procesu. 

Bērni savas zināšanas un prasmes izmanto iestādes organizētajos  

pasākumos. Šajos pasākumos tiek attīstītas bērnu uzstāšanās prasmes, spēja 

sadarboties, ieklausīties. Bērni dejoja Meteņdančos februārī uz lielās kultūras nama 

skatuves. Tā ir viņu lielā atbildība un uzstāšanās pieredze. 

Bērni ir talantīgi. Nereti izdodas gan teātri nospēlēt, kur viņi paši ir režisori 

un aktieri, gan rādīt citiem bērniem un pieaugušajiem, un ja patīk pašiem un 

vecākiem, tas sniedz gandarījumu. Mēs varam lielus darbus izdarīt kopā, vienoti. 

Šogad izdevās iesaistīt dažādās aktivitātēs bērnus, kuri bija aizslēgušies, 

nedroši vērotāji. Liels gandarījums, ka Ziemassvētku teātrī šie bērni runāja paša 

izdomātu tekstu. Šogad piedalījās XVII Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā “ES 

dzīvoju pie jūras 2018”. Ieguva pateicību par piedalīšanos konkursā. 

Katra bērna izaugsme un jaunā apgūšana ir sasniegums, tas notiek katru 

dienu, soli pa solītim. Labākie sasniegumi: labi vārdi no vecāku un kolēģu puses, un 

neviltots prieks bērnu acīs. 

Stiprās puses: 

 Vērojot bērnus ikdienas darbā, izdodas atrast katra bērna īpašos talantus un tos 

pielietot, izcelt. 

Turpmākā attīstība: 

 Izveidot katra bērna individuālo “sasniegumu albūmu” - portfolio visā iestādes 

apmeklēšanas laikā, iesaistot bērnu (6gadus jaunu) tā veidošanā. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.4. Atbalsts izglītojamiem 
 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 
 

Iestādes skolotājas sadarbībā ar vadītāju, logopēdi un medmāsu, 

nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu bērnam un ģimenei. Skolotājas un  

skolotāju palīdzes ikdienā vēro bērnu emocionālo stāvokli, vai bērns ir aprūpēts. 

Nepieciešamības gadījumā ir iespējama sadarbība ar psihologu vai citām pašvaldības 

sociālajām iestādēm. Psihologs nepieciešamības gadījumā veic izpēti, sniedz 

atzinumu un ieteikumus vecākiem un skolotājiem. 

Logopēds sniedz atbalstu bērniem ar runas traucējumiem, veic individuālu 

darbu, sagatavo vecākiem rakstiski uzdevumus mājās, lai sekmīgi sadarbojoties gan 

iestādē, gan mājās paātrinātu runas traucējumu veiksmīgu novēršanu. 

Izvērtējot bērna attīstību, katra mācību gada vidū, tiek sniegta informācija 

vadītājai par bērna gatavību skolai, nepieciešamības gadījumā nozīmējot bērnu uz 

pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Medmāsas pārziņā ir bērna ģimenes ārsta izdota “Bērna medicīnas karte”, 

kur vecāki sagādā bērnam iestājoties iestādē. Medmāsa apkopo ārsta zīmes par 

iestādes neapmeklēšanu bērna slimības gadījumos. Nepieciešamības gadījumā novērtē 

bērnu veselības stāvokli, sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, reģistrējot “Ambulatoro 

pacientu reģistrācijas žurnālā” un telefoniski ziņojot vecākiem. Medmāsa regulāri 

informē vecākus par aktualitātēm veselības jomā. Informē par zobu higiēnas, par 

stājas profilakses, personīgās higiēnas ievērošanu. Gada laikā vairākas reizes tiek 

veikta pedikulozes pārbaude. Divas reizes gadā veic bērnu auguma un svara 

mērījums, datus iesniedzot rakstiski katram vecākam, lai būtu iespējas salīdzināt 

izaugsmi. 

Lietvedes veic bērnu uzskaiti un ziņo par ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanu. Iestādē tiek nodrošināta “Skolas piena” programma, kuras atskaites 

veic lietvede. Pēc vajadzības bērnam tiek nodrošināta speciāla ēdienkarte. 

Visas iestādes darbinieki ir apmeklējuši Bērnu tiesību aizsardzības kursus. 

Stiprās puses: 

 Iestādē ir medmāsa un logopēds, kuri nepieciešamības gadījumā nodrošina 

individuālas konsultācijas vecākiem. 

 Iestādes veiksmīgi sadarbojas ar citām pašvaldības iestādēm, tai skaitā ar 

psihologu. 
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Turpmākā attīstība: 

 Nodrošināt medmāsas preventīvās konsultācijas grupu vecākiem par bērnu 

slimošanu, infekcijas slimību profilaksi. 

 Sekmēt logopēdes iespēju vērot un konsultēt bērnus reizi nedēļā sagatavošanas 

grupā, piedaloties mācību procesā. 

 Izstrādāt bērniem saprotamu rīcības plānu, kā rīkoties situācijās, kad bērns 

jūtas slikti. 

Vērtējums: Labi 

 

 
3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Iestādē izstrādāti un apstiprināti iekšējie normatīvie akti  (instrukcijas 

bērniem skaitā -14), kas regulē kārtību un bērnu drošību iestādē un ārpus tās. Ar 

drošības noteikumiem tiek iepazīstināti bērni atbilstoši MK noteikumiem, kā arī 

darbinieki un kā ieteikums arī vecākiem. Pēc bērnu instruēšanas skolotājs veic 

ierakstu “Bērnu instruēšanas žurnālā”, norādot datumu, kad veikta instruktāža, 

instruktāžas numuru, bērnu skaitu un parakstoties. 

Ar noteikumiem, kā ieteikumu, tiek iepazīstināti arī vecāki katra mācību  

gada pirmajā vecāku sapulcē. 

Atbilstoši vecumiem, bērni tiek instruēti par vardarbības atpazīšanu un rību 

vardarbības gadījumos. 

Pie katras ieejas durvīm ir izvietota informācija nepiederošām personām, kas 

nosaka kārtību, kādā jāuzvedas iestādē. Iestādes grupu durvis tiek slēgtas plkst.9:00 – 

15:30. Iekļūšanai iestādē, izmanto zvana pogu pie durvīm. 

Iestādē ir izstrādāts evakuācijas plāns, noteikumi, kā rīkoties ārkārtas 

situācijā, kurš novietots iestādē trīs vietās. Ar tiem regulāri tiek iepazīstināti 

darbinieki. Reizi gadā tiek veiktas praktiskas evakuācijas mācības un ugunskura 

dzēšanas iemaņas UGD dienesta darbinieku klātbūtnē. Pie katras izejas ir bultiņas ar 

norādēm uz izeju. Pie katras grupas ir ugunsdzēšamais aparāts, trauksmes poga. 

Atbildīgie par ugunsdrošības un darba drošības jautājumiem ir ieguvuši atbilstošus 

sertifikātus. 

Koridora vidū (60m garš gaitenis) ir telefons ar informāciju par palīdzības 

dienestiem. Blakus atrodas Ugunsdrošības trauksmes apziņošanas sistēmas pults. 
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Iestādes darbinieki, stājoties darbā, kā arī katru mācību gadu atkārtoti 

iepazīstas ar darba drošības noteikumiem, aizsardzības instruktāžām. Atbildīgais par 

darba drošības jautājumiem ir speciālists ar sertifikātu. Regulāri tiek veikta darba 

vides risku izvērtēšana un uzlabošana. 

Iestādē ir medicīnas kabinets, kur tiek nodrošināta bērnu profilaktiskā 

veselības aprūpe. Medmāsas pārziņā ir darbinieku obligātās veselības pārbaužu 

dokumenti. Viņa regulāri informē par pārbaudes nepieciešamību katru darbinieku 

individuāli. 

Stiprās puses: 

 Iestādē izstrādāti drošības instrukcijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 Iestādes bērni un darbinieki regulāri iepazīstas ar drošības instrukcijām. 

Turpmākā attīstība: 

 Uzlabot bērnu rotaļlaukumu drošību, sagatavojot iespēju iegādāties jaunas 

rotaļlaukuma šūpoles, vecās demontējot. 

Vērtējums: Labi 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 
 

Iestādes misija: katra bērna radošuma ieraudzīšana, atvēršana, pacelšana 

saulītē. Tam atbilstošais mērķis: sekmēt laimīga bērna augšanu, caur darbošanos 

iegūstot savu pieredzi, cienot senču tradīcijas, ieliek pamatus darbībai. Tiek sastādīts 

gada plāns, kurā ietverta ir iestādes misija - caur kopābūšanu esam, iepazīstam sevi un 

pasauli, augam un radām. 

Audzināšanas darbu iestāde plāno un realizē, sadarbojoties sporta, mūzikas 

skolotājām un logopēdei, iesaistoties praktiski visiem darbiniekiem. Iestādē katru 

gadu iestudēta luga Teātra dienai, kurās darbojas gandrīz visi darbinieki, bērni ir 

skatītāji. 

Tiek plānotas darbības dabā: gan Miķeļdienas ziedu paklāja, mandalas 

veidošana no ziediem un dabas materiāliem, iesaistot bērnus un vecākus, gan 

pārgājieni uz Ziedleju un Žibtaku, tuvējo mežu. Tā tiek izdzīvota gan mīlestība pret 

zemi, gan novadu, audzina patriotisma jūtas, dabas un skaistuma mīlestību. Šogad- 

Latvijas simtgadei bērni kopā ar vecākiem zīmēja ilustrāciju pašu izvēlētai 

tautasdziesmai. Šie darbi ir sakārtoti skaistā albumā, ko varēja apskatīt Latvijas 

dzimšanas dienai veltītajā pasākumā kultūras namā. Vecāki iepazinās ar albuma 

skaistajiem zīmējumiem iestādes aktu zālē. 
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Skolotājas ikdienas darbā izceļ katra bērna individualitāti, veicinot darba un 

neatlaidības prasmes, attīstot rīcībspēju un atbildību. Tiek radīta darboties veicinoša 

vide, lai bērns vēlētos strādāt patstāvīgi un paveikt jebkuru iesākto darbiņu līdz galam. 

Katru gadu sagatavošanas grupas bērni dodas ekskursijā pa Kurzemi : Talsu 

Laumas dabas parku, Cīravas zoodārzu, Ventspils pilsētas apskati. 

Lai veicinātu izpratni par sava ķermeņa skaistumu un nepieciešamību par to 

rūpēties, ir organizēta veselības nedēļa, kurā tika iesaistīts vietējais boksa kluba 

vadītājs ar atraktīviem un interesantiem uzdevumiem. Šī pasākuma rezultātā, vecāki 

rakstīja projektu par sporta inventāra papildināšanu iestādē. Ieguvēji bija bērni. 

Daiļuma saskatīšanai un darināšanai, katru gadu vecāki ar bērniem iesaistās 

lielās Ziemassvētku egles rotu gatavošanā. Tā ir tradīcija no balta papīra veidot 

vienotu rotājumu: sirsniņas, cimdi, zvaigznes, mājiņas, laternas, sniegpārsliņas. 

Savukārt bērnu lielais prieks ir lielās aktu zāles dekorācijas ar pašu apgleznotām 

oliņām, kuras katru dienu ejot garām, kopā ar vecākiem var aplūkot Lieldienu laikā. 

Bērniem tiek nodrošināta iespēja dziedāt burdonā, kas ir suitu dziedāšanas 

stils, tādējādi audzinot suitu piederības sajūtu, kā arī dziedāt kokles pavadījumā, kas 

nodrošina tautas tradīciju apguvi. Iestādē bērni var dejot dejas soļus dūdu pavadījumā, 

kas nav parasta parādība. Dūdas tiek izmantotas arī Miķelīša vārda dienas svinībās, 

kad ciemiņi tiek uzaicināti doties gatves dejas solī. 

Katru gadu martā iestādes 5 un 6 gadus jaunie bērni piedalās starpnovadu 

sadziedāšanās pasākumā. Tas tiek organizēts starp Pāvilostas, Vērgales, Cīravas un 

Alsungas pirmsskolas izglītības iestādēm. Sadziedāšanās svētkus rīko katra iestāde 

savā novadā rotācijas kārtībā. Divus gadus pasākums ir organizēts arī Alsungas 

kultūras namā. Bērniem ir iespēja pilnveidot savas muzicēšanas, uzstāšanās prasmes, 

attīstīt koncerta klausīšanās, kā arī pacietības spējas. 

Stiprās puses: 

 Iestādes bērniem tiek nodrošināta plašs pasākumu klāsts, kas attīsta bērnu 

personības pilnveidi. 

 Bērniem ir iespēja apgūt suitu novada tradīcijas. 

Turpmākā attīstība: 

 Veicināt iespēju iestādei piedalīties projektos. 

 Turpināt bērnu radošo izaugsmi dalībā pasākumos 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 
 

Pedagoģiskajā procesā, lai sekmētu bērna izpratni par profesijām un to izvēli, 

tās tiek integrētās rotaļnodarbībās, atbilstoši vecumam. Vispirms bērni iepazīst to 

profesiju pārstāvjus, kuri darbojas iestādē – skolotājas, skolotāju palīgi, vadītāja, 

apkopēja, logopēde, medmāsa, lietvede, meistars, sētniece- dārzniece, veļas 

mazgātāja, noliktavas pārzine. Bērni dodas mācību pastaigās uz bibliotēku, veikalu. 

Grupu skolotājas aicina vecākus dalīties ar savām amatu prasmēm, kā bitenieks, 

šuvēja, dūdotājs, elektriķis. Ejot pastaigās var novērot arī citu profesiju pārstāvjus, kā 

autobusa, traktora šoferus. 

Šajā gadā bērni pa logu varēja vērot mazā ekskavatorista darbību, rokot 

tranšejas, kā arī, kā tiek salikts un veidots bruģis. 

Iestādes metodiskajā kabinetā ir pieejami dažādi materiāli, uzskates līdzekļi. 

Grupās ir rotaļlietas medmāsas, pavāra, friziera u.c. profesiju lomu spēlēm. 

Stiprās puses: 

 Veiksmīga sadarbība ar vecākiem profesiju izzināšanā. 

 Skolotāji, veiksmīgi organizējot mācību procesu, rada bērnos interesi par 

profesijām - karjeras izglītību. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sadarbību ar vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, uzaicinot 

padalīties par savu nodarbošanos . 

 Turpināt aicināt dziedāt Suitu vīrus un suitu sievas, muzicēt Suitu dūdeniekus, 

kā arī Suitu muzikantus, lai rosinātu bērnos interesi, par novada bagātībām. 

Vērtējums: Ļoti labi 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Mācību darbs iestādē ir realizēts tā, lai nodrošinātu ikviena bērna prasmju un 

zināšanu apgūšanu, atbilstoši iepriekšējām zināšanām, spējām, interesēm, talantiem 

un attīstības līmenim. Izmantots darbs grupās, pāros un individuāli. Protams, mēs visi 

esam dažādi ar savu uztveres spēju, noturību. No skolotājas pašvērtējuma: “Svarīgi 

uzmanību pievērst tiem bērniem, kuriem ir grūtības uztvert mācības. Liela nozīme ir 

individuālam darbam. Ir jāatrod laiks un vieta, kad var ar šo bērnu strādāt klusumā, 

mierā, lai var uzmanību veltīt tikai vienam. Tad arī ir rezultāts.” 

Veicot bērnu spēju un attīstības novērtējumu, atbilstoši noteiktajiem 

kritērijiem, tiek plānots diferencēts mācību process. Uzdevumu grūtību pakāpes īpaši 
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aktuālas ir grupās ar dažāda vecuma bērniem. Papildus iesaistoties skolotāja palīdzei, 

veiksmīgi tiek atrisināta individuāla pieeja katram bērnam. Visbiežāk atbalsts 

nepieciešams bieži slimojošiem bērniem. 

Skolotāji individuāli strādā ar talantīgajiem bērniem. Pasākumos, lai 

veicinātu uzstāšanās prasmes, katram pēc varēšanas, iedalīts dzejolis vai teksts. 

Mācību darba diferenciācijā atbalstu sniedz mūzikas un sporta skolotājas. Skolotāji 

savstarpēji sadarbojoties, var noteikt bērnu spējas un talantus. 

Stiprās puses: 

 Mācību procesā skolotājas veiksmīgi izmanto diferencētu pieeju, atbilstoši 

bērnu talantiem, zināšanām, prasmēm. 

 Skolotājas sadarbojas ar vecākiem bērnu izaugsmes nodrošināšanai. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt meklēt inovatīvu un individuālu pieeju bērnu sasniegumu 

motivēšanai. 

Vērtējums: Ļoti labi 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
 

Iestāde īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. Iestādē ir daudz 

bērnu ar runas traucējumiem. Savstarpēji sadarbojoties, logopēde informē skolotājas 

par uzlabojumiem vai problēmām bērnu runā. Logopēde, nodod informāciju vecākiem 

par bērnu sasniegumiem, vai papildus darba nepieciešamību. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem pieaug to bērnu skaits, kuriem ir 

nepieciešama runas korekcijas un valodas attīstīšana. Vērojumi liecina, ka tas varētu 

būt TV, telefonu un datoru ietekme, vairāk atstājot bērnus tehnoloģiju varā, kā veltot 

laiku savstarpējām sarunām. Skatoties ekrānā nav nepieciešamība runāt un dažu 

taustiņu nospiešana neveicina runas attīstību. 

2017./2018. mācību gadā 1bērnam, kuram bija nepieciešama speciāla 

uzmanība, tika nodrošināts papildus individuāls plāns un darbs. Bērns integrējās grupā 

ar skolotāju un skolotājas palīdzes veiksmīgu sadarbību. Tika nodrošinātas speciālista 

- psihologa konsultācijas. 

Ar bērniem, kuri atgriezušies no prombūtnes ārpus Latvijas, tiek nodrošināts 

individuāls darbs. Šajā individuālajā darbā iesaistās gan skolotājas, gan logopēde, gan 

vecāki. Bērniem atrodoties un darbojoties vienaudžu grupā- radošajā darbības vidē, 

tiek nodrošināta lieliska izaugsme valodas nostiprināšanā. 
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Stiprās puses: 

 Radošs un varošs, empātisks skolotāju kolektīvs ar lielu darba pieredzi. 

 Saskaņota sadarbība visām ieinteresētajām pusēm: skolotājs, vecāks, atbalsta 

speciālists. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt darbu speciālo vajadzību bērnu atbalsta nodrošināšanai. 

 Turpināt pedagogu izglītošanos inovatīvo risinājumu meklēšanā, individuālas 

pieejas nodrošināšanai. 

Vērtējums: Ļoti labi 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

Lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem, tiek izmantotas 

dažādas darba formas: individuālas sarunas, grupu vecāku sapulces, iestādes padomes 

darbība, bērnu koncerti un svētku svinēšana, sporta pasākumi, grupu ekskursijas, 

radošu darbu izstādes, kopēju darbu radīšana. 

Iestādes grupu skolotājas vecāku sapulces organizē trīs reizes gadā. Sapulcēs 

piedalās vadītāja un pēc vajadzības medmāsa, logopēds. Mācību gada sākumā vecāki 

tiek iepazīstināti ar iestādes darbības nodrošināšanu - iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, ēdināšanas samaksas jautājumiem, bērnu veselības nodrošināšanas 

kārtības ievērošanu, kārtību par bērna nogādāšanu līdz iestādei, bērnu drošības 

nodrošināšanas kārtību, dažādas instrukcijas par kārtību iestādes teritorijā un ārpus 

tās. Šie noteikumi atrodas katras grupas garderobē, ar kuriem vecāki var 

nepieciešamības gadījumā iepazīties atkārtoti. 

Iestādē darbojas iestādes padome, kurā darbojas 3 vecāki no katras grupas, 

medmāsa, viens skolotāju pārstāvis, novada izglītības pārstāvis un iestādes vadītāja. 

Vecāki aktīvi iesaistās iestādes darbības pilnveidošanā, izsakot priekšlikumus un 

rakstot projektus. 2018./ 2019. mācību gadā tika realizēts projekts “Iesim skaisti”. 

Tajā iegādājās daudzveidīgus aprīkojumus skaistas stājas veidošanai: peldošos 

akmeņus, ežu bumbas, lecošās bumbas, lecamauklas. Vecāki izteikuši priekšlikumus 

rotaļlaukuma pilnveidei un atjaunošanai. Izmantojot iespēju, ka tika bruģēti celiņi 

apkārt iestādei, vecāks aktīvi iesaistījās iestādes galveno vārtiņu veidošanā no koka. 

Par notiekošo iestādē, vecāki tiek savlaicīgi informēti. Informācija tiek 

izvietota grupu garderobēs redzamā vietā. Skolotājas ziņo mutiski tiekoties ar 

vecākiem vai telefoniski. Informācija tiek nodota Whatsaap grupā. Bērnu vecākiem ir 
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iespēja anonīmi iesniegt priekšlikumus iestādes darbības jautājumu risināšanā vēstuļu 

kastītē pie lietvedes kabineta durvīm. 

Pasākumi, kuros 2018./ 2019. mācību gadā piedalījās vecāki: 

Vecāku sapulces (septembris, decembris, aprīlis/ maijs); 

Miķeļdienas svinības, bērnudārza vārda dienas pasākums 

(29.septembris); 

Iestādes padomes sapulce (septembris/oktobris, februāris); 

Ziemassvētku pasākumi (decembris); 

Meteņdanči kultūras namā: sagatavošanas grupas dalība 

(februāris); 

Karjeras nedēļa (februāris); 

Sporta dienas pasākums ( maijā) 

Māmiņas dienas koncerti (maijā); 

Lebediks Ziedulejā (maijā); 

Izlaidums (maijs). 

Vecāki aktīvi iesaistās bērnu masku veidošanā Mārtiņdienas masku ballei. 

Vecāki atsaucīgi sarūpē gardumus bērnu tirgus (andelēšanas) pasākumam  

Mārtiņtirgū. Ziemassvētkos bērnu vecāki bez masku veidošanas, nereti tērpu šuj teātru 

izrādēm, gatavo kopā ar bērniem lielās egles rotas no papīra. Šogad, kā jau iepriekš 

minēts, vecāki ar bērniem veidoja latviešu tautas dziesmu zīmējumu albūmu Latvijas 

100gadei. 

Stiprās puses: 

 Regulāra sadarbība ar bērnu vecākiem. 

 Vecāku ieinteresētība, aktīva līdzdalība iestādes organizētajos pasākumos. 

Turpmākā darbība: 

 Turpināt iesaistīt vecākus bērnu personības izaugsmes jautājumu risināšanā un 

atbalstīšanā. 

 Turpināt sniegt informāciju par jauno mācību programmu “Kompetenču pieeju 

mācību darbā”. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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3.5. Izglītības iestādes vide. 
 

3.5.1. Mikroklimats 
 

Iestāde šajā ēkā darbojas no 1980.gada. Zem viena jumta no 1994. gada 17 

gadus sadzīvojušas divas iestādes: pirmsskolas izglītības iestāde ”Zīļuks “ un 

Alsungas bērnu nams. No 2011.gada ir tikai bērnudārzs “Miķelītis” (nosaukuma 

maiņa 2014.gadā). 

Iestādē strādā 23 darbinieki, mācās 64 bērni. 11 skolotājas, no kurām 3 

skolotājas pārnākušas no bērnunama. Iestādei ir savs logo, kurš raksturo zinātkāru 

bērnu. 

Iestādē valda mierpilna, savstarpējas cieņas un labvēlības gaisotne. Ikviens ir 

atbildīgs par iestādes koptēlu. Darbinieki savu darbu velta tam, lai bērni  iestādē 

justos, kā mājās. Iestādē ir atrunāta kārtība, ka tiek risināti konflikti, kas tiek 

atšķetināti uzklausot, meklējot kopsaucēju. Parasti tas notiek piedaloties 

ieinteresētajām personām. Darba tiesiskos jautājumus palīdz risināt iestādes 

arodorganizācija. Iestādē tiek ievērotas ētikas normas. Ikvienam ir iespēja izteikt savu 

viedokli, to aizstāvēt. 

Iestāde lepojas ar savām tradīcijām. Katru gadu kopš 2014. tiek svinēta 

iestādes vārdadiena, kas sakrīt ar novada Sv. Miķeļa svētkiem. Par tradīciju jau 

kļuvusi ziedu paklāja veidošana bērniem kopā ar vecākiem. Lai veicinātu suitu 

izloksnes saglabāšanu, šajā dienā viens no uzdevumiem ir seno vārdu kopā salikšana 

ar lietu attēliem. Ziemassvētkos tradicionāli darbinieku pantiņi pie eglītes, Skolotāju 

dienā dodamies pieredzes apmaiņas braucienā uz kāda cita novada bērnudārzu. Reizi 

gadā iestādes arodbiedrība organizē atpūtas braucienu. 

Iestādes fasādes priekšplānā atrodas karoga masts ar Latvijas valsts karogu. 

Blakus tam ir divi koka tēli: zēns un meitene suitu tērpos. Ikvienam bērnam ir iespēja 

nofotografēties jebkurā laikā pie šiem “suitu bērniem”. Tā ir lieliska iespēja iepazīties 

ar suitu tautastērpu, kuru izmanto tik daudzi pašdarbības kolektīvi gan kori , gan deju 

kolektīvi visā Latvijā. Lai izglītotu bērnus un veicinātu cieņpilnu attieksmi pret valsts 

simboliku, valsts svētkos pulcējas gan bērni, gan darbinieki uz skaistu Latvijas valsts 

dzimšanas dienas svinēšanas pasākumu, kurā tiek dziedāta Latvijas himna, skaitītas 

tautasdziesmas, dziedātas dziesmas un rotaļās iešana, mazs mielasts. Katra grupa 

atnes radoši izstrādāto, apdarināto savu puzles fragmentu un saliek kopā Latvijas 
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kontūru. Redzamā vietā ir izvietoti plakāti ar valsts himnu un Latvijas prezidenta 

attēlu. Iestādei ir sava himna, kura tiek dziedāta visos svētkos. 

Iestāde ievēro vienlīdzības attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, 

etniskās vai nacionālās izcelsmes, vecuma, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā 

vai spējām. 

Iestādē izstrādāta kārtība, par bērnu vecāku un citu personu uzturēšanos 

iestādē. Par jebkuru personu sagaidīšanu ir nozīmēta atbildīgā persona. 

Regulāri novada ziņu izdevumā “Alsungas ziņas” rakstā tiek ievietotas 

aktualitātes par darbu iestādē. 

Stiprās puses: 

 Iestādē ir pozitīvs mikroklimats. 

 Tiek veicināta/ uzturēta savstarpējas uzticēšanās un cieņpilna attieksme starp 

bērniem, vecākiem un darbiniekiem. 

 Tiek koptas tradīcijas, kas veicina piederības sajūtu novadam un valstij. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt veidot kolektīva saliedējošus pasākumus, koncertu un teātru 

apmeklējumus. 

Vērtējums: Ļoti labi 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 
 

Iestāde atrodas pagasta centrā: 0,5 km no Alsungas ezera; 13 k no Baltijas 

jūras; 13 km no Liepāja – Ventspils šosejas; 0,5 km no Kuldīga – Jūrkalne ceļa. 

Tuvākās blakus esošā iestādes: Alsungas muzejs, kas atrodas pāri ielai 0,02 

km, Alsungas vidusskola 0, 5 km, VUGD Kuldīgas brigādes Alsungas postenis 0,05 

km attālumā. 

Iestādei ir viens stāvs, ēka ar astoņiem savstarpēji saistītiem korpusiem, 

fasādes pusē Skolas ielā ir stāvlaukums, gājēju vārtiņi, kuri nav  slēdzami.  No 

iestādes otrās puses ir piebraucamais ceļš, kur tiek pievests ēdiens, pārvietojas 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna. Vienā no iestādes korpusiem 

atrodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts, kuram ir sava ieeja un netraucē 

bērnudārza darbību un bērnu drošību. Teritorija ir nožogota, perspektīvā domāta NMP 

norobežošana. Iestādes teritorijā ir sporta laukums ar asfaltētu skrejceliņu, kam pa 

vidu ir futbola laukums. Iestādes teritorijā ir lielie koki- liepas, ozoli, vītoli, gan 
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krūmi- ceriņi, vilkābele, gan krāšņas rožu un puķu dobes. Par teritorijas uzkopšanu 

atbild sētniece/ dārzniece un remontstrādnieks. 

Katrai grupai ir sava rotaļu telpa, guļamtelpa, savs rotaļu laukums, kuriem 

paredzēta pilnveide (šūpoļu un atsperu šūpoļu u.c. iegāde, koka rotaļlietu būve). 

Katrai grupai ir sava nojume un ieeja bērnudārzā. Iestādes telpu platība, tehniskais 

aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un higiēnas prasībām. Visu telpu uzkopšanas 

un dezinfekcijas procesus kontrolē iestādes medmāsa. 

Grupu telpas atbilst izglītības programmas īstenošanai. Telpas ir tīras, 

gaišas, estētiski noformētas. Guļamtelpā katram bērnam ir individuāli gultas 

piederumi un dvielīšu komplekts. Garderobes skapīši ir veci, bet nereti ir pierādījies, 

ka jaunās mēbeles ir neizturīgas. Grupā ir nodrošināts atbilstoši bērnu skaitam galdi, 

krēsliņi, skapīši. 

Tabula nr.4 

 

Atzinums Izsniegšanas datums Pārbaudes akta Nr. 

Veselības inspekcija 22.01.2018. 

 
10.04.2019. 

00058318 

 
00167219 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

30.08.2019. 

 
31.08.2017. 

22/12.3-3.1-51 

 
22/12.3-3.1-133 

Pārtikas un veterinārais 

dienests 

09.11.2018. 

 

05.09.2019. 

 

23.10.2019. 

 
28.01.2020. 

64-18-13044 

 

64-19-12293 

 

64-19-12787 

 
64-20-10188 

Katru gadu iespēju robežās tiek veikts remonts grupās. Plānotas grupu 

guļamtelpu grīdas maiņas. Trauku mašīnu uzmontēšana. 

Stiprās puses: 

 

 Iestādes vide ir sakopta, atbilst sanitārajām, ugunsdrošības, darba drošības 

prasībām. 

 Telpas piemērotas bērnu drošībai, estētiskajām prasībām. 

Turpmākā attīstība: 

 

 Turpināt labiekārtot rotaļlaukumus, demontēt vecās, nolietotās šūpoles un 

slidkalniņus. 

 Plānot remontu iestādes koridorā. 
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Vērtējums: Labi 
 

3.6. Iestādes resursi 
 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Iestādes telpas un materiāltehniskais nodrošinājums ir atbilstošs izglītības 

programmas īstenošanai. Iestādē ir četras grupas: “Bitītes”; “Zaķīši”; “Pūcītes”; 

“Ezīši”, katrā grupā ir atsevišķa guļamistaba, tualetes telpa un virtuvīte, trauku 

mazgāšanai. Iestādē ir logopēda, metodiskais, vadītājas un lietvedes kabineti, 

medicīnas kabinets, virtuves telpas, kuras pašreiz nelieto (ēdienu piegādā no skolas 

virtuves), meistara darbnīca, saimniecības un veļas noliktavas, veļas mazgātava, 

nojume veļas žāvēšanai, skapji metodisko materiālu glabāšanai, sporta zāle, šūšanas 

darbnīca veļas papildināšanai. Aktu zāle, kuru izmanto mūzikas nodarbībām un 

svinīgo pasākumu, svētku norisei. Zālē atrodas klavieres, akustiskā sistēma, ir 

pieejams sintezators. 

Grupu telpas aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumiem un 

mācību procesam. Telpas, atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām tiek regulāri 

vēdinātas un uzkoptas. Visā iestādē ir veikta lampu energoefektivitāte, nomainīti 

apgaismes līdzekļi. 

Skolotājām ir pieejams kopētājs, laminējamā ierīce, printeris, dators 

lietvedes kabinetā, projektors un ekrāns, ko iespējams lietot aktu zālē (interneta 

piekļuve). Nepieciešams uzlabot interneta pieeju grupās un atjaunot datoru metodikas 

kabinetā. Katrā grupā ir radio magnitolas, kurā var ievietot zibatmiņu. 

Metodiskajā kabinetā ir pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, uzskates 

līdzekļi, dažādas didaktiskas spēles. Katra grupa, atbilstoši bērnu vecumam ir 

nodrošināta ar izdales materiāliem, mācību uzskates materiāliem, darba burtnīcām, 

kurus katru gadu atjauno un papildina. Gada beigās grupu skolotājas pirms budžeta 

apstiprināšanas iesniedz nepieciešamo līdzekļu sarakstu, tiek plānoti jauni iepirkumi. 

Stiprās puses: 

 Iestādē ir atbilstošas telpas mācību procesa nodrošināšanai. 

 Izglītības programmas īstenošanai ir sagādāti un regulāri atjaunoti 

nepieciešamie mācību līdzekļi. 

Iestādes turpmākā attīstība: 

 

 Aprīkot metodisko kabinetu un grupas ar interneta pieejamību. 
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 Iegādāties portatīvo datoru metodiskajam kabinetam skolotāju darbam. 

Vērtējums: Labi 

 

3.6.2. Personālresursi 
 

Lai nodrošinātu sekmīgu pirmsskolas izglītības programmas realizāciju ir 11 

pedagogi un 12 tehniskajiem darbinieki. Pedagoģisko darbu nodrošina 8 pirmsskolas 

skolotāji, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja. Katrā grupā ir 2 pirmsskolas 

skolotājas un viens pirmsskolas skolotājas palīgs. Atbalsta personāls-logopēde, 

medmāsa. 

Personālsastāvs Likmes 

vadītāja 1 

lietvede 0,65 

pirmsskolas skolotājs 0,85 x8 

logopēde 0.5 

mūzikas skolotāja 0,125 

sporta skolotāja 0,25 

skolotāju palīgs 1x4 

medmāsa 0,5 

veļas mazgātāja, noliktavas pārzine 0,5+0,5 

apkopēja 0,9 

meistars 0,75 

sētniece/dārzniece 1 

Visām skolotājām ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem diviem maģistra 

grāds skolvadībā. Skolotāji regulāri pilnveido savas profesionālās prasmes, apmeklē 

kursus, seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus. Profesionālā pilnveide notiek 

normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un fiksēta VIIS sistēmā. Informācija tiek 

regulāri atjaunota un papildināta. Vadītāja un lietvede piedāvā iestādes e pastā 

pienākušo informāciju par kursiem. Maksa par kursiem tiek segta no iestādes budžeta. 

Iestāde darbiniekiem apmaksā obligāto veselības pārbaudi, arodārsta pārbaudi. 

Loti liels atbalsts pedagogiem ir tehniskā personāla darbinieki. Pirmsskolas 

skolotāju palīdzes aktīvi iesaistās mācību procesa organizēšanā. Vienmēr teicami un 

ar lielu atbildību tiek veikts apkopējas, veļas mazgātājas, dārznieces un meistara 

darbs. Liels atspaids grupu tīrības un kārtības nodrošināšanai ir medmāsai, kā arī 

bērnu veselības nodrošināšanā. Prieks, ka labprāt un ar lielu radošumu atbalsta 

personāls aktīvi piedalās jebkuru svētku notikšanā iestādē. 

Kolektīvs reizi gadā dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz kādu citu 

Latvijas bērnudārzu. Braucienā piedalās pilnīgi visi darbinieki un katrs gūst savu 

neatkārtojamo pieredzi. 
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Stiprās puses: 

 

 Iestādē ir radošs, atbalstošs un draudzīgs kolektīvs. 

 Notiek regulāra skolotāju profesionālo prasmju pilnveidošana, iegūto zināšanu 

sekmīga pielietošana ikdienas darbā. 

Turpmākā attīstība: 

 

 Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos. 

 Turpināt pilnveidot skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanu, 

jaunā “Kompetenču pieejas mācību satura ieviešanā”. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

3.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

Iestādes savu darbību plāno, analizē un izvērtē, balstoties uz izvirzīto vīziju, 

misiju un mērķiem: caur kopābūšanu esot, iepazīstot sevi un pasauli, augot un radot, 

sekmējot laimīga bērna augšanu, caur darbošanos iegūstot savu pieredzi, cienot senču 

tradīcijas. 

Katra mācību gada beigās notiek iestādes darba izvērtēšana. Skolotāji veic 

sava darba pašanalīzi atbildot uz jautājumiem par iestādes gada plāna realizēšanu. 

Pamatojoties uz šīm atbildēm tiek veidots iestādes darbības pašvērtējums. 

Iestādē ir izstrādāts attīstības plāns trīs mācību gadiem. Attīstības plāns tiek 

plānots, balstoties uz iepriekšējā gada stiprajām pusēm un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem. Tajā tiek apkopota gan pedagoģiskā, gan saimnieciskā darbība. Tiek 

sastādīts iestādes perspektīvais plāns trīs gadiem. 

Stiprās puses: 

 

 Iestādes darbu plāno, balstoties uz pašvērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā 

darbības stiprās puses un turpmāko izaugsmi. 

 Iestādes padome piedalās iestādes darbības plānošanā. 

Turpmākā attīstība: 

 

 Turpināt regulāru iestādes darba vērtēšanu. 

 Turpināt iesaistīt iestādes padomes un vecākus iestādes darbības izvērtēšanā. 

Vērtējums: Labi 
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3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla vadība 
 

Iestādes darbību reglamantējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Dokumenti noformēti un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai – Arhīva inspekcijas 

pārbaudes akts Nr LV_LNA-4.4.6./N-66, 20.12.2018. Iestādes nolikums apstiprināts 

ar Alsungas novada domes sēdes lēmumu Nr 10#9, 2014.gada 28.augustā. Iestādes 

iekšējie un ārējie dokumenti tiek regulāri aktualizēti, sekojot līdzi aktualitātēm valstī 

izglītības jomā. 

Iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, iestādes darbu vada 

vadītāja. Iestādē nav metodiķis, šo darbu pilda vadītāja. Par iestādes dokumentāciju 

un arhīvu atbild lietvede. Par iestādes tehnisko saimniecību atbild meistars. Medmāsas 

pārziņā ir ar bērnu un darbinieku veselību saistīti jautājumi un dokumentācija, 

Veselības inspekcijas un PVD pārbaudes akti, ar iestādes higiēnas prasību ievērošanu 

saistīti jautājumi. Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti. 

Katram darbiniekam ir sava personas lieta. Vadītāja pieņem darbā darbiniekus, slēdz 

darba līgumus. Iestādes vadītāja sadarbojas ar iestādes LIZDA organizāciju. 

Vadītāja motivē un atbalsta iestādes darbiniekus, lai veicinātu izpratni par 

iestādes vīziju, vērtībām un uzdevumiem. Iestādes vadība seko kārtībai un darba 

organizācijai iestādē, ievēro un veicina bērnus un personālu ievērot cieņpilnas 

attiecības, demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai un Satversmei, 

ētikas normas. Vadītāja pilda arī mūzikas skolotājas funkcijas, kas ļauj ikdienā 

satikties ar pilnīgi visiem iestādes bērniem, un līdz ar to visi svētki un pasākumi 

dziesmām caurausti un vadītājas redzeslokā iekļauti. 

Iestādē ir Iestādes padome, kuru vada vecāku pārstāvis un pedagoģiskā 

padome – vada vadītāja. Iestādes padomes sapulces notiek divas reizes gadā, kurās 

tiek iepazīstināti ar iestādes vīziju, plānoti pasākumi, gan ņemta dalība dažādu 

jautājumu risināšanā. Vadītāja piedalās vecāku sapulcēs, informē par iestādes darbību, 

budžeta izpildi un turpmākajiem plāniem. Pedagoģiskās sēdes notiek mācību gada 

sākumā un beigās. Gada sākumā tiek sastādīts gada darba plāns, izskatīti iestādei 

svarīgi lēmumi. Gada noslēgumā tiek izvērtēts pedagoģiskā procesa apkopojums, 

pedagogu pašvērtējuma iesniegšana. Grupu individuālajās pedagoģijas sēdēs reizi 

pusgadā, tiek apkopoti mācīšanās sasniegumi, saņemti risinājumi, ieteikumi jautājumu 

risināšanā no vadītājas. Sēdes tiek plānotas un protokolētas. 
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Iestādes vadītāja ir ieinteresēta iestādes izaugsmē, tradīciju nodošanā, 

pilnveido savas zināšanas tālākizglītības kursos. Vadītāja ir pieejama jebkuru 

jautājumu individuālai risināšanai bērniem, darbiniekiem un vecākiem. 

Stiprās puses: 

 Iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti atbilstoši ārējo normatīvo 

aktu prasībām. 

 Iestādes vadības darbība ir virzīta un komandas saliedēšanu, iestādes 

izaugsmes veicināšanai. 

 Personāls pārzin savus pienākumus, tiesības un atbildību. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt iekšējo normatīvo dokumentu aktualizāciju atbilstoši izmaiņām 

ārējos normatīvajos aktos. 

 Veicināt iestādes kultūrvides pilnveidošanu. 

Vērtējums: Labi 

 

 
3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Iestāde regulāri sadarbojas ar Alsungas novada domi. Sastādot budžetu 

pašvaldība ņem vērā iestādes vajadzības, tiek saskaņotas pozīcijas, štatu saraksti, 

darbinieku algas, plānoti remontdarbi, apsekota iestādes teritorija. 

Cieša sadarbība ar izglītības pārvaldi dažādu jautājumu risināšanā. Pēc 

nepieciešamības ir sadarbība ar sociālo dienestu, bāriņtiesu, psihologu, pašvaldības 

policiju. Sadarbība ar kontrolējošām instancēm: Veselības inspekciju, Pārtikas un 

veterinārais dienestu, Bior pārtikas drosības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko 

institūtu, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu, Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju, Valsts izglītības kvalitātes dienestu, Liepājas valsts arhīvu. Iestāde 

sadarbojas ar LIZDA pirmorganizāciju. Mācību nolūkos tiek apmeklēta bibliotēka, 

muzejs. Katru gadu sagatavošanas grupa apmeklē Alsungas vidusskolu, iepazīstas ar 

nākamo skolotāju, klases telpu. 

Iestāde iesaistās novada rīkotajos pasākumos, piemēram, Miķeļsvētku 

svinībās, Lebedikā, Meteņdančos. Iestādes sagatavošanas grupas bērni piedalās 

novadu sadziedāšanās svētkos ar Vērgales, Cīravas, Durbes, Pāvilostas bērnudārziem. 

Iestāde sadarbojas ar Liepājas Universitāti un nodrošina prakses vietu studentiem. 
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Darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils PII “Varavīksne”, pie 

mums viesojās Ventspils novada metodiķi, Rundāles un Amatas novada pārstāvji. 

Stiprās puses: 

 Iestādei ir laba sadarbība ar Alsungas pašvaldības iestādēm. 

 Pozitīva pieredzes apmaiņa starpnovadu sadziedāšanās svētkos, kā arī uzņemot 

ciemiņus savā iestādē. 

 Iestāde atvērta jebkurai sadarbībai. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sadarbību ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā. 

 Sekmēt piedalīšanos starptautiskos projektos. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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4. Pašvērtējuma kopsavilkums 
 

Jomas Vērtējums 

3.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās īstenotās programmas Ļoti labi 

3.2. Mācīšana un mācīšanās  

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3.3. Izglītojamo sasniegumi  

3.3.1. Izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā Ļoti labi 

3.4. Atbalsts izglītojamiem  

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts Labi 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana Labi 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā Loti labi 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Ļoti labi 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Loti labi 

3.5. Iestādes vide  

3.5.1. Mikroklimats Loti labi 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Labi 

3.6. Iestādes resursi  

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

3.6.2. Personālresursi Ļoti labi 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 
nodrošināšana 

 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

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

Pamatjoma Turpmākā attīstība 

Mācību saturs – 

iestādes  īstenotās 

izglītības 

programmas 

 Turpināt strādāt un veidot padziļinātu izpratni par “Kompetencēs 

balstīta mācību satura” ieviešanu. 

 Veikt rotaļnodarbību vērošanu un analīzi, uzlabojot atgriezenisko 

saiti, pedagoģiskā darba pilnveidošanai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 Veicināt skolotāju profesionālās pilnveides izaugsmi. 
 Turpināt mācību procesa efektīvu pārejas nodrošināšanu uz 

kompetenču pieeju. 

 Aktualizēt plānošanu mēnesim, ar nedēļu tēmu iekļaušanu kopējā 

tēmā. 

 Pilnveidot skolotāju darbu, izmantojot iespēju rīta cēlienā strādāt 

diviem skolotājiem 

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

 Pilnveidot vērtēšanas kritēriju izstrādāšanu, iespējami ērtākai 

rezultātu nolasīšanai, dinamikas izpētei. 

 Turpināt attīstīt bērnu pašvērtēšanas spējas, organizējot pašvadītu 

mācību procesu. 

 Veicināt vecāku iesaistīšanos bērnu sasniedzamo rezultātu 

pamanīšanā, saskatīšanā, vērtēšanā, lai uzlabotu vecāku izpratni 

par mūsdienīgu mācību procesu, kā arī lai motivētu savu bērnu 

izaugsmi. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

 Izveidot katra bērna individuālo “sasniegumu albūmu” - portfolio 

visā iestādes apmeklēšanas laikā, iesaistot bērnu (6gadus jaunu) tā 

veidošanā. 

Atbalsts 
izglītojamiem 

 Nodrošināt medmāsas preventīvās konsultācijas grupu vecākiem 

par bērnu slimošanu, infekcijas slimību profilaksi. 

 Sekmēt logopēdes iespēju vērot un konsultēt bērnus reizi nedēļā 

sagatavošanas grupā, piedaloties mācību procesā. 

 Izstrādāt bērniem saprotamu rīcības plānu, kā rīkoties situācijās, 

kad bērns jūtas slikti. 

 Uzlabot bērnu rotaļlaukumu drošību, sagatavojot iespēju 

iegādāties jaunas rotaļlaukuma šūpoles, vecās demontējot. 

 Veicināt iespēju iestādei piedalīties projektos. 
 Turpināt bērnu radošo izaugsmi dalībā pasākumos 

 Turpināt sadarbību ar vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, 

uzaicinot padalīties par savu nodarbošanos . 

 Turpināt aicināt dziedāt Suitu vīrus un suitu sievas, muzicēt Suitu 

dūdeniekus, kā arī Suitu muzikantus, lai rosinātu bērnos interesi, 

par novada bagātībām. 

 Turpināt meklēt inovatīvu un individuālu pieeju bērnu sasniegumu 

motivēšanai. 

 Turpināt darbu speciālo vajadzību bērnu atbalsta nodrošināšanai. 

 Turpināt pedagogu izglītošanos inovatīvo risinājumu meklēšanā, 

individuālas pieejas nodrošināšanai 

 Turpināt iesaistīt vecākus bērnu personības izaugsmes jautājumu 

risināšanā un atbalstīšanā. 
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  Turpināt sniegt informāciju par jauno mācību programmu 

“Kompetenču pieeju mācību darbā”. 

Iestādes vide  Turpināt veidot kolektīva saliedējošus pasākumus, koncertu un 

teātru apmeklējumus 

 Turpināt labiekārtot rotaļlaukumus, demontēt vecās, nolietotās 

šūpoles un slidkalniņus. 

 Plānot remontu iestādes koridorā. 

Iestādes resursi  Aprīkot metodisko kabinetu un grupas ar interneta pieejamību. 
 Iegādāties portatīvo datoru metodiskajam kabinetam skolotāju 

darbam. 

 

 Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos. 

 Turpināt pilnveidot skolotāju profesionālās kompetences 

paaugstināšanu, jaunā “Kompetenču pieejas mācību satura ieviešanā”. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Turpināt regulāru iestādes darba vērtēšanu. 
 Turpināt iesaistīt iestādes padomes un vecākus iestādes darbības 

izvērtēšanā 

 

 Turpināt iekšējo normatīvo dokumentu aktualizāciju atbilstoši 

izmaiņām ārējos normatīvajos aktos. 

 Veicināt iestādes kultūrvides pilnveidošanu 

 Turpināt sadarbību ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm 

Latvijā. 

 Sekmēt piedalīšanos starptautiskos projektos. 

 

 

 

 

Vadītāja Aleta Lipsne 


