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IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS  

 
PII “Annele” ir Ropažu novada pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, kas atrodas 

Ropažu novadā Ropažu ciemā, 35 km attālumā no Rīgas. PII “Annele” izglītojamo dzīves vieta  pēc 

ģeogrāfiskā novietojuma ir Ropažu novada austrumu daļa – Ropaži, Augšciems, Kākciems, 

Tumšupe, Bajāri, Vāverkrogs, Villasmuiža. 

PII “Annele” ir dibināta 1976. gadā kā četru diennakts grupu bērnudārzs. Pieaugot pirmsskolas 

vecuma bērnu skaitam, līdz 2008. gadam iestāde ir izaugusi līdz sešām pirmsskolas vecuma bērnu 

grupām, 2012. gadā atveram vēl divas grupas bērniem vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem 

pirmsskolas izglītības iestādes filiālē Jauniešu centrā Ropažos, Rīgas ielā. 

Ik gadu Ropažu novadā ir vērojams stabils pirmsskolēnu skaita pieaugums. 2014. gadā pašvaldība 

uzsāk piebūves celtniecību un 2015.gada 1. septembrī pirmsskolēnu gaitas PII “Annele” mazie 

ropažnieki var uzsākt vēl divās  grupās. 

2018. gada februārī atveram grupu 1,5 gadus veciem bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādē “Annele” 

ir 204 izglītojamie 11 grupās vecumā no 1,5 – 7 gadiem. 

 

PII “Annele” īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)  un speciālās 

pirmsskolas izglītības programmas (kods 01015611 un kods 01015811).  

Izglītojamo sadalījums pa vecumiem : 

 

Pirmsskolas izglītojamo skaits pirmsskolā 2018 .gada 1. janvārī 

Pūcēni 

1,5  

gadi 

Taurenīši 

2 gadi 

Puķuzirnis 

2 gadi 

Brīnumpupa 

3 gadi 

Kāpēči 

3 gadi 

Buciņi 

4 gadi 

Bitītes 

4 gadi 

Kārumnieki 

5 gadi 

Kriksīši 

5 gadi 

Prātnieki 

6-7 gadi 

Cīrulīši 

6-7 

gadi 

Kopā  

11 13  16 21 20  22 22 18  20 22 18 203 

 

2017. gada 1. septembrī PII “Annele”  strādā 28 pedagogi un 12 skolotāju palīgi. Pedagogu kopskaitā 

iekļautas arī pirmsskolas vadītāja un vadītājas vietniece Izglītības jomā, kā arī logopēde.    

 

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža  2018. gada 1. janvārī 

0 - 5 gadi  6 - 10 gadi  11 - 20 gadi  20 gadi un vairāk  

11 

39%  

9  

32%  

4  

14,5%  

4 

14,5%  

  

Pedagogu sadalījums pēc vecuma  2018. gada 1. janvārī 

 līdz 24 gadi   25 -29 gadi  30 - 39 gadi  40 - 49 gadi  50 - 59 gadi  60 gadi un vairāk  

1  

4%  

3  

11%  

11 

39%  

4  

14%  

2 

7%  

7 

25%  

 

2 pedagogi apgūst augstāko pedagoģisko izglītību. Pārējiem ir apgūta augstākā pedagoģiskā izglītība. 
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Maģistra grāds ir 1 pedagogam.  

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ir 5 pedagogiem (3. kvalitātes pakāpe - 4; 4. 

kvalitātes pakāpe -1). 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

PII ”Annele” vīzija ir ““Annelē” visi ir laimīgi!”. 

Ar to saprotam labsajūtu, līdzdalību, attīstību un vienojošas tradīcijas visiem - gan bērniem un viņu 

vecākiem, gan darbiniekiem. Uzskatām, ka galvenā vērtība ir cilvēks, tāpēc mācīšanās un mācīšanas 

procesā liels uzsvars tiek likts uz brīvību, izvēli un atbildību  – katram savā vietā (sākot ar bērnu un 

beidzot ar bērnudārza vadītāju). Esam sapratuši, ka ne vienmēr zināšanas ir tās, kas dara cilvēku 

laimīgu, tāpēc lielu lomu piešķiram dažādu praktisko iemaņu un attieksmju veidošanai bērnos. 

Mācāmies dzīvot un sadzīvot. 

Mērkis:  

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina pirmsskolas 

izglītības vadlīniju izpildi, tas ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot  

viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi nodrošinot bērnam iespēju 

sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

 

 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 

JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

JOMA 1. MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 
 

Visi pedagogi darbā izmanto VISC piedāvātos mācību programmu paraugus. 

Mūsu pirmsskola īsteno sekojošas pirmsskolas izglītības satura programmas, kas veidotas saskaņā ar 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām: 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo skaits 

Nr. Datums Gada sākumā Gada beigās 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 V-7578 30.09.2014 201 201 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 V-8197 20.08.2015 1 1 
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Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem.  

01015611 V-8376 22.12.2015 2 2 

 

Katrā grupā mācīšanās procesu plāno un vada divas skolotājas. Skolotājas, atbilstoši izvēlētajai tēmai, 

plāno integrēto mācību priekšmetu satura apguvi un organizē katra bērna individuālajai attīstībai 

atbilstošu, jēgpilnu un bērna attīstību veicinošu pedagoģisko procesu. Bērniem ar speciālām 

vajadzībām tiek veidots individuālais plāns, sadarbojoties ar atbalsta personālu un vecākiem. Mācību 

saturā regulāri tiek iekļauti audzināšanas uzdevumi, atbilstoši iestādes audzināšanas plānam, bērnu 

drošības jautājumi. 6-gadnieku grupās tiek apgūta Džimbas programma un antimobinga programma 

“Lielā dzīves skola”. Pedagoģiskajā procesā integrējam vides jautājumus atbilstoši Ekoskolu 

programmas uzdevumiem atbilstošajā tēmā. Vides jautājumu apguvē izmantojam Ekoskolu 

metodiskos materiālus.  

Visās grupās tiek vadītas SEM nodarbības un sociāli emocionālās prasmes tiek apzināti vingrinātas 

ikdienā. 

Pedagogi ir iepazinušies ar Skola 2030 piedāvāto jauno mācību saturu, esam izteikuši savus 

ierosinājumus tā uzlabošanai. 

2x gadā skolotājas veic audzēkņu attīstības izvērtējumu pa jomām, izvirza uzdevumus turpmākam 

darbam. Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem savā iestādē  un ārpus tās ( procesa vērojums, filmētie 

materiāli,  pašgatavoto metodisko materiālu izstādes, radošās darbnīcas, praktikumi u.c.). Google 

drive ievietojam dažādus metodiskos materiālus un savu pieredzi, padarot tos pieejamus visiem 

pedagogiem mūsu iestādē. 

Sagaidot Latvijas simtgadi, izveidojām mācību materiālu 6-gadniekiem “Ar lepnumu par Ropažiem”, 

izveidota ilustrētā Ropažu karte. Izmantojot šos materiālus, tiek veicināta izglītojamo piederība 

dzimtajai vietai un savai valstij. Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai 

atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Izglītības iestādes darba plānā ir iekļauti 

pasākumi, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, 

citām kultūrām un veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām un iesaisti taisnīgas un 

ilgtspējīgas pasaules veidošanā, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus. Arī ikdienas 

darbā skolotājas plāno audzināšanas plānā paredzēto uzdevumu apguvi, strādājot ar grupas bērniem 

individuāli, pāros, dažādās apakšgrupās. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iestādē ir izstrādātas audzināšanas darba prioritātes 2016.-2019. 

gadam. Audzināšanas darba plāns konkrētajam mācību gadam tiek iekļauts “Anneles” gada plānā, 

kas atrodas Google Drive vietnē, ir pieejams katram pedagogam un tiek sistemātiski papildināts. 

Mācību un audzināšanas mēneša plāns tiek ievietots iestādes mājas lapā un ir skatāms vecākiem.  

Divreiz gadā pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. Mācību gada beigās pašvērtējumi tiek izsniegti 

vadībai, un pedagogu vērtējumi un ieteikumi tiek izmantoti tālākā plānošanā. 

Stiprās puses:  

1. Mērķtiecīga un jēgpilna Ekoskolu programmas vides jautājumu integrēšana mācību saturā. 

2. Lai veicinātu audzēkņu sevis apzināšanos, pašizziņu, pozitīvu pašvērtējumu, skolotāji un 

skolotāju palīgi ir apguvuši 7 soļu emocionālās audzināšanas programmu un praktiskā darbībā 

izmanto dažādu emocionālo mirkļu pārvarēšanas stratēģijas.  
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Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnībā iepazīties un izprast jauno pirmsskolas mācību saturu kompetenču pieejas kontekstā. 

2. Veicināt un atbalstīt pedagogus jaunu mācību līdzekļu izveidē.  
 

Jomas vērtējums: Ļoti labi 

 

JOMA - 2. Mācīšana un mācīšanās. 

2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

Pedagoģiskais process “Annelē” balstās uz daudzveidīgām darba formām, metodēm un paņēmieniem, 

ko gadu gaitā, apgūstot dažādas pedagoģijas, esam radoši aprobējušas savā darbā  un atzinušas par 

labām, t.sk. Montesori pieeju, kur galvenā doma ir “Veido vidi” un  „Ļauj bērnam darīt pašam!”. Ļoti 

svarīgi ir ļaut bērnam būt pētniekam, atļaut viņam jautāt, prognozēt un pašam pārbaudīt savu 

prognožu pareizību (mācīšanās caur pētījumu). Tas rosina bērnu būt radošam, nebaidīties kļūdīties, 

eksperimentēt. Tāpat ārkārtīgi svarīgi bērnam būt dabā un  mācīties no dabas un dabā. Tātad 

nodarbības ārā, pļavā, mežā. Šīs tad arī ir tās jomas, kuras mums šobrīd ir svarīgas, kurās mums jau 

ir lielāki  vai mazāki panākumi un kuru pilnveidi plānojam turpmākajos gados. Bērniem vecumā no 

1,5-3 gadiem par galveno uzskatām drošību, ar to saprotot  uzticēšanos, viņam brīvi pieejamu, 

izmantojamu, viņa individuālo vajadzību nodrošinošu vidi ar iespēju daudz kustēties, bērnam 

skaidras dienas rutīnas izveidi. Iestādes vadība uzticas saviem pedagogiem un rosina meklēt un atrast 

bērnam labākos veidus, kā mācīties un kā palīdzēt bērnam attīstīties, tāpēc katra grupa ir ar savu 

individuālu pieeju pedagoģiskajam procesam. Pirmsskolas programmas apguve notiek visas dienas 

garumā, ir vadītājas apstiprināts rotaļnodarbību saraksts un dienas ritums katrai grupai. To  

atspoguļojam mājas lapā. Skolotājas veido savu skolotāja dienasgrāmatu, kurā ir SR mēnesim un tiek 

plānoti uzdevumi un aktivitātes katrai  dienai. Četrās pilotprojekta grupās notika dažādu plānošanas 

veidu izmēģināšana, bet līdz īstajam plānam, kas nes vislabākos augļus un ir skolotāja darba laikā 

paveicams, vēl ceļš ejams. 1,5- 3 gadīgo bērnu grupās galvenais uzsvars uz bērnu brīvo rotaļdarbību 

un atbilstošas attīstošas vides veidošanu, vadoties pēc izvirzītajiem un  bērnu novērojumos 

balstītajiem SR (sasniedzamie rezultāti), ko plāno mēnesim. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos darbam, rosina apgūt jaunas zināšanas un prasmes, māca 

vērtēt savu un citu veikumu. Grupas darba vērošanā var pārliecināties, ka pedagogi kopumā zina 

bērna attīstības vajadzības, bet ir tieksme ieplānot par daudz. 

Bērni darbojas individuāli, pāros, apakšgrupās vai visa grupa kopā. Viņi mācās sadarboties 

komandās. Iespēju robežās tiek atbalstītas bērnu individuālās vajadzības. Tiek piedāvāti dažādas 

grūtības uzdevumi. Skolotājas sadarbojas ar vecākiem, dara zināmus sasniedzamos rezultātus. 

Audzēkņiem ir zināms dienas ritums (vizuālā informācija grupās), kuram var sekot ikviens bērns. 

Bērniem tiek piedāvātas mūzikas un sporta aktivitātes organizētās nodarbībās un citās aktivitātēs 

(sporta dienas, brīvā skatuve, pārgājieni, veloceliņš, koncerti pansionātā u.c.). Ārā bērni mācās 

dabaszinības, valodu, matemātiku u.c. Viņiem patīk zīmēšana un gleznošana dabā, orientēšanās, 

izmantojot PII ”Annele” karti un Ropažu ilustratīvo karti. Interesantas ir nodarbības Ropažu 

bibliotēkā, ar ko izveidojusies laba sadarbība, arī vecāku, īpaši tēvu, vadītas nodarbības. Bieži notiek 

mācīšanās mežā, pļavā vai dārzos. Mācoties par dzīvniekiem, tiek meklēta iespēja doties ekskursijā 

uz kādu saimniecību vai kādu tuvējo dzīvnieku audzētavu vai parku. 

Iestādē liekam uzsvaru uz veselīgu uzturu, mācāmies gatavot paši, izaicinām vecākus dalīties ar viņu 

pieredzi veselīga ēdiena pagatavošanā. Daudz gatavojam grupās vai telpā “Mācāmies darot”, kur 

nodrošināti resursi ēdienu gatavošanai un dažādām radošām aktivitātēm. 
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Bērni apgūst prezentēšanas prasmi, kopā ar vecākiem sagatavojot stāstījumu par kādu  ceļojumu, savu 

māju, saviem hobijiem u.c. Praktizējam bērnu prezentācijas Ropažu novada Domei - galvenokārt par 

vides jautājumiem, pievēršot viņu uzmanību aktualitātēm Ekoskolu rīcības dienās. Bērni tiek iesaistīti 

iestādes telpu dekorēšanā uz svētkiem, 1.stāva gaitenī tiek izstādīti bērnu darbi. Ir īpaša vieta 

audzēkņu hobiju ( mājās gatavotas lietas) izvietošanai. 

Skolotāji rosina audzēkņus pētīt un saudzēt vidi, sēt, kopt un novākt ražu, darīt pašam visu, ko var 

izdarīt, arī pašapkalpoties pie galda. 

Jau sen esam sapratušas, ka bērnam zināšanas jāļauj atklāt pašam, tāpēc, izvēloties tēmu, skolotājas 

noskaidro bērnu intereses un viņu iepriekšējās zināšanas, izmantojot ideju zirnekli, prāta vētru vai  

vienkārši sarunas. SR tiek plānoti mēnesim, bet tēmas ilgums pēc bērnu ieinteresētības un skolotāja 

izpratnes (1-4 ned.). 

Jau divus gadus PII ”Annele” viena no prioritātēm ir SEM ( sociāli emocionālā mācīšanās). Ir uzkrāta 

pieredze, izveidoti un iegādāti metodiskie un mācību  materiāli septiņas jomās: emociju atpazīšanā, 

emociju pašregulēšanā, atslābināšanās un nomierināšanās, klausīšanās (uzmanības noturēšanā), 

problēmu risināšanā, sadarbošanās un noteikumu un sociālo normu ievērošanā. 

Šīs prasmes audzēkņiem  tiek vingrinātas ikdienā, šajā procesā iesaistīti skolotāju palīgi un citi 

iestādes darbinieki, vecāku sapulcēs informēti vecāki, ir uzskatāmais materiāls iestādes telpās un 

grupās. 

Otra šī mācību gada prioritāte, kas bija jāaprobē pilotprojekta Skola 2030 ietvaros, ir bērna pašvadīta 

mācīšanās. Mūsu mērķis: bērns darbojas mērķtiecīgi. Studējām teoriju, pielāgojām to pirmsskolai, 

izvērtējām, ko tas nozīmē katrā vecuma grupā. Vienojāmies, kāda ir bērna un kāda skolotāja darbība, 

izmēģinājām to praksē, komunicējām par to kā veicies sadarbības grupās. Uzsākot mācību gadu, 

vērtējām un pilnveidojām savas prasmes MM un SEM jomā. Vienojāmies par to, kāds ir labs skolotāja 

sniegums šajās jomās. 2017. gada jūnijā pedagogi veica “Mācīšanās iedziļinoties” kritēriju 

izvērtējumu grupās. Kompetenču (lietpratības) attīstīšana saistīta ar mācīšanos iedziļinoties, tāpēc 

pedagogi 2017. gada jūnijā veica šīs metodiskās pieejas izvērtēšanu. 
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Metodiskais darbs iestādē tiek plānots atbilstoši mācību gada prioritātēm un aktuālajām vajadzībām. 

Grupas pedagogi procesu plāno kopīgi, sadarbojas ar saviem palīgiem procesa organizēšanā. Par 

atbilstošajam vecumposmam svarīgiem jautājumiem skolotāji diskutē sadarbības grupās. Gada laikā 

tiek popularizēti labās prakses piemēri. Skolotājas filmē savas nodarbības, analizē un komunicē ar 

kolēģēm par to, kas izdevies labi vai nav izdevies pietiekoši labi. Grupu skolotājas sadarbojas ar 

mūzikas un sporta skolotāju gan procesa organizēšanā, gan plānošanā, meklē jaunas sadarbības 

formas. Pedagogi un skolotāju palīgi tiekas 2-3 reizes mēnesī dažādu aktualitāšu apskatei, dažādu 

jautājumu risināšanai, pieredzes apmaiņai. Ir izveidotas trīs pedagogu sadarbības grupas, atbilstoši 

bērnu vecumposmiem (1,5-3g, 3-4g, 5-6g.), kuras tiekas 1x mēnesī ar mērķi ikviena pedagoga 

izaugsmes un pedagoģiskā kolektīva meistarības līmeņa motivētai paaugstināšanai. 

Veidojot mūsdienīgu mācību procesu, tiek izmantotas pieejamās tehnoloģijas – projektori, datori, 

mūzikas centri, mobilie telefoni, planšetes. Skolotājas rosina izglītojamos izmantot enciklopēdijas, 

eksperimentu kastes u.c. 

Izglītības iestādes vadība vēro dažādus režīma momentus grupās, sniedz atgriezenisko saiti, ievērojot 

principu PPP (paslavē, pajautā, piedāvā). 

Stiprās puses: 

1. Pedagogi  prasmīgi organizē mācību satura apguvi daudzveidīgā praktiskā darbībā. 

2. Izmantotas dažādas mācību metodes un formas, lai bērns mācītos ar prieku. 

3. Pedagogi sadarbojas. 

  

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Piedāvājot bērniem uzdevumus, izvirzīt kritērijus darba izvērtēšanai un darīt tos zināmus 

bērniem. 
 

Jomas vērtējums: Ļoti labi 

  

2.2. Mācīšanās kvalitāte. 
Grupas pedagogi strādā ar noteikta vecuma izglītojamiem, realizējot Pirmsskolas izglītības satura 

programmu, izvērtējot  katra bērna individuālos sasniegumus un viņa  zināšanu, prasmju, attieksmju 

atbilstību kādai no izglītības pakāpēm. Skolotājas plāno grupas pedagoģisko procesu kopumā 

(skolotāju dienasgrāmatas), cenšoties ievērot katra bērna individuālās vajadzības. Mācīšanās notiek 

visas dienas garumā gan skolotāja organizētās nodarbībās, gan bērnu brīvā rotaļdarbībā, ievērojot 

principus – mācāmies darot, mācāmies ārā un mācāmies caur pētījumu. 

Grupās ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanos. Bērni brīvi izmanto pieejamos materiālus. 

Bērni mācās izteikt un pamatot viedokli, analizēt, secināt un pieņemt lēmumu (ēdamzāles nosaukums 

”Lidmašīna” –  uzvarētājs balsojumā starp daudziem bērnu izdomātajiem nosaukumiem). 

Notiek mērķtiecīga emociju atpazīšanas un vadīšanas apguve gan organizētās nodarbībās, gan 

ikdienā.  

Izglītojamie tiek motivēti darīt, mēģināt, eksperimentēt, nebaidīties kļūdīties, saskatīt un labot kļūdas. 

Katrā grupā ir savi grupas noteikumi un dienas rutīna, kas atspoguļojas attēlos. Bērni zina un izprot 

tos, regulāri atkārto un izmanto mācību procesā. Bērni piedalās grupas noteikumu izstrādē. 

Pedagoģisko procesu katrā grupā plāno grupu skolotājas, sadarbojoties ar mūzikas un sporta 

skolotājām, iekļaujot iestādes audzināšanas plānā un gada plānā esošos uzdevumus. Bērni mācās 

sadarboties, ievērot noteikumus, gūst pirmos priekšstatus par procesiem un notikumiem dabā un 

sabiedrībā. 
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Izziņas intereses veicināšanai pedagogi organizē izglītojošus pasākumus ārpus pirmsskolas iestādes 

ietvara - ekskursijas, nodarbības bibliotēkā, muzejā, obseravatorijā  u.c., kas veicina grupā apgūto 

zināšanu saistību ar reālo dzīvi. Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar ciema bibliotēku (nodarbības 

bibliotēkā, “Lasāmkaste”, “Bērnu žūrija”).  

Audzēkņi mācās veikt sava darba vērtēšanu. Sagatavošanas grupas audzēkņiem tiek organizētas 

“Gudrās spēles”, kurās piedalās paralēlgrupu bērni un vingrinās sadarboties, darboties neierastās 

situācijās. Sagatavošanas grupas audzēkņi tiek aicināti uz sarunu ar iestādes vadītājas vietnieci 

izglītības jomā, kuras laikā bērni var demonstrēt apgūto pirmsskolā - prasmi lasīt, rēķināt, komunicēt, 

domāt un prasmi vērtēt sevi. 

 

Bērni vērtēja savas lasīšanas prasmes, atbildot uz jautājumu: ”Cik labi tu proti lasīt?”. Pedagogs  

pārbaudīja bērnu  lasītprasmi. 14 bērni no Cīrulīšu grupas un 16 bērni no Prātnieku grupas  sevi 

novērtēja atbilstoši savām spējām. Savukārt 1 bērns no Cīrulīšu grupas un 3 no Prātnieku grupas  

savas spējas novērtēja neatbilstoši realitātei. 

Uzmanība tiek pievērsta bērnu pašapkalpošanās prasmju attīstībai gan ikdienas procesā (darba vietas 

sakārtošana, pašapkalpošanās pie galda, gultu klāšana, grupas laukumu uzturēšana kārtībā, lapu 

grābšana rudenī, dārzu iekopšana pavasarī u.c.), gan mērķtiecīgi organizētās nodarbībās, iekļaujot 

pašapkalpošanās vajadzības globālās tēmās (mācāmies šķirot atkritumus, nodarbību cikls “No sēklas 

līdz maizei”, u.c.). 

 

Stiprās puses:  

1. Audzēkņiem tiek nodrošināta viņiem pieejama materiālā vide un labvēlīga emocionālā vide. 

2. Uzsākta mērķtiecīga bērnu pašvadības prasmju attīstīšana atbilstoši projekta Skola 2030 

redzējumam, veicinot bērna mērķtiecīgu darbošanos. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

1. Izstrādāt vienotu pieeju izglītojamo izaugsmes dinamikas datu uzkrāšanai un analizēšanai.  

2. Veikt vides auditu, samazinot bērniem pieejamo materiālu klāstu, mainīt materiālus SR un 

tēmai. 

 

Jomas vērtējums: Labi 
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 
 

Skolotājs bērna zināšanu, attieksmju un prasmju vērtējumu, galvenokārt, izsaka mutvārdos kā uzslavu 

vai pamudinājumu. Vērtēšanā tiek izmantotas emociju sejiņas, žesti, acu skatiens, smaids. Bērni 

mācās vērtēt savu darbu, nodarbību, aktivitāti (visbiežāk, izmantojot emociju sejiņas vai žestus uzreiz 

pēc aktivitātes, vai daloties viedokļos rīta vai pēcpusdienas aplī). 

Ievadvērtēšana tiek veikta, uzsākot jaunu tēmu. Pedagoģiskā procesa laikā skolotājs vēro bērnus 

darbībā, vērtē un pamana  viņu stiprās un vājās puses un piemēro uzdevumus audzēkņu vajadzībām. 

Arī mērķtiecīgi izvēlētas spēles un rotaļas ļauj novērtēt bērna zināšanas, prasmes un attieksmes. Ne 

vienmēr skolotājiem atliek laika pierakstīt savus vērojumus. Vērojumus atzīmē skolotāja 

dienasgrāmatā. Ja bērnam nepieciešama īpaša palīdzība, skolotājas lūdz atbalsta komandas speciālistu 

atbalstu.  

Katram bērnam ir individuālā attīstības karte, kurā divreiz gadā tiek vērtēti bērna sasniegumi 

izvirzītajos kritērijos. 1,5-3 g. veciem bērniem katru mēnesi tiek izvirzīts sasniedzamais rezultāts un 

izvērtēts bērna sniegums. 

Vienreiz gadā notiek tikšanās ar vecākiem par viņu bērna attīstību.  

Sagatavošanas grupas bērni  mācību gada beigās veic vadītājas vietnieces izglītības jomā sagatavotos 

uzdevumus, kas atklāj viņu zināšanas, attieksmes un atsevišķas prasmes, kā arī spēju komunicēt ar ne 

tik pazīstamu cilvēku. Katru mācību gadu jūnijā vecākiem tiek izsniegts aprakstošs pirmsskolas 

izglītības satura vērtējums. Ir skolotājas, kuras rakstisku bērna attīstības vērtējumu veic katru gadu. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar bērna stiprajām un vājajām pusēm gan individuālajās sarunās ar vecākiem, 

gan caur bērnu darbiem, kurus izvieto garderobē, gan arī ikdienas sarunās. 

Stiprās puses: 

1. Skolotāja pamana katru bērnu. 

2. Skolotāja, vajadzības gadījumā, sadarbojas ar atbalsta komandas speciālistiem. 

3. Pārredzama bērnu sasniegumu vērtēšanas sistēma bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem. 

4. Izstrādāti kritēriji SEM (sociāli emocionālā mācīšanās) un MM (mācīšanās mācīties)  

vērtēšanai pedagoģiskajā procesā. 
 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Jēgpilna bērna attīstības vērtēšana dinamikā 4-7g. bērniem (SR izvirzīšana, kritēriju izveide, 

pieraksta formas pilnveide 

2. Veikt tādu rotaļu  un spēļu atlasi, caur kurām var novērot bērna spējas, zināšanas, attieksmes 

pa jomām.   

3. Praktizēt bērnu iesaisti atsevišķu uzdevumu vērtēšanas kritēriju izveidē. 

4. Pilnveidot padarītā izvērtēšanu. 

 

Jomas vērtējums: Ļoti labi 

   

JOMA – 3. Atbalsts izglītojamiem 

           3.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Pirmskolā darbojas atbalsta personāls, kurš sastāv no iestādes vadītājas, vadītājas vietnieces izglītības 

jomā, psihologa, medmāsas, audiologopēdes. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts sociālais un 

speciālais pedagogs. Komandas tikšanās notiek ar intervālu 1 reizi mēnesī vai biežāk, ja ir 

nepieciešams. Lai apzinātu izglītojamos, kam nepieciešams atbalsts, notiek sarunas ar grupu 
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pedagogiem. Sadarbība ar sociālajiem dienestiem (pašvaldību) un citām atbildīgajām pašvaldības un 

valsts pārvaldes institūcijām notiek gadījumos, ja tas ir nepieciešams. Visi speciālisti ir pieejami 

izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Gan psiholoģiskais, gan socālpedagoģiskais atbalsts 

tiek nodrošināts, ievērojot konfidencialitāti un katru situāciju izvērtējot ar individuālu pieeju.  

Izglītojamo vajadzību nodrošināšanai tiek piedāvāti individuāli atbalsta pasākumi ikdienas mācību 

darbā (individuāli plāni, ilgstošāks laiks darba izpildei u.c.). Par nepieciešamiem atbalsta 

pasākumiem izglītojamiem pedagogi saņem atbalsta personāla rekomendācijas un ieteikumus. 

Pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem iestādē notiek tikšanās ar izglītības psihologu, logopēdu, kas 

sniedz padomus un atbalstu dažādos jautājumos, nosaka izglītojamo kognitīvo un emocionālo 

gatavību skolai, testē izglītojamo intelektuālo spēju līmeni, palīdz adaptēties jaunā vidē, iesaka 

uzvedības moduļus, ja rodas komunikācijas grūtības kolektīvā. Jauno izglītojamo vecāki pirms jauna 

mācību gada tiek aicināti tikties sapulcē, kurā tiek iepazīstināti ar iestādes ritmu, adaptācijas 

jautājumiem un noteikumiem. Tiek vērsta uzmanība uz katra bērna individuālām spējām pielāgoties 

apstākļiem iestādē. Katra bērna individuālās vajadzības tiek ņemtas vērā. 

Pēc vajadzības Pirmsskolas iestāde sadarbojas ar Pierīgas vai valsts pedagoģiski medicīnisko 

komisiju. 

Iestādes māsa veic izglītojamo profilaktisko apskati, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

divreiz gadā veic pedikulozes, kašķa un personīgās higiēnas pārbaudes, sadarbībā ar pedagogiem 

izglīto izglītojamos par veselīga dzīvesveida jautājumiem, piedalās iestādes sporta pasākumos. 

Iestādē tiek ievērota vecāku sniegtā informācija par atsevišķu izglītojamo individuālajām veselības 

vajadzībām. Tiek ievēroti ārstu norādījumi izglītojamiem par specifisko ēdināšanu. Par iestādē 

gūtajām traumām vai pēkšņu saslimšanu vecāki tiek informēti telefoniski.  

Stiprās puses: 

1. Atbalsta komandas sadarbība. 

2. Pedagoģiskā personāla izpratne un atbalsts katram izglītojamam. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt pilnveidot sadarbību ar vecākiem (aizbildņiem), kuru bērniem nepieciešams 

psiholoģiskais un/vai sociālpedagoģiskais atbalsts. 

 

Jomas vērtējums: Labi 

 

3.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 
Izglītības iestādes telpas ir drošas un piemērotas izglītības programmu īstenošanai. Iestādē ir 

izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Grupu skolotājas iepazīstina izglītojamos ar Iekšējās kārtības 

noteikumiem bērnu vecumam atbilstošā formā. Tas tiek darīts regulāri ikdienas pedagoģiskā procesa 

īstenošanas gaitā un par to ir izdarītas atzīmes skolotāja dienasgrāmatā. Katrā grupā ir izstrādātas 

bērniem viegli saprotamas un uztveramas uzvedības un drošības noteikumu piktogrammas. 

Izglītojamo vecāki ar Iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstas mācību gada sākumā vai bērnam 

uzsākot pirmskolas gaitas. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ar noteikumiem iepazinušies. 

Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti katrā grupas garderobē vecāku informācijas stendā.  Iestādē ir 

izstrādātas drošības instrukcijas par ceļu satiksmes drošību, ugunsdrošību, elektrodrošību, drošību 

ekskursijās un pārgājienos, par pirmās palīdzības sniegšanu un rīcību ekstremālās situācijās. Par 
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izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem grupu pedagogi veic ierakstus skolotāja 

dienasgrāmatā. Izglītojamie atbilstoši vecumam ar parakstu apliecina iepazīšanos ar visām drošības 

instrukcijām. Izglītojamo instruēšanas atbilstību prasībām kontrolē vadītājas vietniece izglītības 

jomā.  

Iestādes vadītāja ar rīkojumu nosaka mācību trauksmes organizēšanu, vadītājas vietniece 

saimnieciskajos jautājumos sadarbībā ar pašvaldības atbildīgo personu par ugunsdrošību un grupu 

personālu veic izglītojamo apmācību ugunsdrošības un rīcības mācību trauksmes gadījumos un 

uzrauga mācību trauksmes norisi.   

Iestādes pedagogi ir ieguvuši tiesības iepazīstināt izglītojamos ar antimobinga programmu „Lielā 

dzīves skola”, drošības skola “Džimbas skola“. Iestādē ir izstrādāta kārtība personāla un izglītojamo 

rīcībai gadījumos, kad ir konstatēta vardarbība. Preventīvos nolūkos tiek organizētas  nodarbības 

izglītojamiem sadarbībā ar Valsts policiju. Pedagogiem ir iepazīstināti ar izstrādāto kārtību par 

nepieciešamo rīcību un pieejamo atbalstu izglītojamo savstarpējas vardarbības situāciju risināšanai. 

Skolā ir izstrādāts krīzes dežurantu grafiks tūlītēja atbalsta sniegšanai situācijas risināšanā.  

Darba aizsardzības monitoringu veic vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos sadarbībā ar 

Ropažu novada darba aizsardzības speciālistu. Nepieciešamības gadījumā darba aizsardzības 

speciālists veic telpu apsekošanu un darbinieku izglītošanu par darba aizsardzības jautājumiem.  

Nepiederošu personu iekļūšanu izglītības iestādē regulē iekšējie noteikumi, kas pieejami 

apmeklētājiem redzamā vietā ieejot iestādē. Iestādes vārti un ieejas durvis ir aprīkotas ar 

elektroniskajām kartēm. Nepiederošas personas iestādē var iekļūt no 7:00 lidz 19:00 ar administratora 

atļauju, norādot apmeklējuma iemeslu. Administrators nodrošina nepiederošo personu pavadīšanu 

līdz apmeklējuma mērķim.  

Izglītojamo ikdienas veselības aprūpi veic skolas iestādes māsa no 8.00 līdz 17.00.  Iestādes māsa 

veic s dokumentācijas aizpildīšanu un vecāku informēšanu par gadījumiem, kas saistīti ar bērnu 

veselību. Tuvākā ārstniecības iestāde, kur vērsties pēc palīdzības ārpus iestādes māsa darba laika ir 

Doktorāts. Nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

Stiprās puses:  

1. Laba sadarbība ar pašvaldības speciālistu mācību trauksmes organizēšanā. 

2. Drošība kā prioritāte bērnu aizsardzībā. 

3. Iestādes darbinieki ir informēti un zina, kā nodrošināt izglītojamo drošību un aizsardzību. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

1. Nodrošināt iestādes māsas klātbūtni ietādē visu iestādes darba laiku. 

2. Pilnveidot un attīstīt pedagogu spēju veikt  izglītojamo uzvedības analīzi. 

3. Pilnveidot pozitīvās disciplinēšanas metodes. 

 

Jomas vērtējums: Labi 

 

3.3. Atbalsts personības veidošanā. 
Pirmsskolā tiek nodrošināts vispusīgs atbalsts personības veidošanā. Tiek veidota vide bērna fizisko, 

psihisko un kognitīvo vajadzību attīstībai. Tiek nodrošināta pozitīva, atbalstoša vide, bērnam ir 

iespējas daudz kustēties un daudz darboties ārā. Izglītojamie tiek rosināti darboties patstāvīgi, 

sadarboties ar grupas biedriem un skolotājiem. Tiek uzklausīti bērnu priekšlikumi mācību procesa 

vai vides veidošanā. Lai veicinātu atbildīgas, radošas personības veidošanos, bērniem tiek uzdoti 

atvērtie jautājumi - Kā tu domā?, Ko tu ierosini?, Kā būtu labāk?, u.c. Demokrātiski balsojot, 
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pirmsskolas ēdamzāles nosaukumam tika iebalsots viens no audzēkņu ieteiktiem nosaukumiem. 

Audzēkņi piedalās aptaujās, izsaka vērtējumu aktivitātēm, veic sava darba pašvērtējumu, u.c. 

Ikdienas pedagoģiskais process tiek plānots  atbilstoši  PII ”Annele” audzināšanas plānā izvirzītajām 

prioritātēm, mūsu pirmskolas attīstības plānam un gada darba plānam. Īpaša uzmanība tiek veltīta 

sociāli emocionālajai audzināšanai, dzimtās vietas patriotisma, nacionālās un valstiskās identitātes 

veidošanai. Ārpusgrupu pasākumi tiek integrēti  izglītības ikdienas ritmā, plānā iekļautas kopīgi 

svinamās dienas. 

Katru gadu īpaši gaidīti svētki ir Latvijas dzimšanas diena, kad bērni nēsā sarkanbaltsarkanās lentītes, 

runā un dzied latviešu tautas dziesmas, apgūst Latvijas simbolus un himnu, vairāk iepazīstas ar 

Latvijas novadiem  un ir aicināti  kopā ar savu ģimeni gatavot priekšnesumu tradicionālajam iestādes 

pasākumam ”Manas ģimenes veltījums Latvijai”. Kopā ar vecākiem organizēts lāpu gājiens ar 

sadziedāšanos pie ugunskura. Latviskās krāsās tiek klāti pusdienu galdi Baltā galdauta svētkos, kad 

bērni mācās svētku svinēšanas galda kultūru. Mācību procesā tiek integrēti Saulgriežu svētki.  

Lai attīstītu bērnos dzimtās vietas patriotismu, notiek regulāras pastaigas apkārtnē, pārgājieni, 

tikšanās ar vēstures rekonstrukcijas  kluba „Rodenpois ” puišiem, vietējo mākslinieku izstāžu apskate, 

sadarbība ar Ropažu Mākslas un Mūzikas skolu, dalība Ropažu novada pasākumos, mācību līdzekļa 

„Ar lepnumu par Ropažiem” izveide un izmantošana mācību procesā, izveidota ilustrētā Ropažu karte 

un “Anneles” teritorijas karte, ko bērni izmanto orientēšanās uzdevumos, notiek  talkas vides 

sakopšanā.  

PII “Annele” ir ekoskola jau 7 gadus un pedagoģiskajā procesā tiek likts uzsvars uz veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu, uz rīcībām, kas veido atbildīgu attieksmi pret vietu, kur dzīvojam, un 

planētu Zeme kopumā. Pirmsskola piedalās programmās “Skolas auglis ” un “Skolas piens”. Veicot 

dažādas aktivitātes, 3 gadu garumā aprobējām  starptautisku ekoskolu pilotprojektu “Ēdam atbildīgi”, 

tā ietvaros sadarbojāmies ar Bulgārijas pirmsskolu “The little prince”. Katru gadu piedalāmies 

Ekoskolu rīcības dienās, šī gada rīcības dienu moto bija “Glābjam pasauli kopā!”. Sagatavošanas 

grupu bērni Rīcības dienu aktivitātes prezentē Ropažu novada Domes sēdē. Iestādē vācam 

makulatūru, šķirojam atkritumus (cenšamies tos samazināt līdz minimumam), vācam baterijas, 

dzeram krāna ūdeni un mācāmies apēst visu, ko uzliekam uz šķīvja. Daudz uzturamies ārā, sportojot, 

ejot pārgājienos, braucot ar velosipēdiem un vienkārši rotaļājoties un mācoties. 

Veicinot izpratni par pienākumiem un tiesībām, izpratni par personas brīvību, neierobežojot citu 

personu pamattiesības un brīvību, regulāri aktualizējam  uzvedības  un drošības noteikumus, 

pārrunājam dažādas ikdienas situācijas, veicinām pozitīvu uzvedību ikdienā, (Džimbas skola, dežūras 

ēdamzālē, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana, tikšanās ar policijas tēliem runci Rūdi un bebru Bruno, 

u.c.). 

Projektā Skola 2030 PII “Annele” ir izvēlējusies pašvadības caurviju, tāpēc akcents uz bērnu 

pašvadītu mācīšanos emocionāli labvēlīgā vidē. Galvenais šī gada mērķis izvēlētajā caurvijā bija – 

Bērns darbojas mērķtiecīgi. Pedagogi mācījās, sadarbojās, izstrādāja kritērijus un izmēģināja praksē 

dažādas metodes, paņēmienus, organizācijas formas šī mērķa sasniegšanā.  

Pedagogi uzvedības korekcijai pamatā pielieto pozitīvo disciplinēšanu. Pedagogi ir elastīgi un spēj 

reaģēt un atbilstoši pielāgoties situācijai, ja korekcija jāveic ikdienas dzīvē. Audzēkņi piedalās grupas 

uzvedības noteikumu izstrādē.  

Lai veicinātu izglītojamo sevis apzināšanos, pašizziņu, pozitīvu pašvērtējumu, bērni apgūst 7 soļu 

emocionālās audzināšanas programmu, dažādu emocionālo mirkļu pārvarēšanas stratēģijas, 6-gadīgie 

audzēkņi - antimobinga programmu „Lielā dzīves skola”. Savas individuālās prasmes bērni var 
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izpaust  uz  “Brīvās skatuves”- vismaz 2reizes gadā, savus radošos darbus, kas tapuši mājās,  regulāri  

var izstādīt hobiju izstādē pirmsskolas gaitenī. Pedagogi pielieto dažādas metodes bērna pozitīva 

pašvērtējuma veidošanā. 

Par ārpusiestādes pulciņiem (dejošana, balets, futbols, karatē, angļu valoda) vecākus informē grupu 

skolotājas. Pulciņu laiki ir pieejami grupu vecāku stūros. Sniedzam nepieciešamo atbalstu 

izglītojamiem, kas apmeklē pulciņus. 

Par tradīciju kļuvis sagatavošanas grupu bērnu koncerts Ropažu sociālajā aprūpes centrā uz 

Mārtiņiem. 

 

Stiprās puses: 

1. Notiek mērķtiecīga dzimtās vietas patriotisma veidošana. 

2. Bērni ir ieinteresēti dažādu vides tēmu apguvē, apkārtējās vides saudzēšanā un kopšanā. 

3. Pilnveidota pedagoga izpratne par  ikviena bērna mērķtiecīgu darbošanos un tās saistību ar 

emocionālo labsajūtu un iesaisti (Leuven Scale for Involmement, Leuven Scale for Well- being).  

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem bērna individuālo spēju izzināšanā un attīstībā. 

 

Jomas vērtējums: Labi 

 

3.4.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

Pedagogi sasniedzamos rezultātus plāno mēnesim, bērniem, kas apguvuši standartu, tiek piedāvāti 

grūtāki uzdevumi, bērniem ar speciālām vajadzībām - tiek veidoti individuālie plāni, sadarbībā ar 

atbalsta grupas pedagogiem, psihologu un vecākiem. Ikdienas darbā pedagogs strādā ar atsevišķiem 

bērniem individuāli. Skolotāji izmanto dažādas mācību metodes un formas, lai padarītu bērniem 

mācību procesu interesantu un atbilstošu viņu spējām. Lai iepazīstinātu vecākus ar bērnu 

sasniegumiem, notiek tikšanās ar vecākiem, t.sk. arī trīspusējās, kurās piedalās arī bērni. 

Visiem bērniem tiek dotas vienādas iespējas piedalīties grupas ikdienas dzīvē, kā arī kopējos svētku 

pasākumos. Katrs bērns tiek rosināts piedalīties, piemeklējot viņam tuvāko izpausmes veidu. Neviens 

nedrīkst justies mazāk spējīgs kā citi. 

Iestādē  tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai diagnosticētu izglītojamos, kuriem ir nepieciešams atbalsts. 

Psihologs veic izglītojamo intelekta izpēti, un nepieciešamības gadījumā izglītojamais tiek virzīts uz 

pedagoģiski medicīnisko komisiju. Logopēds veic mērķtiecīgu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir 

diagnosticēti logopēdiska rakstura traucējumi. Medmāsa, kura ir arī mākslu terapeite, iesaistās 

izglītojamo uzvedības korekcijā, strādā ar bērnu, skolotājām un vecākiem. Lielu atbalstu ikdienas 

darbā nodrošina skolotāja palīgs.  

Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamā ģimeni, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu bērna 

izaugsmes veicināšanā. Skolā tiek organizētas vecāku, grupu skolotāju un psihologa, atbalsta 

komandas speciālistu, skolas administrācijas sarunas ar grupu skolotājām, vecākiem. Sarunu laikā 

tiek noskaidroti mācīšanās un uzvedības grūtību cēloņi, tiek meklēti veidi kā palīdzēt izglītojamiem 

un vecākiem. Sarunas tiek protokolētas. 
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Stiprās puses: 

1. Pedagogi izprot mācību darba diferenciācijas nepieciešamību. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, rosinot izpaust bērna individuālās spējas un demonstrēt tās  uz 

“Brīvās skatuves” vai hobiju izstādē. 

2. Mērķtiecīgāk izmantot PII ”Annele” pieejamos vides un materiālos resursus (“Mācāmies darot 

telpa”, “Aizskatuve”, eksperimentu kastes u.c.) 
 

Jomas vērtējums: Labi 

 

3.5.  Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Pedagogs regulāri veic savu audzēkņu darbības vērošanu ikdienas procesā. Ja novērojot konstatē, ka 

kādam izglītojamam ir grūtības apgūt kādas zināšanas vai prasmes, tiek meklēti cēloņi mācību 

grūtībām. Skolotājs informē atbalsta komandu, kura, sadarbojoties ar skolotāju, izanalizē situāciju un 

pieņem tālāku rīcības plānu. Ja nepieciešams, aicina uz sadarbību vecākus un lūdz vērsties pie 

speciālistiem pēc rekomendācijām. Ja agrīnā vecumposmā (no 1,5 līdz 3 gadu vecumam) rodas 

aizdomas par speciālām vajadzībām un vecāki sniedz piekrišanu, tiek veikts Minhenes funkcionālās 

attīstības diagnostikas tests, kas dod iespēju agrīni diagnosticēt speciālās vajadzības un sniegt 

atbilstošu atbalstu. 

No 2015. gada iestādē izglītojamiem tiek īstenotas speciālās izglītības programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Šajās 

programmās izglītību apgūst 3 izglītojamie. Atbalsta pasākumi šie audzēkņiem tiek nodrošināti, 

pamatojoties uz speciālistu rekomendācijām. Ja nepieciešams, tad tiek aktualizēti pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumi. Iestādē darbojas atbalsta komanda – audiologopēde, psihologs, 

medicīnas māsa, vadītāja, vadītāja vietniece izglītības jautājumos. Nepieciešamības gadījumā tiek 

papildus piesaistīts speciālais pedagogs un sociālais pedagogs. Ikdienas atbalsta nodrošināšanā 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām piedalās arī pedagogu palīgi.  Lielākā daļa pedagogu ir 

pilnveidojušies speciālās izglītības kursos. Katram izglītojamam, kurš apgūst speciālās izglītības 

programmu, sadarbojoties ar vecākiem, tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns, kas ietver 

izglītojamā stipro un vājo pušu raksturojumu, nepieciešamos atbalsta pasākumus ikdienas darbos, 

iestādes un ģimenes sadarbību. 

 

Stiprās puses: 

1.      Izglītojamo speciālo vajadzību agrīna diagnostika un piemērota atbalsta piemērošana. 

2.      Pedagogu izpratne par speciālām vajadzībām un to nozīmīgumu. 

 

Turpmākas attīstības vajadzības: 

 

1.      Regulāra pedagogu profesionālā pilnveide darbam ar izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

2.      Supervīziju nodrošināšana pedagogiem. 

 

Jomas vērtējums: Labi 
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3.6.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 
Informāciju par pirmsskolas darbu vecāki iegūst saziņā ar grupu skolotājām, skolas vadību, iestādes 

mājas lapā, Facebook profilā, iestādes padomes sapulcēs, individuālajās sarunās. Ikdienā regulāra 

informācijas apmaiņa starp grupu un vecākiem notiek ar WhatsApp. Vismaz vienreiz gadā grupu 

skolotājas  rīko klases vecāku sapulci. Grupu skolotājas rīko individuālas sarunas ar vecākiem, pēc 

nepieciešamības pieaicinot psihologu vai kādu no atbalsta komandas. Katru gadu vecāki tiek 

iepazīstināti ar skolas iekšējā kārtības noteikumiem. Augustā notiek sapulce vecākiem, kuriem bērni 

uz mūsu iestādi nāk pirmo reizi. Viņi tiek informēti par galvenajām prasībām un noteikumiem, par 

savstarpējās sadarbības iespējām. Katru gadu tiek veikta vecāku apmierinātības aptauja par skolas 

darbu. Vecāku ierosinājumi un iebildumi tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko skolas mācību un 

audzināšanas darbu. Vecāku aptaujas rezultāti tiek apkopoti un iekļauti skolas gada pārskatā. Ja 

bērnam tiek konstatētas mācīšanās grūtības vai uzvedības traucējumi, skolas atbalsta komanda to 

risināšanai uz individuālajām pārrunām aicina skolēna vecākus. Jebkurš vecāks pirmsskolā var 

saņemt izglītības psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, medmāsas, kā arī citu iestādes speciālistu 

konsultācijas dažādu ar izglītību saistītu jautājumu risināšanā.  

Iestādē darbojas iestādes padome. Vecāki iestādes  padomē tiek ievēlēti katru gadu grupu vecāku 

sapulcēs. Vecāku pārstāvji padomē ir vairākumā un iestādes padomes vadītājs ir no vecāku pārstāvju 

vidus. Tiek nodrošināta iespēja ikvienam vecākam iesniegt priekšlikumus darba pilnveidei, jo 

iestādes padomē ir pārstāvis no katras grupas. Sekot sava bērna mācību darbam un noskaidrot 

neskaidros jautājumus par sava bērna sekmēm uzvedību vecāki var, komunicējot ar grupu skolotājām. 

Plašāku informāciju par bērna sasniegumiem vecāki iegūst individuālajās sarunās. 

Vecāki ir mīļi gaidīti jebkuros PII ”Annele” pasākumos, kā arī ikdienā. Tradicionāla ir Zinību diena 

un mācību  gada noslēguma diena kopā ar vecākiem. 1x gadā notiek sporta diena ar  vecākiem. Vecāki 

tiek aicināti atbalstīt dažādas grupu un Ekoskolas aktivitātes (“Radi no vietējā!”, Izveido 

Ziemassvētku eglīti no otrreizējās pārstrādes materiāliem u.c.). 

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažos” ietvaros, vecākiem tika 

piedāvāti kursi bērnu emocionālajā audzināšanā.  

 

Stiprās puses: 

1. Kopumā vecāki ir apmierināti ar PII ”Annele” darbu (vecāku aptauja ). 

2. Notiek regulāra saziņa starp grupu skolotājiem un vecākiem, vadība un atbalsta komandas 

speciālisti  ir atvērti dažādu jautājumu risināšanā. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Izvērtēt trīspusējo sarunu norisi grupās, vienoties par turpmāko šo sarunu organizāciju 
 

Jomas vērtējums: Labi 
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JOMA - 4. Iestādes vide 

4.1. Mikroklimats 

Neatņemama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa  ir  iestādē izstrādājušās un nostiprinājušās  pasākumu 

un notikumu tradīcijas: 

1. Zinību diena (septembra 1. darba diena); 

2. Ģimeņu sagatavots koncerts “Manas ģimenes veltījums Latvijai” (novembra 2. nedēļa); 

3. Svētku koncerts “Latvijai dzimšanas diena” (16. vai 17. novembris); 

4. Lāpu gājiens; 

5. Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Ziemassvētku pasākumi; 

6. Jaunā gada karnevāls (februāris); 

7. Lielā diena; 

8. Pavasara koncerti ģimenēm: piedalās visas grupas (aprīļa beigas); 

9. Baltā galdauta svētki  

10. Izlaiduma grupu bērnu rīkots pasākums “Paldies, draugi!”; 

11. Izlaiduma nedēļa ar vizīti uz skolu un ekskursiju (maija pēdējā nedēļa); 

12. Izlaidumi (maija pēdējā piektdiena). 

Sabiedrības, tostarp, vecāku informēšanas nolūkos izglītības iestāde publicē aktuālo informāciju 

iestādes mājas lapā, sociālās vietnes Facebook PII “Annele” lapā, novada pašvaldības izdevumā 

“Ropažu vēstis”, dalīšanās pieredzē ar citu novadu un reģionu pirmsskolu pārstāvjiem un Ekoskolām. 

Publikācija par Pilotprojekta “Ēdam atbildīgi” norises gaitu un rezultātiem - laikraksts “Diena” 

(01.08.2017), LR 1 “Ģimenes studija” (02.10.2017.), Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā 

konferencē (07.09.2017.) 

Esam atvērti sadarbībai visos līmeņos un jomās: piedalāmies novada rīkotajos kultūras, sporta un 

izglītības pasākumos, koncertos SAC “Ropaži”, Ziemassvētku apsveikumu gatavošana Anneles 

sadarbības partneriem, ziedotājiem, draugiem, bērnu muzikāls apsveikums Senioru dienas pasākumā; 

ar vecākiem organizējam Ģimeņu  dienas.  

Viena no iestādes pamatvērtībām  ir cieņpilnas un labvēlīgas attiecības starp darbiniekiem, bērniem  

un vecākiem. Veicam iestādes darbinieku un vecāku apmierinātības aptauju. Skolotājas vērojumos 

vai sarunās (atkarībā no bērna individuālās spējas paust viedokli) ar izglītojamiem noskaidro viņu 

emocionālo pašsajūtu dažādos darbības veidos. Iegūtie dati tiek apkopoti,  izvērtēti  un  izmantoti  

darba uzlabošanai. Reizi gadā vadība organizē individuālās  sarunas,  kuru laikā tiek noskaidrots katra 

darbinieka personīgais sniegums iestādes mērķu sasniegšanai, viņa apmierinātība, noskaidrots 

darbinieka komforta līmenis viņa mikrokolektīvā un  uzklausīti priekšlikumi iestādes darbības 

uzlabošanai Gadījumos, kad rodas kādas sadarbības problēmas kolēģu starpā, iestādes vadība 

jautājumu risina, veicot pārrunas ar katru iesaistīto darbinieku un, vajadzības gadījumā, veic 

darbinieku rotāciju. Katrs darbinieks individuāli tiek iepazīstināts ar amata aprakstu, veicamajiem 

pienākumiem un uzdevumiem. 

  Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem un Darba kārtības noteikumi tiek papildināti  pēc 

nepieciešamības un aktualizēti pedagoģiskajās sēdēs vai darba kolektīva kopsapulcē. Vecāku 

pārstāvjus ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamiem iepazīstina Iestādes padomes sēdēs. 

Noteikumi tiek saskaņoti Ropažu novada pašvaldībā. Izglītojamie, vecāki un darbinieki tiek 

iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamiem un Darba kārtības noteikumiem  pēc to 

apstiprināšanas. Izglītojamie ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti izglītības 

programmas īstenošanas procesā. Šajos noteikumos ir noteikta kārtība, kādā tiek organizēts darbs ar 
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izglītojamiem, kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus. Iestādē ir  izstrādāta kārtība, kādā atbalsta 

personāls sniedz palīdzību izglītojamam iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā. Darba kārtības 

noteikumu neievērošanas gadījumā darbiniekam iestājas atbildība pēc DL un citiem normatīviem 

aktiem. 

PII “Annele”  ir sava himna, kuras autores ir iestādes skolotājas, iestādes  karogs un logo. 

Sagatavošanas grupas bērniem dāvinām pildspalvas ar uzrakstu “PII “Annele””, uz Latvijas valsts 

svētkiem dāvinām grāmatas “Ar lepnumu par Ropažiem”. Iestādē ir cieņpilna attieksme pret valsts 

simboliem, Zinību dienā, Izlaidumā  un valstij nozīmīgos pasākumos tiek izmantots valsts karogs, 

himna, citi valsts simboli. Sagatavošanas grupas bērniem Latvijas dzimšanas dienā organizējam 

ekskursiju uz Rīgu ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, “Annelē” rīkojam svinīgo pasākumu 

un lāpu gājienu audzēkņiem ar ģimenēm. Iestādes darbinieki ir lojāli Latvijas Republikai un tās 

Satversmei, ar savu rīcību ir pozitīvs piemērs audzēkņiem . 

Iestādes Iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, kā  tiek organizēts darbs ar bērniem, kuri neievēro 

iekšējās kārtības noteikumus. Ir izstrādāta kārtība, kādā atbalsta personāls sniedz palīdzību  

noteikumu ievērošanā. Pedagogs ziņo atbalsta grupas vadītājam par audzēkņiem, kuri regulāri 

pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus. Atbalsta grupās vadītājs rīkojas pēc iestādē noteiktās kārtības.  

 

Stiprās puses: 

1. Pozitīvas un labvēlīgas attiecības iestādes darbinieku, izglītojamo, vecāku un pašvaldības 

starpā.  

2. Iestādes tradīcijas un pasākumi. 

3. Sociāli emocionālā mācīšanās. 

 

Turpmākā attīstība: 

4. Vairāk deliģēt kolektīva atbildību un patstāvību lēmumu pieņemšanā. 

5. Dažādot kolektīva saliedēšanas pasākumus. 

6. Vairāk iesaistīt Iestādes padomi iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanā. 

Jomas vērtējums: Ļoti labi 

 

4.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

PII “Annele” 2011. gadā ir veikti renovācijas darbi vecajā ēkā, kurā ir izvietotas sešas grupas, sporta 

zāle, veļas telpa, mūzikas un sporta skolotājas kabinets, relaksācijas telpa individuālām vajadzībām 

bērniem, darbinieku telpa un noliktava. 2015. gadā nodota ekspluatācijā iestādes piebūve ar četrām  

grupām bērniem vecumā no 3- 7 gadiem 2.stāvā, 210 m2 lielu zāli ar skatuvi, sapulču telpu, 

administrācijas kabinetiem, ēdamzāli un palīgtelpām, praktisko darbu telpu bērniem “Mācāmies 

darot” 1. stāvā. 2018. gada februārī sapulču telpa un divi kabineti tika pārbūvēti par grupu 1,5 

gadīgiem bērniem. Iestādes telpas ir tīras, kārtīgas, gaišas. Remonts nepieciešams vienai grupai un 

sporta zālei vecajā korpusā. Grupu telpas ierīkotas atbilstoši  prasībām un bērnu vajadzībām, ir gaišas 

un saulainas, iestādes gaiteņi brīvi, jaunajā korpusā plaši un gaiši. Sporta nodarbībām ir  sporta zāle. 

Mūzikas nodarbības un dejošana notiek svētku zālē. 
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Atzinumi darbības turpināšanai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijā – ar sporta laukuma mīksto segumu ierīkots sporta laukums 120 m2 un 200 m garš 

veloceliņš. Ap ēku un pie divām nojumēm ir bruģēti laukumi, teritorija ir sakopta un tiek uzturēta 

labā kārtībā. Šobrīd iestādes teritorijā ir iekārtoti pieci rotaļlaukumi ar nojumēm. Grupu rotaļlaukumi 

ir labiekārtoti, aprīkoti ar šūpolēm, smilšu kastēm, kustību centriem, tomēr nepieciešams pilnveidot 

ar dažādiem pētnieciskiem aprīkojumiem. Iestādes iekšpagalmā ir izveidots svētku laukums. Tas 

ikdienā tiek izmantots bērnu kustību rotaļām u.c. aktivitātēm. Ir izveidota ieražu svētku svinību vieta 

ar ugunskuru. Izglītojamie tiek motivēti piedalīties sava laukumiņa un skaistumdobju aprūpē. 

Pavasaros bērni grupās iesēj un izaudzē lielāko daļu no vasaras puķu dēstiem. Skolotājas kopā ar 

bērniem tās izstāda dobē, vasarās bērni tās laista, spēju robežās apkopj.  Tāpat lielie bērni rūpējas par 

jaunajām ābelītēm.  

Iestādes teritorijā nav izdalīts saimniecības laukums. Iestādē tiek šķiroti atkritumi. Papīru savācam 

un  nododam makulatūrā, polimēra un stikla atkritumus nesam uz ciemata atkritumu šķirošanas 

tvertnēm, pārējos atkritumus izmetam mūsu kopējā atkritumu konteinerā. Atkritumu konteiners ir 

aizvērts ar aizvaru. Ir trīs komposta tvertnes, kurās tiek kompostēti organiskie atkritumi (izņemot 

pārtikas atkritumus). Tās novietotas attālākajā teritorijas daļā. Iestādes teritorija ir iežogota,  iekļūšana 

un izkļūšana no iestādes teritorijas ir organizēta pa vieniem vārtiem. Vārti un visas ārdurvis, pa kurām 

iekļūst iestādē, ir aprīkotas ar elektronisko karšu atvērējiem. Kartes tiek izsniegtas katram 

darbiniekam un katrai izglītojamā ģimenei ar darbības laiku 6:55 – 19:05. Kartes ir personalizētas. 

Apmeklētāji iestādē var iekļūt tikai administratora pavadībā. Apmeklētājiem redzamā vietā ir izvietoti 

noteikumi par uzturēšanās kārtību iestādē.   

PII “Annele” teritoriju iekļauj Centra un Bērzu ielas. Rīta un pēcpusdienas stundās vērojama intensīva 

satiksme pie iestādes vārtiem un uz apkārtesošajām ielām. Esošo situāciju uz ielas nevar uzskatīt par 

satiksmes dalībniekiem drošu, tādēļ Ropažu novada pašvaldība ir izstrādājusi Centra ielas 

rekonstrukcijas projektu un plāno 2019.gada vasarā veikt vērienīgu rekonstrukciju Centra ielā un daļā 

no Bērzu ielas.   

 

Stirpās puses: 

1. Labiekārtota vide vispusējai bērnu darbībai un laika pavadīšanai ārā jebkādos laika apstākļos. 

2. Veloceliņš, sporta laukums, kustību un aktivitāšu iespējas. 

3. Bērnu darbošanās vides sakopšanā (puķu stādu audzēšana, lapu grābšana, sniega tīrīšana, u.c.). 

4. Droša vide bērniem. 

5. Bērnu drēbju, apavu, grāmatu maiņas galds “Dod lietām otru dzīvi”. 

 

 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Centra iela 4, Ropaži, 

Ropažu nov., LV-2135 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

Kontroles akts 

 Nr. 22/8-3.8.1./1675 

No 21.12.2017 

Centra iela 4, Ropaži, 

Ropažu nov., LV-2135 

Atzinums no veselības 

inspekcijas 

Kontroles akts Nr. 

00294118 

No 18.05.2018 
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Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Atjaunot un papildināt rotaļu konstrukcijas. 

2. Izstrādāt teritorijas labiekārtojuma projektu. 

3. Pabeigt jaunā rotaļlaukuma izbūvi, nobruģēt laukumus pie visām nojumēm. 

4. Iestādes teritoriju aprīkot ar tādu inventāru un aprīkojumu, kas rosina bērnus uz mērķtiecīgu 

darbošanos, rosina audzēkņus domāt un darīt. 

5. Iegādāties polimēra atkritumu konteineru. 

 

Jomas vērtējums: Ļoti labi 

 

JOMA – 5. Izglītības iestādes resursi 

5.1. Iestādes un materiāltehniskie resursi 
Iestādē ir atvērtas 11 grupas bērniem vecumā no 1,5 – 7 gadiem. Iestādes kopējā platība ir 2124,6 m2. 

Telpu nodrošinājums apmierina pieprasījumu pēc vietām pirmsskolā. 

Grupu skolotājas divas reizes gadā kopā ar vadītājas vietnieci izglītības jomā pārskata, plāno un 

papildina nepieciešamos mācību līdzekļus izglītības programmas īstenošanai. Mācību gada sākumā 

tiek apstiprināts mācību literatūras un līdzekļu saraksts. Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

tiek saskaņoti Iestādes padomē. Katrā grupā ir dators ar bezvadu interneta pieslēgumu, projektors, 

mūzikas centrs. Tie tiek izmantoti izglītības procesā atbilstoši bērnu vecumam. Katrā grupā ir savs 

mobilais tālrunis saziņai ar grupas vecākiem, pedagoģiskā procesa filmēšanai, fotografēšanai. Iestādē 

bērnu relaksācijai un mākslinieciskajai darbībai ir pieejami divi gaismas galdi, smilšu galdi.  

Saimniecisko darbību - nepieciešamo resursu iegāde, piegāde, iestādes uzturēšanas un saimnieciskās 

darbības nodrošināšanu veic vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā pēc izstrādāta darbības plāna 

gadam. Katram pedagogam ir iespējas izteikt ierosinājumus fiziskās vides un nodrošinājuma 

uzlabošanai. Izstrādājot jauno budžeta projektu, tiek ņemti vērā pedagogu ierosinājumi.  

Iestādes personāls ir nodrošināts ar nepieciešamajām telpām. Ir kabinets izglītības psihologam, 

speciālajam pedagogam, logopēdam, medmāsai, vadītājas vietniecei izglītības jomā. Telpu trūkuma 

dēļ nav iespējams nodrošināt atsevišķus kabinetus tehniskajam personālam -  lietvedei un vietniecei 

saimnieciskajā jomā. Ir nodrošināta neliela telpa darbinieku atpūtai, taču, ņemot vērā pirmsskolas 

darba specifiku, šī telpa tiek izmantota reti.  

Ir izstrādāts materiāltehnisko resursu atjaunošanas plāns 3 gadiem. 

Stiprās puses: 

1. Ļoti labs materiāltehniskais, mācību līdzekļu un materiālu nodrošinājums; 

2. Mūsdienīgas telpas izglītojamiem un darbiniekiem; 

3. Ieinteresēta un atbalstoša pašvaldība. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt sadarbību ar pašvaldību iestādes mūsdienīgas vides un nodrošinājuma uzturēšanai; 

2. Atjaunot materiāltehnisko resursus pēc izstrādātā plāna; 

3. Uzlabot Wifi pārklājumu iestādē; 

4. Izstrādāt pārbūves projektu kabinetu (vecajā ēkā) ventilācijas uzlabošanai. 

Jomas vērtējums: Ļoti labi 
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5.2. Personālresursi 
Iestādē ir izglītības programmu realizēšanai nepieciešamie pedagogi un atbalsta personāls: medmāsa, 

speciālais pedagogs, audiologopēds. Izglītības psihologs iestādē ir 1 dienu nedēļā vai pēc 

nepieciešamības biežāk.  

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tiek plānota saskaņā ar iestādes vajadzībām un 

pedagogu pašvērtējumu. Valstī noteiktā kārtībā pedagogiem iestādē organizējam audzināšanas kursus 

un kursus bērnu tiesību aizsardzībā. Vairums pedagogu labprāt papildina savas zināšanas apmeklējot 

kursus, ko uzskata savai pilnveidei par labu. Mērķtiecīgi izvēlamies kursus, kas nepieciešami mūsu 

izaugsmei saskaņā ar mūsu pirmsskolas prioritātēm vai esošajām vajadzībām, piem. atbalstām sociālā 

pedagoga studijas, vairāki pedagogi un palīgi pilnveidojušies izpratnē un darba metodēs ar autistiem, 

ieplānota pedagoga izglītošana darbam ar talantīgiem bērniem, trīs pedagogi apguvuši Montesori 

metodes. Sadarbojamies ar Pikleres biedrību mazo bērnu audzināšanas un mācīšanas jomā. Visi mazo 

grupu skolotāji apguvuši podiņmācību, vides veidošanas kursu. 

Rodam iespēju pedagogus, skolotāju palīgus nosūtīt uz dažādām konferencēm, piemēram, dalība 

starptautiskā konferencē “Kāds dārzs ir bērnudārzs?”, e-klases skolotāju konferencē, “Lietpratība 

sākumizglītībā”, kurā piedalījās piecas skolotājas, kas nepiedalās pilotskolu mācībās. Katru vasaru 

un ziemu piedalāmies Ekoskolu forumā, kurā vides jautājumos izglītojas gan skolotājas, gan citi 

iestādes darbinieki. Izglītojamies ārvalstīs Erasmus+ mobilitātēs. Viena skolotāja apguva 

matemātikas mācīšanas metodes Izglītības inovāciju centra organizētos kursus “Mathematics their 

way”, ko vadīja Kanādas pedagoģe. 

“Anneles” pedagogi ir vērsti uz inovācijām un labprāt seko novitātēm izglītībā, nav skubināmi 

mācīties. Vadība profesionāli  pilnveidojas pati un atbalsta pedagogu tālākizglītošanos. Pedagogi 

sadarbojas profesionālās kompetences pilnveidē. Darbinieki aizvieto viens otru darbā, tādejādi 

nodrošinot kursu, konferenču u.c. apmeklēšanu. 

Par skolu kā mācīšanās organizāciju pedagogi savu viedokli izteica 2017. gada jūnijā, skat. 

diagrammu. 

 

 

Personāla piesaiste izglītības iestādei notiek ar sludinājumu palīdzību. Kandidāti tiek aicināti iesūtīt 

CV un motivācijas vēstuli. Pārrunu procesā piedalās iestādes vadītāja un vietniece izglītības jomā un 

vietniece saimnieciskajā jomā, ja izvērtējamais pretendē uz tehniskā darbinieka vakanci. Pārsvarā 
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trūkstošo pedagogu vakances aizpilda tās iestādē strādājošās skolotāju palīdzes, kuras ir motivētas 

pedagoģiskajam darbam, uzsāk studijas un kļūt par skolotāju.    

Pedagogu un pārējo iestādes darbinieku motivēšanai ir Ropažu novada domes izstrādāta  

Profesionālās darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība. Novērtēšana tiek veikta katru 

gadu decembrī. Kad darbinieks veicis pašnovērtējumu, iestādes vadība tiekas individuāli ar 

darbinieku un  sarunas laikā  pārrunā darbinieka pašvērtējumu, vadības novērtējumu un  izvirza 

turpmākos mērķus  veiksmīgam darbam iestādē.  Kolektīva kopējie pasākumi ir 2 - 3 reizes gadā: 

augusta mēneša pēdējā darba dienā, kad pie kafijas tases izrunājam jaunā mācību gada aktualitātes, 

pārrunājam kolektīvam aktuālas lietas un mācību gada noslēgumā meistardarbnīca ar perkusionistu 

Nilu Īli. Ik gadu kolektīvs ir aicināts piedalīties Ropažu kultūras centra rīkotajā Latvijas valsts svētku 

pasākumā. Iestādes vadība sveic darbiniekus nozīmīgās dzīves jubilejās.  Kā nozīmīgs darbinieku 

motivēšanas instruments ir Veselības apdrošināšanas polises.   

Stiprās puses: 

1. Izveidojušās tradīcijas jauno darbinieku profesionālam atbalstam; 

2. Veselības apdrošināšanas polises; 

3. Saliedēts kolektīvs. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Izstrādāt rīcības plānu jauno speciālistu piesaistei; 

2. Sadarboties ar citām pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu un atbalsta speciālistu 

piesaistīšanai, lai nodrošinātu pilnu darba slodzi; 

 

Jomas vērtējums: Labi 

 

JOMA - 6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

PII ”Annele” vīzija ir ““Annelē” visi ir laimīgi!”. 

Ar to saprotam labsajūtu, līdzdalību, attīstību un vienojošas tradīcijas visiem - gan bērniem un viņu 

vecākiem, gan darbiniekiem. Uzskatām, ka galvenā vērtība ir cilvēks, tāpēc mācīšanās un mācīšanas 

procesā liels uzsvars tiek likts uz brīvību, izvēli un atbildību  – katram savā vietā (sākot ar bērnu un 

beidzot ar bērnudārza vadītāju). Esam sapratuši, ka ne vienmēr zināšanas ir tās, kas dara cilvēku 

laimīgu, tāpēc lielu lomu piešķiram dažādu praktisko iemaņu un attieksmju veidošanai bērnos. 

Mācāmies dzīvot un sadzīvot. 

Mērkis:  

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina pirmsskolas 

izglītības vadlīniju izpildi, tas ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot  

viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi nodrošinot bērnam iespēju 

sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

Uzdevumi: 

1. Īstenot pirmsskolas izglītības programmas apguvi. 

2. Izvēlēties izglītības darba metodes un formas. 
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3. Sadarboties ar vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas izglītības 

ieguvi. 

4. Racionāli izmantot pirmsskolai iedalītos finanšu resursus. 

5. Mācību  procesā sekmēt aktivitāti, veicināt radošumu, izmantot daudzveidību, veicināt 

dažādu līmeņu sadarbību. 

6. Atbalstīt  mācīšanās praksi, kas balstīta uz brīvību, izvēli, atbildību un kritisko domāšanu.  

 

Izglītības attīstības pamatprincipi mūsu iestādē: 

 Izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē jebkuram bērnam no 

1,5 - 6 gadiem   

 Vide, kurā katrs bērns var veidoties par aktīvu, patstāvīgu, radošu un atvērtu 

sabiedrības locekli, kurš ciena un prot sadarboties ar citiem. Katra bērna spējām 

un pilnvērtīgai viņa potenciāla attīstībai piemērots mācību veids un metodes. 

 Bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku sadarbība kopīgu mērķu 

sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu 

pasaulē. 

 

 Iestādes ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014.-2019.G. paredz: 

 

1. Iestādes darba organizācijas, vadības un kvalitātes nodrošināšanu. 

2. Iestādes fiziskās vides rekonstrukciju un pilnveidi. 

3. Mērķtiecīgas mācību vides uzturēšanu un pilnveidi. 

4. Rūpes par bērnu fizisko un emocionālo veselību. 

5. Mācību procesa integrāciju. 

6. Nacionālās un valstiskās identitātes veidošanu. 

7. Kopējās vides apziņas attīstības veicināšanu, darbojoties Ekoskolu programmā. 

8. Jaunu tehnoloģiju ieviešanu. 

9. Pedagogu inovatīvā potenciāla apzināšanu, inovāciju ieviešanu. 

10. Racionālu pieredzes izmantošanu, tradicionālo metožu izvērtēšanu, jaunu metožu 

ieviešanu. 

11. Vecāku iesaistīšanos mācību procesā. 

12. Dalību Eiropas projektos, kas saistīti ar pieredzes apmaiņu un profesionālo pilnveidi. 

13. Iestādes  pieredzes popularizēšanu. 

14. Sadarbību ar Ropažu novada iestādēm, kuru darbība saistīta ar izglītību. 

 

Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts process. Aktuālie iestādes procesa momenti tiek izvērtēti 

tiekoties regulārajās pedagogu 5- minūtēs. Gada beigās pedagogi veic sava darba rakstisku 

pašvērtējumu, ko iesniedz vadībai tālākās plānošanas vajadzībām. Pašvērtēšanas procesā tiek veikta 

vecāku anketēšana un iegūtie rezultāti tiek izmantoti tālāko prioritāšu noteikšanā. Skolas darbinieki 

piedalās kopīgā prioritāšu izvērtēšanā sadarbības grupās, pedagoģiskajās sēdēs. Vismaz vienu reizi 

mācību gada laikā skolas vadība individuāli tiekas ar katru darbinieku, lai izprastu darbinieka 

sasniegumus un vajadzības. Darbinieks savu  sniegumu darba vietā vērtē 1x gadā, raksta 

pašvērtējumu (vienots visai iestādei) un iesniedz to vadības komandai izskatīšanai. Kopīgā sarunā 

tiek novērtēts darbinieku sniegums un noteikti turpmākie uzdevumi. Mācību gada noslēgumā 

pedagoģiskajā padomē tiek veikts skolas darba prioritāšu īstenošanas izvērtējums ar mērķi precizēt 

turpmākos uzdevumus nākamajam periodam. Aktualizētie uzdevumi ir saistoši katram pedagogam 

un tiek iekļauti mēneša darba plānos. 2014. gadā ir izstrādāts iestādes attīstības plāns 2014.-2019. 

gadam. Plāns ir veidots, balstoties uz PII ”Annele” vajadzībām un Ropažu novada izglītības attīstības 

stratēģijā noteiktajiem attīstības virzieniem. Liela daļa plānā izvirzīto uzdevumu ir izpildīti un  2019. 

gadā jāsāk tā izpildes izvērtēšana un jauna attīstības plāna izveide saskaņā ar izmaiņām izglītības 

sistēmā un Ropažu novada  prioritātēm. Gada prioritāšu izvirzīšana notiek, pamatojoties uz attīstības 
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plānā iekļautajām prioritātēm un nepieciešamajām korekcijām. Plāns ir prezentēts Ropažu novada 

domes sēdē un ir pieejams iestādes mājas lapā visiem interesentiem. Papīra formātā tas pieejams 

lietvedībā. Pedagogiem aktuālā plāna versija pieejama Google Drive vietnē.  

Vadība uzticas saviem darbiniekiem, cenšamies kontroli aizstāt ar sadarbību vienota mērķa labā. 

  

Stiprās puses:  

1. Ir izstrādāts PII ”Annele” attīstības plāns.  

2. Ievērota plānošanas pēctecība un caurvija ikdienas procesos.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

1. Attīstības plāna izvērtēšana 2018./2019. m.g. sākumā, veidojot iestādes gada plānu. 

2. Pilnveidot darbinieku prasmi izvērtēt savas stiprās un pilnveidojamās prasmes (darbinieki 

bieži savas stiprās puses asociē ar padarīto un pilnveidojamās - ar nepadarīto). 
 

Jomas vērtējums: Labi 

 

6.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 

PII “Annele” ir visa valstī noteiktā pirmsskolas izglītības iestādes darbu reglamentējošā 

dokumentācija, tā tiek regulāri pilnveidota atbilstoši vajadzībām. Iestādes darbību reglamentē 

Nolikums. Šobrīd nolikumā tiek veiktas izmaiņas, tās tiks saskaņotas normatīvajos dokumentos 

noteiktajā kārtībā. Iestādi vada iestādes vadītāja. Par pedagoģisko darbību atbild vadītājas vietniece 

izglītības jomā, par saimniecisko darbību atbild vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos. 

Vietnieku darba pienākumi, atbildības jomas un tiesības ir noteiktas amatu aprakstos. Amatu apraksti 

tiek papildināti un precizēti pēc nepieciešamības. Iestādē ir spēcīga, iestādes attīstībā ieinteresēta 

vadības komanda.  Reizi nedēļā notiek administrācijas sēdes, tās tiek protokolētas. Par pieņemtajiem 

lēmumiem darbiniekus informē sanāksmēs vai WhatsApp kolektīva grupā. Iestādei svarīgu lēmumu 

pieņemšanā vadība ņem vērā arī izglītojamo vecāku, pedagogu un darbinieku viedokļus un 

priekšlikumus. Katru pirmdienu notiek iestādes pedagogu sanāksme “5 minūte”, kurā tiek pārrunātas 

nedēļas aktualitātes, noteikti turpmākā darba uzdevumi, dalīšanās pieredzē un apmeklēto semināru 

un mācībās gūtajās zināšanās. Divas reizes mēnesī, otrdienās, tiek organizētas informatīvās 

sanāksmes grupu skolotāju palīgiem un tehniskajam personālam par sociāli emocionālās 

audzināšanas, drošības, higiēnas jautājumiem. Šajās sanāksmēs tiek runāts par vispārcilvēciskajām 

vērtībām, saskarsmes kultūru, ētikas normām, lojalitāti un attieksmi pret valsti un valstij svarīgiem 

notikumiem. Visās sanāksmēs piedalās vadības komanda un iestādes māsa. Sanāksmes tiek 

protokolētas. 

Iestādes vadītāja sadarbojas ar Iestādes padomi. Iestādes padome darbojas saskaņā ar reglamentu. 

Padomi vada Iestādes padomes priekšsēdētāja. Padomes sastāvā ir viens vecāku ievēlēts pārstāvis no 

katras grupas, 6 pedagogi, iestādes vadītāja un pašvaldības deleģēts pārstāvis. Pirmo padomes sēdi 

sasauc iestādes vadītāja. Skolas padome ir vērsta uz konstruktīvu sadarbību, iesaistās svarīgu 

jautājumu risināšanā. Iestādes vadītāja sadarbojas ar dažādām pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām, sabiedriskām organizācijām, uzņēmējiem. 

Iestādes personāla darbības kvalitātes vērtēšana notiek saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto darba 

kvalitātes novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtību. Personāla darba kvalitātes vērtēšana 

notiek vienu reizi gadā.  

Iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas darbā, profesionālo ētiku, 

cilvēktiesību principus, veicina šo principu ievērošanu ikdienā. Ir izstrādāti audzināšanas plāni 

izglītojamiem. Iestādes Ētikas kodekss. 
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Iestādes vadība darbinieku motivācijai izmanto pozitīvas uzslavas, pateicības, mazas pārsteiguma 

balvas. Parasti to dara kolektīva sanāksmēs.  

Iestādes vadība izglītojamo mācību sasniegumus un uzvedību analīzē pārrunās ar grupu pedagogiem, 

pedagogi ar izglītojamo vecākiem un nepieciešamības gadījumā atbalsta grupas sēdēs. 

 

Stiprās puses: 

1. Vadības komandas sadarbība. 

2. Visu iestādes darbinieku sadarbība vienotu mērķu sasniegšanai. 

3. Iestādes sadarbība ar pašvaldību 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot darbinieku motivācijas iespējas. 

2. Pilnveidot informācijas nodošanas kārtību. 

Jomas vērtējums: Labi 

 

6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

PII ”Annele” aktīvi sadarbojas ar dibinātāju - Ropažu novada pašvaldību. Sadarbība vērtējama kā 

pozitīva un konstruktīva. Skolas pārstāvji piedalās pašvaldības institūciju organizētajos pasākumos - 

Skolotāju diena, Ropažu novada lepnums, radošās Jaungada darbnīcas, u.c. Pašvaldība iespēju 

robežās akceptē skolas vajadzības un lemj par finansējuma piešķiršanu to īstenošanai. Piešķirtais 

finansējums ir pietiekams skolas uzturēšanai un atsevišķu attīstības iniciatīvu īstenošanai.  

Ir izveidota Ropažu novada Ekopadome, kuras sastāvā ir pārstāvji no Ropažu vidusskolas Ekoskolas, 

PII ”Annele” Ekoskolas un novada domes pārstāvji, un šī padome vada vides jautājumu attīstību un 

savstarpējo sadarbību. 

Ar Ropažu novada pašvaldības  un biedrības “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” finansiālu atbalstu  

izdots mūsu pedagogu radīts mācību līdzeklis dzimtās vietas iepazīšanai un patriotisma audzināšanai 

“Ar lepnumu par Ropažiem” un ilustrētās Ropažu kartes bērniem, veicinot audzēkņu mācīšanos ārā, 

daudzveidīgā, interesantā darbībā. 

Sadarbojamies ar biedrību “Vides izglītības fonds” un Ekoskolu programmu. Šajā sadarbībā, PII 

”Annele” pieredzes ierosināts un izmantots, izdots metodiskais līdzeklis ”Samazini pārtikas 

atkritumus savā skolā”. 

Ar mūsu pieredzi pārtikas atkritumu samazināšanā esam dalījušies Latvijas radioraidījumā “Ģimenes 

stunda”, Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā rīkotajā seminārā par pārtikas atkritumu 

apsaimniekošanu pašvaldībās un skolās, Ekoskolu forumos. 

Esam aktīvi savas pieredzes popularizētāji. Labās prakses piemēri ir publicēti žurnālos “Pirmsskolā”, 

laikrakstā “Diena”, “Ropažu vēstis”, esam filmēti Latvijas TV sižetos par vides izglītību un jaunās 

pieejas Skola 2030  izglītībā ieviešanu. Ir sava mājas lapa un Facebook konts. 

Pie mums pieredzē brauc ne tikai Pierīgas pirmsskolu skolotāji , bet arī kolēģi no Valmieras, 

Limbažiem, Rūjienas, Cēsīm, Balviem, Siguldas, u.c. Par mūsu iestādi priecājās arī pašvaldības viesi 

no Moldāvijas. Šogad līdzdarbojās pedagoģiskajā procesā grupās Salaspils PII  ”Ritenītis” 11 

skolotājas, sadarbojoties ar mūsu pedagogiem un pārņemot pieredzi jaunā satura ieviešanā. 
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Aktīvi iesaistāmies dažādos projektos. Starptautisks 9 valstu Ekoskolu  projekts “Ēdam atbildīgi” 

triju gadu garumā. Projekta noslēguma forumā Prāgā mūsu valsts pieredzes darbnīcas vadīšana, 

demonstrējot “Anneles” pieredzi globālu vides jautājumu mācīšanā maziem bērniem saprotamā 

veidā, tika uzticēta mūsu pārstāvei. Šī projekta ietvaros sadarbojāmies ar Bulgārijas pirmsskolu “The 

Little prince”, veicot kopīgu uzdevumu. 

Atsevišķi pedagogi darbojas e-twinning projektos. Liels izaicinājums visam kolektīvam ir dalība 

Skola 2030 projektā. Regulāri dalāmies savā pieredzē.  

Pedagogi savu profesionālo pilnveidi turpina, piedaloties Erasmus+ mobilitātēs. 9 pedagogi 

piedalījušies mācību un vērojuma mobilitātēs Zviedrijā, Kiprā, Čehijā, Somijā. Pilnveidotas prasmes, 

papildinātas zināšanas ārmācības organizācijā, projektu metodes un IT izmantošanā mācību procesā, 

iepazīta šo valstu izglītības sistēma. 
Iegūto pieredzi tālāk esam nodevušas ne tikai savām kolēģēm “Annelē”, bet arī kolēģēm Zaķumuižas 

sākumskolā, organizējām pieredzes seminārus Pierīgas pedagogiem, kuri tika ļoti labi apmeklēti. 

Uzskatām, ka esam uz sadarbību vērsta iestāde. Laba sadarbība ir ar Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldi. Sadarbojamies ar Ropažu vidusskolu Ekoskolu programmas realizācijā, pirmsskolas 

un skolas izglītības pēctecības nodrošināšanā. Mūzikas jomā laba sadarbība ir izveidojusies ar 

Ropažu vidusskolu, senioru ansambli “Sarma”, bērnu vokālo ansambli “Dzeguzīte”, Ropažu mūzikas 

skolu un vīru vokālo ansambli “Karma”. Katru gadu mūsu audzēkņi ar 1-2  koncertiem priecē Ropažu 

SAC iemītniekus. Mūsu projektus atbalsta biedrība “Aktīvi vecāki Ropažiem”. 

 
Stiprās puses: 

1.      PII”Annele” ir atvērta sabiedrībai, vienmēr gatava sadarboties. 

2.      Pedagogi labprāt nodod savu pieredzi citiem. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 
1.      Sadarboties ar mūzikas un mākslas skolotājiem “Anneles ” audzēkņu talantu atklāšanā. 

  

Jomas vērtējums: Ļoti labi. 
 


