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1. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vispārīgais 

raksturojums 
 

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk – iestāde) ir Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās 

izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Iestādes darbības tiesiskais 

pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, kā arī pilsētas Domes apstiprināts  

iestādes nolikums. 

 Iestāde atrodas Raipoles ielā 8, Daugavpilī, Jaunforštates mikrorajonā. Iestāde darbojas 

kopš 1984. gada 1. septembra. Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijā reģistrēta 

2001.gada 26.novembrī Reģ.Nr.2701901797.  

2018./2019. mācību gada sākumā izglītības iestādi apmeklē 244 izglītojamie, no kuriem 83 

bērni vecumā no pieciem gadiem. 2018./2019. mācību gada maijā 243 bērni. Izglītības iestādei  ir 

zīmogs ar Daugavpils pilsētas ģerboni un sava atribūtika – logo, himna, karogs un  mājas lapa: 

www.pirmsskola3pii.lv. 

Izglītības iestādes ēka ir no diviem divstāvu blokiem, kas savienoti 1.stāvā ar pāreju.  

Iestādē ir telpas 12 grupām un nepieciešamās palīgtelpas (mūzikas zāle, virtuve, veļas mazgātava 

un personāla kabineti). 

2017.gadā iestādē notika būvprojekta „Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī” realizācija. 

Projekta gaitā tika siltināti ēkas pamati, sienas un jumts, nomainīts grīdas segums ēkas 1.stāva 

gaiteņos, nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvētas ieejas ēkā, nomainītas visas santehnikas ierīces, 

rekonstruēta apkures sistēma, nomainīti apkures radiatori un elektroinstalācija, ierīkota ventilācijas 

sistēma un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Iestādē tika nodrošināta pieeja 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Iestāde ieguva mūsdienīgu un pievilcīgu izskatu.  

2018./2019. mācību gadā iestādē darbojās 12 grupas. Izglītojamo skaita salīdzinājums pa 

mācību gadiem 01.09.2016.- 01.09.2018. (Pielikums Nr1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.tabula. Izglītojamo skaits pa mācību gadiem uz 1.septembri. 

 

Iestādē 2018./2019. mācību gadā strādā 62 darbinieki 56 no tiem sievietes. Pedagoģiskie 

darbinieki ir 30 – vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, 24 pirmsskolas izglītības skolotājas, 

2 mūzikas skolotājas, skolotājs logopēds, latviešu valodas skolotāja, 2 pulciņu skolotājas. 

Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, 

intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām 

skolā. Izglītojamie apgūst latviešu valodu izmantojot mācību procesā bilingvālo pieeju. Iestādes 

izglītojamie ir nodrošināti ar interešu izglītības pulciņiem, kuros var apgūt latviešu tautas dejas 

pamatsoļus, dejas elementus, latviešu valodu un teātra mākslas pamatprincipus. Bērniem ir iespēja 

apmeklēt arī angļu valodas pulciņu.  

 

 

Mācību  gads 

Bērnu 

skaits 

vecumā 

līdz 5 gadu 

vecumam 

 

Bērnu 

skaits 5 

gadi un 

vairāk 

 

 

Kopā 

2016/2017 154 87 241 

2017/2018 150 76 226 

2018/2019 161 83 244 

http://www.pirmsskola3pii.lv/
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Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību 

 

ar vidējo 

pedagoģisko 

izglītību  

 

ar vidējo 

profesionālo 

izglītību  

 

ar vidējo 

vispārējo 

izglītību  

 

no tiem 

iegūst 

augstāko 

pedagoģisko  

izglītību  

 

ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību  

 

t.sk. 

pedagoģijas 

maģistri   

 

0 0 0 0 30 9 

 

2.tabula. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības.  

 

Iestādē strādā ļoti daudz pieredzes bagātu pedagogu. Vidējais pedagogu vecums iestādē ir 

48 gadi no tiem 3 pedagoģi ir pirms pensijas un pensijas vecumā. Pedagoģisko darbinieku  skaits 

pa vecumiem (Pielikums Nr.2). 

 Visiem pedagoģiem ir atbilstoša izglītība un tie regulāri pilnveido savu profesionālo 

meistarību un apmeklē profesionālās pilnveides tālākizglītības kursus. Stundu skaits ir atbilstošs 

normatīvu aktu prasībām.  

Pedagogu kvalitātes pakāpes uz 01.09.2018.:  

 4.pakāpe – 1 pedagoģiem; 

 3.pakāpe – 3 pedagoģiem. 

2018./2019. mācību gadā viens pedagogs ieguva 1. kvalitātes pakāpi. 

 

Ar sagatavošanas un vecāko grupu bērniem iestādē strādā skolotājs logopēds. Tas veic 

izglītojamo runas, valodas diagnosticēšanu un valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību.  

Konsultē un iesaista izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultē pedagogus, sniedz 

ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai. Pēc vecāku pieprasījuma apseko arī jaunāko 

grupu bērnus un sniedz vecākiem rekomendācijas. Skolotāja logopēda nodarbības tiek organizētas 

divas reizes nedēļā, nodarbību ilgums apakšgrupās 20-30 minūtes, individuāli 10-20 minūtes.  

Katru mācību gadu septembrī un desmit dienas pirms mācību gada beigām, tiek veikta valodas 

attīstības dinamikas izpēte ar kuras rezultātiem logopēds iepazīstina pedagogus pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

Mācību 

gads 

Bērnu skaits 

2017./2018. Grupās uz  

1. septembri 

Ar runas 

traucējumiem 

Nodarbībās ar 

logopēdu 

iekļauti  

Novērsti runas 

traucējumi 

Jāturpina 

nodarbības 

 Sagatavošanas 

grupās 

 42 bērni 

 

20 

 

 

29 

 

 

21 

 

 

8 

 Vecākājās 

grupās 

33 bērni 

 

30 

2018./2019. Sagatavošanas 

grupās 

 41 bērni 

 

29 

 

 

38 

 

 

28 

 

 

10 

 Vecākājās 

grupās 

42 bērni 

 

34 

3.tabula. Logopēdiskā darba rezultāti 
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2. Pirmsskolas izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 

2018./2019. m.g.  galvenie uzdevumi 

 
Iestādes vīzija: 

Konkurentspējīga, mūsdienīga, droša, tehniski nodrošināta, estētiski sakopta iestāde, kuras 

attīstošajā vidē tiek audzināti vispusīgi attīstīti, zinātkāri, draudzīgi bērni un strādā radoši, inovatīvi 

un saprotoši pedagoģi. 

 

Iestādes misija: 

Sekmēt izglītojamo vispusīgu un harmonisku spēju attīstību, lai īstenojot audzināšanas un 

izglītošanas procesu nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu 

bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. 

 

Pamatmērķi: 

 

1. Veicināt bērna  garīgi-tikumisko audzināšanu, vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot 

viņa vajadzības, zināšanas un prasmes. 

2. Nodrošināt bērna veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā aktīvi iesaistot sabiedriskās aktivitātēs. 

3. Veicināt latviešu valodas ieviešanu mācību procesā atbilstoši izvēlētajam bilingvālās pieejas 

īstenošanas modelim. 

4. Sadarboties ar audzēkņu ģimenēm realizējot programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

pamatprincipus. 

5. Sekmēt nākošā pirmklasnieka droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību. 

6. Nodrošināt bērna fizisko spēju attīstību. 

7. Veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību. 

8. Pilnveidot iestādes materiāli tehnisko bāzi veiksmīgai mācību procesa īstenošanai. 

 

2018.-2019. mācību gada darba plāna izvirzītās prioritātes 

Prioritātes Rezultāti  Analīze (panākumi, neveiksmes, to 

cēloņi)  

Latviešu valodas 

apguves 

veicināšana. 

1. 12.11.2018. LVA informātīvs 

seminārs “Kā izmantot rotaļu un 

drāmas metodes latviešu valodas 

apguvē pirmsskolas izglītības iestādē” 

2. 14.11.2018. vad.vietnieces 

M.Pavlovas konsultācija pirmsskolas 

skolotājām “Ieteikumi veiksmīgai 

latviešu valodas apguvei pirmsskolas 

vecumā”. 

3. Atklātās pieredzes apmaiņas 

rotaļnodarbības  ar latviešu valodas 

dominanti (30.11.2018. – 

25.02.2019.) grupās ar bērniem no 3 

līdz 7 gadiem. 

4. Jauno pašizgatavoto mācību līdzekļu 

latviešu valodas veiksmīgai apguvei 

LVA informātīva semināra gaitā iestādes 

pedagoģi tika  iepazītstināti  ar drāmas 

metodēm un rotaļas  nozīmi latviešu valodas 

apguves procesā, kā arī piedalījās praktisko 

uzdevumu risināšanā. 

  Savas konsultācijas gaitā vadītājas 

vietniece iepazīstināja ar metodiskā kabineta 

jaunajiem materiāliem šājā jomā un ieteica 

aktīvāk izmantot mācību procesā IT 

tehnoloģijas (mācību programmas latviešu 

valodas apguvei pirmsskolas vecumā). 

Diemžēl, ne visi iestādes kolektīva skolotāji 

ir izglītoti interneta lietošanā, kas būtiski 

apgrūtina IT tehnoloģiju aktīvu izmantošanu 

mācību procesā. Iestādes administrācija 

mudina  pedagogus paaugstināt savu IT 

zināšanu līmeni. Tuvākāja nākotnē dažiem 
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izstāde- prezentācija pedsēdes Nr.2 

ietvaros. 

5. Veikts sagatavošanas darbs latviešu 

grupas atvēršanai no 01.09.2019. 

(grupa Nr. 2.). 

6. Mācību gada sākumam tika iegādāti 

mācību līdzekļi, mūzikas CD un 

grāmatas veiksmīgai latviešu valodas 

apguvei. 

7. Iestāde tika nodrošināta ar jauniem 

datoriem, vēl vienu projektoru ar 

ekrānu un CD atskaņotājiem katrai 

grupai. 

8. Iestādes pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides  LVA  "Kursi 

latviešu valodas prasmes pilnveidei 

profesionālajām vajadzībām 

pedagogu latviešu valodas prasmju 

nostiprināšanai C1 līmenī un šo 

prasmju paaugstināšanai līdz C2 

līmenim". (120 stundas) (augusts – 

novembris). 

 

pedagoģiem nepieciešami IT zināšanu 

apguves  kursi. 

 Novembra beigās iestādē tika organizēti 

pieredzes  apmaiņas pasākumi, kuru gaitā 2 

jaunāko, vidējo, vecāko un sagatovošanas 

grupu skolotājas dalījās pieredzē ar 

jaunajām, savā indienišķajā darbā veiksmīgi 

izmantotām latviešu valodas apgūšanas 

metodēm. Praktiski visās atklātās 

rotaļnodarbībās tika realizēta mūsdienīga 

pieeja latviešu valodas apgūšanai . Atklāto 

rotaļnodarbību apspriešanas gaitā (pedsēdē 

Nr.2) iestādes pedagoģi un administrācija 

novērtēja to  kvalitāti un deva savas 

rekomendācijas darba uzlabošanai šajā 

jomā. Gatavojos pedsēdei Nr.2  katras 

grupas skolotājas, latviešu un mūzikas 

skolotājas izgatavoja jaunus metodiskos 

līdzekļus valodas apguvei bērniem, ar kuru 

iepazīstināja kolēģus. 

 Mācību gada laikā iestādes administrācija 

īstenoja sagatavošanas darbu latviešu grupas 

atklāšanai: tika veikta pedagoģiskā un 

tehniskā personāla iespēju  analīze, saņemta 

licence pirmsskolas izglītības programmai 

(kods 01011111), tika veiktas izskaidrojošās 

sarunas ar grupas Nr.2.  personālu un 

mūzikas skolotāju, kā arī nakāmo bērnu 

vecāku sapulces gaitā tika izskaidrotas šīs 

grupas darba nosacījumi un īpatnības.  

  Veiksmīgai latviešu valodas apguvei 

iestādē tika iegādāti mācību līdzekļi, 

grāmatas un CD, kas būtiski paaugstina 

darba kvalitāti  ar bērniem grupās, latviešu 

valodas, mūzikas nodarbībās un iestādes 

svētkos. Bet pagaidām ir  jaunu, interesantu 

līdzekļu trūkums  latviešu valodas apguvei 

bērniem katrā iestādes grupā.  

 Lai paagustinātu iestādes pedagogu valsts 

valodas līmeni,  no 2019. gada augusta vidus 

ieplānoti   LVA "Kursi latviešu valodas 

prasmes pilnveidei profesionālajām 

vajadzībām pedagogu latviešu valodas 

prasmju nostiprināšanai C1 līmenī un šo 

prasmju paaugstināšanai līdz C2 līmenim". 

(120 stundas).                                                                                                                                 

Pedagogu labā 

prakse caurviju 

kompetenču 

attīstīšanā. 

1. 28.11.2018. projekta  “ Kompetenču 

pieeja mācību saturā” 4. moduļa 

apmācošs seminārs “Pirmsskolu 

vadības komandas loma ceļā uz 

Apmācošā seminārā piedalījas M.Pavlova, 

I.Soļina un J.Trofimova, kuras dalījās ar 

visiem  iestādes pedagoģiem par projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” idejām 
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izglītību mūsdienīgai lietpratībai” 

(14.PII). 

2. 30.11.2018. Informātīvs pasākums 

pirmsskolas skolotājiem īstenojot 

projektu “Kompetenču pieeja mācību 

procesā”(10.vsk.). 

3. 18.02.2019 dalība Latgales 

konferencē “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” Naujenes PII (vad. 

vietniece M.Pavlova). 

4. Atklātās aktivitāšu “Pētnieciskā 

darbība kā rotaļnodarbības 

sastāvdaļa” cikls (25.02.-09.04.2019.) 

grupās ar bērniem no 1 līdz 7 gadiem. 

5. 27.02.2018. Dalība seminārā 

“Pirmsskola – no domāšanas un 

darīšanas uz zināšanām. Jauno 

vadlīniju saturs” Rīgā, Latvijas 

zīnatņu akademijā. (vad. vietniece 

M.Pavlova). 

6. Pedagoģiskās darbnīcas “Mācību 

procesā plānošana: jautājumi, idejas, 

risinājumi”(2019. gada janvāris- 

marts). 

7. 14.03.2019.dalība konferencē 

SKOLA 2030 “Darbojos, izzinu – 

mācos ar prieku!” Valmieras Kultūras 

centrā un Valmieras 5. vidusskolā 

(klātienē J.Avotiņa, R.Vasiļjeva; 

tiešsaitē – vadītāja un vad.vietniece) 

8. 20.03.2019. Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Krāslavas PII 

”Pienenīte”(pilotprojekta SKOLA 

2030 dalībniekiem), (vadītāja, vad. 

vietniece, I. Kovaļonoka, G.Deruka, 

L.Sidorova, I.Nurmuhametova, 

V.Kalugina – Romanova, J.Matule, 

E.Daņiļeviča). 

9. 17.04.2019. Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Krāslavas PII 

”Pienenīte” (Lieldienu svētki āra 

kompetenču pieejas skatījumā) 

(I.Soļina, J.Avotiņa,, V.Kalugina-

Romanova). 

10. 08.05.2019. metodiskā apvienība 

pirmsskolas skolotājiem “Jaunu 

metožu izmantošana pii ievērojot 

kompetenču pieju” (Ž.Stašāne). 

un labās prakses piemēriem konsultāciju  

gaitā.  

 9.gr. skolotāja R.Vasiļjeva, kura apmeklēja 

informatīvo pasākumu “Kompetenču pieeja 

mācību procesā”, konsultācijas gaitā dalījās 

ar pedagoģiem ar iegūtām jaunām 

zināšanām. 

  Pēc savas dalības konferencē 

“Kompetenču pieeja mācību saturā”, 

M.Pavlova iepazīstināja pedagoģisko 

kolektīvu ar jaunumiem Naujenes PII  un 

citu Latgales reģiona  pirmsskolas  iestāžu 

darbā kompetenču pieejas skatījumā. 

  Atklāto aktivitāšu gaitā tika nodemostrēta 

mūsdienīga un radoša pieeja caurviju 

kompetenču realizēšanai. Visas aktivitātes 

tika detalizēti apspriestas un augstu 

novertētas pedsēdes Nr.3. gaitā. Kopumā 

atklāto aktivitāšu cikls ļoti pozitīvi 

ietekmēja pedagogu attieksmi darbam 

kompetenču pieejas formātā un palielināja 

viņu zināšanas un praktiskās spējas 

pētnieciskās darbības ar pirmsskolas 

vecuma bērniem organizēšanā. Pēc 

semināra apmeklējuma M.Pavlova detalizēti 

iepazīstināja pedagogus ar pasākuma idejām 

un Jauno vadlīnīju aktuāliem aspektiem. 

Organizētajās 2019. gada sākumā 

pedagoģiskās darbnīcās iestādes darba grupa  

(vad. vietniece un  8. un 12. grupu 

skolotājas) izstrādāja pedagoģiskā procesa 

plānošanas dokumentāciju savu variantu 

kompetenču pieejas formātā, balstoties uz 

labās prakses plānošanas piemēriem no 

citām Latvijas PII. Februārī jaunās 

plānošanas dokumentācija tika aprobēta 

divās vecākajās grupās -8. un 12., bet no 

marta mēneša jaunā plānošanas koncepcija 

tika īstenota arī vidējās un sagatavošanas  

grupās. 

Valmieras konferences dalībnieki 

konsultācijas laikā dalījas ar saviem 

iespaidiem, progresīvām idejām un 

jaunumiem pirmsskolas izglītībā 

kompetenču pieejas jomā. Arī tika 

organizēta diskusija par konferencē 

diskutējamiem jautājumiem. 

Pieredzes brauciena uz Krāslavas PII gaitā 

mūsu skolotājas un vadība aktīvi iepazinās 

ar pilotprojekta iestādes pieredzi: 
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11. 05.06.2019. “Kompetenču pieejas 

ieviešanas aktualitātes. Iestāžu 

pieredze” (Ž.Stašāne). 

 

 

apmeklējot atklāto rotaļnodarbību, visas 

iestādes grupas un telpas, piedalījās 

diskusijā ar PII pedagoģiem un 

administrāciju. Ar visām jaunajām 

zināšanām un Krāslavas kolēģu unikālo 

pieredzi tika iepazīstināti visas skolotājas 

konsultācijas laikā. 

Iestādes vadītāja iepazīstināja skolotājus ar 

pilsētas pedagogu pieredzi gatavojoties 

kompetenču pieejas ieviešanai: 1.pii. – 

„Sadarbības caurviju prasme bērniem 2-3 

g.v. „Runājošās sienas”; 13.pii – “Praktiskie 

piemēri tematu izvēlei un 

aktivitātēm”.14.pii – “Vides nozīme bērnu 

aktīvajā darbībā”.      27.pii – “Radošuma 

veicināšana pirmsskolā”. 

APU programmas 

darbības 

īstenošana 

iestādē. 

1. Mācību gada gaitā tika īstenots 

plānveidīgs pastāvīgs darbs APU 

programmas īstenošanā ar iestādes 

bērniem visa mācību procesā garumā 

( rotaļnodarbību, svētku, brīvajā laikā 

utt.) 

2. Katrā grupā sākot no 3 gadiem aktīvi 

izmantots APU kalendārs. 

3. Ciešā sadarbībā ar iestādes Padomi 

tika izstrādats buklets  “Uzvedības 

noteikumi mājās” ar padomiem 

vecākiem. 

APU programmas realizācijas procesā tika 

iekļauti visi kolektīva darbinieki, kuri 

kontaktē ar audzēkņiem. Katrā iestādēs telpā 

labi redzāmā vietā ievietoti APU noteikumi, 

reglametējošie uzvedību dotāja vietā vai 

pasākumā – grupas telpās, gaiteņos, kāpņu 

telpās, mācību telpās, sporta laukumā utt. 

Pastavīgs darbs ar bērniem turpina dot labu 

rezultātu - bērni labi zina uzvedības 

noteikumus un cenšas tos ievērot. Diemžēl, 

iestādē ir grūtības ar loģisko sekas sistēmas 

darbošanos un ieviešanu. Tas prasa papildus 

konkrētus risinājumus tuvākajā laikā. 

 Ar kopā ar iestādes Padomi izstrādātājiem 

“Uzvedības noteikumiem  mājās” audzēkņu 

vecāki tika iepazīstināti maija grupu vecāku 

sapulču gaitā. Visiem vidējas un vecākas 

grupu bērnu vecākiem tika uzdāvināti 

bukleti ar noteikumiem un padomiem, ka 

labāk audzināt bērnos uzvedības kultūru 

mājas apstākļos.      Nepieciešams 

turpmākais darbs iestādē un ar audzēkņu 

gimenēm, lai pastāvīgi aktualizētu APU 

programmas jautājumus un efektīvi realizētu 

programmas darbību gan iestādē, gan mājās. 

Izglītojamo 

individuālo 

vajadzību 

ievērošana un 

veicināšana 

izglītības procesā 

1. Mācību gada sākumā tika veikti kadru 

pārvietojumi ar mērķi kardināli 

paaugstināt iestādē bilingvālās pieejas 

kvalitāti. 

 

Visa mācību gada garumā pedagoģiskais 

kolektīvs turpināja paaugstināt savas 

zināšanas bilingvālās izglītības jautājumos. 

Divās iestādes  grupās (Nr. 2. un 4.) tika 

īstenots 1. bilingvālais modelis 

(iegrimdēšana). Pārējās grupās macību gada 

laikā tika īstenots 2. modelis (viens skolotājs 
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izmantojot 

bilingvālo pieeju. 

runā latviski,otrais – krieviski). Diemžēl, 

dažiem pirmsskolas skolotājām joprojām ir 

grūtības ar mācību procesa īstenošanu valsts 

valodā nepieciešamā apjomā un līmenī. 

Iestādē  notiek pastāvīga visa kolektīva 

latviešu  valodas prasmju paaugstināšana 

gan kursos, gan patstāvīgi. 

Nākamajā mācību gadā kolektīvam 

nepieciešams turpināt aktīvi strādāt 

bilingvālās pieejas realizācijas jomā. 

Izglītības iestādes 

sadarbības 

veicināšana ar 

citām iestādēm un 

sabiedriskājam 

organizācijām. 

1. 14.09.2018. Dzejas dienas ietvaros 

tikšanās ar bērnu dzejnieci 

S.Milaševiču Piekrastes bibliotēkā (5. 

un 10. grupas). 

2. 04. un 05.10.2018. Bibliotekārā 

stunda pirmsskolniekiem “Pūču 

ģimene aicina”  Piekrastes bibliotēkā 

(5. un 10. grupām). 

3. 13.-27.10.2018. Piekrastes bibliotēkas 

projekts “Grāmatu starts” (Lasīšanas 

veicināšanas programma ģimenēm) 

(7. un 11. grpu bērni un vecāki). 

4. 25.10.2018. Ekskursija uz 16. vsk.    ” 

Pirmā iepazīšanās ar skolu” (8. un 12. 

grupas bērniem). 

5. 03.11.2018. 10. grupas bērnu un 

vecāku ekskursija uz Daugavpils 

Mūzikas vidusskolu “Ceļojums 

mūzikas pasaulē” 

6. 5.-16.11.2018. Labdarības akcija 

“Labā sirds -5” (palīdzība Daugavpils 

dzīvnieku patversmei) 

7. 14.11.2018. Piekrastes bibliotēkas 

pasākums „Trollīši no Muminielejas”  
(Ziemeļvalstu literatūras dienas) (5. 

un 10. grupas) 

8. 12.12.2018. “Adventa lasījumi” 

(sadarbība ar Piekrastes bibliotēku) 5. 

un 10. grupām. 

9. 22.01.2019. 5. grupas bērniem 

ekskursija uz Latvijas Pasta 22. 

nodaļu. 

10. 20.02.2019. Starpiestāžu PAP 

„Pozitīva un radoša pieeja latviešu 

valodas apguves procesā pirmsskolā” 

sadarbībā ar 5.PII pedagoģiem. 

11. 14.03.2019. „Žurnālu un grāmatu 

jaunumi Pūčumuižā” Bibliotekārā 

stunda pirmsskolēniem Piekrastes 

bibliotēkā (5. un 10. grupas). 

Kopumā sadarbību ar sabiedriskājam 

organizācijam var novērtēt kā veiksmīgu un 

rezultatīvu. Bērni pasākumu gaitā tika 

iepazīstināti ar tādu iestāžu darbību, kā 

Piekrastes bibliotēka,16. vidusskola, 

Daugavpils Mūzikas vidusskola, 

ugunsdzēsības depo, Māla mākslas centrs.  

Ilgadīga un produktīva sadarbība ar 

Piekrastes bibliotēku, kura aktīvi organizēja 

pasākumu ciklu mūsu bērniem visa gada 

garumā, ļoti palīdzēja mums veicināt bērnu 

interesi pret gramatām un lasīšanu. Redzot 

lielo bērnu interesi par grāmatām, mācību 

gada laikā mums izdevas  izveidot savu 

iestādes Putnēnu bibliotēku, kura sāka savu 

darbu 24.04.2019.  

   Interesanta ekskursija uz Latvijas Pasta 

nodaļu atļāva iepazīstināt bērnus ar 

pastnieka profesiju un būtiski paplašināt 

viņu redzesloku. Mēs lepojamies ar savu 

tradīciju organizēt novembrī labdarības 

akciju, palīdzot Dzīvnieku patversmei. 

Pasākums, kurš tika organizēts jau piektoto 

reizi, savieno un konsolidē  gan bērnus, gan 

pieaugušos vienas labas idejas realizācijai.  

Bet kompetenču pieeja prasa aktīvāku 

sadarbību starp pirmsskolas iestādi un 

tuvāko sabiedrību. Var veiksmīgi izmantot  

lielveikala „Mego”, skaistuma salonu, 

saimniecības preču veikala  un ziedu veikala 

“Flamingo” tuvumu, lai organizētu 

izzinošas ekskursijas vecākās un 

sagatavošanas grupas bērniem. 

Nepieciešama cieša sadarbība ar audzēkņu 

vecākiem dažādu ekskursiju organizēšanai 

brīvdienu laikā.  

  Starpiestāžu pasākums ar 5.PII 

pedagoģiem kļuva par sadarbības veidu 

jaunā formātā. Pasākuma gaitā tika 

organizēta labākās pieredzes apmaiņa 
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12. 23.03.2019. 10. grupas bērnu un 

vecāku ekskursija uz Daugavpils Māla 

mākslas centru. 

13. 25.-26.04.2019. “Mazuļi bibliotēkā” 

iepazīšanās ar Piekrastes bibliotēku 

(8. un 12. grupas)/ 

14. 11.,18.,25.05.2018 Piekrastes 

bibliotēkas projektā “Grāmatu 

starts”dalība. ( 5 iestādes bērni no 6. 

un 9. grupas un viņu vecāki). 

15. 15.05.2019. Starpiestāžu pieredzes 

apmaiņas seminārs: atklātas stundas, 

diskussija (16.vsk., 3.,5.,7. PII 

pedagoģi un vadība). 

16. 17.05.2019. Ekskursija uz VUGD 4. 

daļu (5. un 10. grupas). 

latviešu valodas apguves jomā un izkatīti 

aktuālie jautājumi -«Otrās  valodas 

mācīšana»,«Pirkstiņu rotaļa – aktīvās runas 

veicinātāja pirmsskolas vecuma bērniem», 

«Mūzika palīdz apgūt latviešu valodu», 

«Latviešu valodas apguves iespējas», 

«Sadarbība veiksmīgai latviešu valodas 

mācīšanai». 

Nepiespiestā atmosfērā abu iestāžu 

skolotājas dalījās savā pieredzē rotaļu 

organizēšanā, didaktisko līdzekļu un  spēļu 

izgatavošanā un izmantošanā.  Līdzīgu 

pasākumu organizēšana nākotnē ļaus mūsu 

kolektīviem labāk iepazīties ar  citu iestāžu 

darbu, un pārņemt no tām veiksmīgas 

pieredzes piemērus ar mērķi pilnveidot, 

uzlabot un padarīt efektīvāku pedagoģisko 

procesu savā iestādē. 

 Tradicionālā sadarbība ar 16. vidusskolas 

pedagoģisko kolektīvu šoreiz arī bija 

efektīva un produktīva. Atklātās stundās tika 

nodemostrētas jaunas  darba formas stundas 

organizēšanā un kompetenču pieejas 

paņēmieni. 

Diskusijas gaitā visi pasākuma dalībnieki 

aktīvi dalījās ar saviem viedokļiem uz 

aktuālām izglītības problēmām un plānoja 

mūsu kopīgu darbu uz nākamo mācību gadu. 

Latvijas valsts 

simtgades tēmas 

aktualizēšana 

izglītības procesā. 

1. 12.11.2018. Zīmējumu tematiskā 

izstāde “Mūsu Latvijai-100” visu 

grupu garderobēs. 

2. Ceļojoša izstāde „Latvijas pilsētas 

bērnu acīm”. (2018.gada novembrī – 

tika eksponēta Piekrastes bibliotēkā; 

decembrī - 7. PII gaiteņos). 

3. 15.11.2018. Svinīgs pasākums zālē 

“Mūsu Latvijai-100!” iestādes 

bērniem no 3 līdz 7 gadiem. 

4. 16.11.2018. Akcija “Staro Latvijas 

simtgade!” 

5. 21.11.2018. Latvijas 100 gadei veltīta 

viktorīna iestādes darbiniekiem “Ko 

es zinu par Latviju?” (viktorīna  

organizātors - vadītāja) 

 

Atzīmējot  Latvijas simtgadi iestādes 

kolektīvs īstenoja daudz interesantu 

pasākumu un projektu. Iepriekšējā mācību 

gada projekta „Latvijas pilsētas bērnu acīm” 

rezultāts – brinīšķīga izstāde, kura apvienoja 

bērnu radošos darbu no 10 Latvijas pilsētu 

pirmsskolām, kļuva par ceļojošu, novembrī 

iepriecinot Piekrastes bibliotēkas lasītājus, 

bet decembrī 7.PII bērnus un pieaugušos. 

 Jau  trešo reizi iestāde tika organizēta akcija 

“Staro Latvija!” , kura šoreiz tika nosaukta 

“Staro Latvijas simtgade!”un apvienoja 

iestādes bērnu, vecāku un darbinieku pūles 

starojošā cipara 100 veidošanā. 

Aizraujošas viktorīnas gaitā iestādes 

pedagoģi sacentās savās zināšanās par mūsu 

Dzimtenes vēsturi, kultūru, literatūru, 

politiku un tautas tradīcijām. 
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Nodrošināt 

iestādes teritorijas 

labiekārtošanu 

maksimāli 

pielāgojot vidi 

bērniem, 

atbilstoši 

jaunajam 

izglītības saturam, 

kurš paredz 

cauviju prasmju 

apguvi. 

1. Veikti nepieciešamie pasākumi vides 

uzlabošanai. 

2. Papildināta materiāli tehniskā bāze ar 

jaunu aprīkojumu.                                                                                            

Iestādē pēc renovācijas darbu veikšanas bija 

nepieciešams regulāri kontrolēt dažādu 

sistēmu darbību (ventilācijas, 

ugunsdzēsības) un novērst sīkas problēmas 

(durvju regulēšana, kodu atslēgu darbība, 

āra apgaismojuma regulēšana), lai 

nodrošinātu iestādes darbību un drošu vidi 

bērniem. Kāpņu telpās tika nomainītas vecās 

margas uz mūsdienīgām, drošām un 

estētiskām. 

Mācību gada laikā ar iestādes darbinieku 

spēkiem tika iegādāti vai izgatavoti dekori 

gan iekšējas, gan ārējas vides uzlabošanai 

(ziņojomu dēļi grupām, ārējie dekori 

„auseklīši’, iegādāti mūsdienīgi estētiski 

puķu podi gaitenim). 

Pedagogu rīcībā ir daudzveidīga materiāli 

tehniskā bāze: portatīvie dators, projektori, 

mūzikas centri, CD atskaņotāji, printeri un 

gaismas smilšu galdi. 

 

Papildināt 

iestādes materiālo 

bāzi pētnieciskās 

darbības 

organizēšanai. 

Iegādāts aprīkojums grupām pētnieciskās 

darbības organizēšanai. 

Grupās ierīkoti stūrīši pētnieciskās darbības 

organizēšanai, kuros izvietots iegādātais un 

pašgatavotais aprīkojums un materiāli 

eksperimentu veikšanai. Nepieciešams 

turpināt papildināt stūrīšu materiālo bāzi un 

aktīvi to izmantot rotaļnodarbību laikā. 

 

 

3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 
 

Lai novērtētu izglītības iestādes darbu visās jomās, ir veikts sekojošais:   

 Veikta izglītības iestādes  dokumentu un materiālu analīze – iestādes un grupu darba 

plāni, skolotāju dienasgrāmatas, mūzikas skolotāju dienasgrāmatas, logopēda 

dokumentācija, pulciņu skolotāju dienasgrāmatas, latviešu valodas skolotājas 

dienasgrāmatas, sanāksmju un pedagoģisko sēžu protokoli. 

 Veikta bērnu apmeklējuma analīze. 

 Apkopoti skolotāju pašvērtējuma rezultāti. 

 Apkopoti bērnu sasniegumu vērtējumi (mācību gada sākumā un beigās). 

 Apkopoti logopēdiskā darba rezultāti un psihologa pētījuma rezultāti. 

 Veikta vecāku un skolotāju anketēšana un apkopoti rezultāti. 

 Veikta iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas analīze, inspekciju aktu, budžeta tāmes, 

iekšējās kontroles materiālu, statistikas datu analīze. 

 Veikta nodarbību un pasākumu vērošana – vērotas un analizētas rotaļnodarbības un 

pasākumi, interešu izglītības nodarbības. 

 Veikta tematisko pārbaužu rezultātu analīze. 

 Notika intervijas un sarunas- individuālas sarunas ar skolotājiem, izglītojamajiem, 

vecākiem. 
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3.1. Joma: Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 
 

Iestāde īsteno mazākumtautību vispārējas pirmsskolas izglītības programmu. 

 
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

Izglītojamo 

 skaits 

2018./2019. 

  Nr. Datums Sākumā  Beigās  Sākumā  Beigās  Sākumā  Beigās  

Mazākumtautību 

vispārējas 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

 

01011121 

 

V-

5648 

 

12.10.2012. 

 

241 

 

238 

 

226 

 

236 

 

244 

 

243 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajai izglītības 

programmai, pamatojoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.  

Savā darbā ar bērniem iestādes pedagoģi izmanto pilsētā izstrādātās un iestādē apstiprinātās 

priekšmetu programmas: 

 Latviešu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Matemātisko priekšstatu veidošanas programma pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Programma runas attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Tēlotājdarbības programma pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar dabu pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

 Sporta programma pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Programma sociālajām zinībām un ētikai pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Programma konstruēšanai un darbībai ar priekšmetiem pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem. 

 

Pedagogi pārzin pirmsskolas izglītības satura vadlīnijas, mācību programmas saturu un 

izmanto to atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem. 

Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts iestādes darba plāns, kura sastādīšanai tiek 

izmantoti iestādes grupu darba plāni un ņemti vērā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

pirmsskolas izglītības iestāžu galvenie gada uzdevumi un prioritātes.  

Katrai grupai tiek izstrādāts rotaļnodarbību saraksts un dienas aktivitāšu sadalījums 

atbilsoši normatīvo aktu prasībām. Sarakstos ir iekļautas latviešu valodas nodarbības un interešu 

pulciņu nodarbības. Logopēda nodarbības tiek plānotas individuāli. Saraksti ir pieejami grupu 

vecāku informāciju stendos, metodiskajā kabinetā un iestādes mājas lapā. 

Mācību process iestādē notiek bilingvāli. Katra grupa to īsteno atbilšoši izvēlētajam 

bilingvālās pieejas īstenošanas modelim (pielikums Nr.3). Sadarbībā ar iestādes vadību pedagogi 

veiksmīgi plāno satura apguves secību, izvēlas piemērotus mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas 

formas, integrējot tās visās nodarbībās, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. 

Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību procesu, izstrādājot tematiskos plānus, regulāri pilnveidojot 

mācību un uzskates līdzekļus, izvēlas arvien modernākas mācību metodes. Organizē atklātās 

nodarbības, piesakās pedagogu novērtēšanas pakāpēm. Izglītības iestāde nodrošina, izglītības 

programmas īstenošanai, atbilstošus mācību materiālus un mācību līdzekļus. Pedagogi pastāvīgi 

veic individuālo darbu ar izglītojamajiem. 

Mācību saturā tiek vispusīgi un pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi 

pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus 

cilvēkus- Latvijas patriotus. Tiek organizētas vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti par 

mācību procesa norisi un pirmsskolas izglītības iestādes aktualitātēm. Uz sapulcēm tiek aicināts 
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psihologs, kas pastāsta par bērnu vecumposmu īpatnībām, emocionālajiem stāvokļiem un citām 

tēmām. Regulārās sapulcēs un konsultācijās vadība un pedagogi apspriež dažādus jautājumus par 

ikdienas darbu, izglītojamiem, apmainās pieredzē, sadarbojas savā starpā. Pedagogi regulāri 

apmeklē profesionālās pilnveides kursus, pedagoģiskās un metodiskās sanāksmes, tiek regulāri 

organizēta pedagogu pieredzes apmaiņa.  

Izglītības iestādē ir izstrādātas un darbojas interešu izglītības programmas kultūrizglītībā  - 

teātra pulciņš „PASAKU KAMOLIŅŠ” un tautas deju un dziesmu pulciņš “DZINTARIŅŠ”, kuru 

īstenošanai tiek piešķirtas mērķdotācijas. Šos pulciņus apmeklēja 41 sagatavošanas grupas bērns. 

Bērni apmeklējot interešu izglītības pulciņus mācās dejot latviešu tautas dejas un iestudē teātra 

izrādēs. Visu apgūto tie regulāri demonstrē iestādē organizēto pasākumu laikā vienaudžiem un 

vecākiem. Vecāko un sagatavošanas grupu bērniem ir iespēja apgūt angļu valodas pamatus 

apmeklējot angļu valodas pulciņa nodarbības. 

Iestādē ir ieviesta un darbojas programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU). Iestādes 

APU komanda ir apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Atbalsts 

pozitīvai uzvedībai (APU) skolas mācību vides uzlabošanai, 36 stundas. Iestādes 20 pedagogi ir 

apguvusi šo programmu 12 stundu apmērā. Iestādes APU komanda organizēja apmācošos 

semināru iestādes pedagoģiem kurā tie apguva šo programmu. Iestādē ir izstrādāti pozitīvas 

uzvedības noteikumi, kuri ir vienoti visā iestādē un bērni apgūst šos noteikumus no vecākās grupas. 

Programma ir balstīta uz trīs pamatprincipiem – cieņa, atbildība un drošība. Ieviešot šo programmu 

tika organizētas vecāku sapulces ar mērķi iepazīstināt vecākus ar programmas būtību, aktualitāti 

un iespējām. Ciešā sadarbībā ar iestādes Padomi tika izstrādāts buklets  “Uzvedības noteikumi 

mājās” ar padomiem vecākiem (pielikums Nr.4.) 

Iestādes vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmas īstenošani 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Mācību līdzekļu saraksti tiek saskaņoti at Iestādes padomi. 

Izmantojamās mācību literatūras saraksts katru gadu tiek izskatīts un izvērtēts un nepieciešamības 

gadījumā koriģēts. Pedagoģiskā procesa realizēšanai nepieciešamā dokumentācija tiek kārtota 

atbilstoši 18.10.2005 noteikumiem Nr. 779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”. 

Nākošajā mācību gadā tiks atvērta latviešu grupa 2-3 gadīgiem bērniem, kuras strādās pēc 

pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111). 

 

 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas: 

 

 Pilnveidota bilingvālās pieejas izmantošana mācību procesā, katra grupa izvēlējās modeli, 

kuru īstenojot būs sasniedzams labs latviešu valodas līmenis. 

 Pieejams logopēds, psihologs un darbojas interešu pulciņi 5-6 gadīgiem bērniem – teātra, 

tautas deju un angļu valodas. 

 Iestādē tiek īstenota APU programma un izstrādāti sadarbībā ar vecākiem uzvedības 

noteikumus mājās.  

 Licencēta  pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111). 

Turpmākās attīstības virzieni:  

 

 Nodrošināt pirmsskolas izglītības saturā iekļauto vērtību veicināšanu. 

 Pilnveidot izglītības programmas īstenošanu kompetenču pieejas skatījumā.  

  

Vērtējums: Ļoti labi. 
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3.2.  Joma: Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 
Pedagoģiskais process iestādē tiek plānots atbilstoši izvirzītajiem gada uzdevumiem, ņemot 

vērā pilsētā izvirzītās darba prioritātes un  skolotāju izstrādātos grupu darba plānus.  Izglītības 

saturs tiek plānots apgūšanai mācību jomās saskaņā ar apstiprināto rotaļnodarbību sarakstu un 

tematisko plānošanu noteiktam laika periodam.  

Iestādes vadība vērtē grupu pedagogu darba kvalitāti izmantojot speciāli izstrādātas 

veidlapas ar galvenajiem vērtēšanas kritērijiem ar izstādātu punktu sistēmu atbilstoši rādītājiem. 

Dažāda vecuma grupās vērtēšanas kritēriji atšķiras. (Pielikums Nr.5.). Pedagoģi tiek iepazīstināti 

ar paveiktā darba rezultātiem un atbilstoši tiem saņem pateicības rakstus par sasniegumiem mācību 

un audzināšanas darbā (Pielikums Nr.6.).  

Skolotāji regulāri plāno savu darbu, izvirza rotaļnodarbību mērķus un uzdevumus, bet 

vadītājas vietniece kontrolē plānošanas kvalitāti un nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus.  

Mācību audzināšanas procesā pedagoģi izmanto daudzveidīgas metodes un paņēmienus, kā 

arī atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu un pieejamās informācijas tehnoloģijas.  

Realizējot mūsu iestādē programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” pedagoģi izstrādāja 

bērniem vienotus  noteikumus iestādē un izvietoja tos grupās, gaiteņos, kāpņu telpās, mūzikas zālē 

un speciālistu kabinetos. Grupās tika izveidoti APU stūrīši, kuru pieejamība un saturs, tika 

novērtēts iestādes skates laikā. 

Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai tiek sniegta metodiskā palīdzība skolotājiem un 

notiek dažāda veida pieredzes apmaiņas pasākumi (Pielikums Nr.7.) 

Iestādē atbilstoši gada plānam 4 reizes gadā tiek plānotas un novadītas pedagoģiskās sēdes, 

bet trešdienās tiek organizētas skolotāju sanāksmes, kurās tiek apspriesta aktuālā informācija, 

analizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, organizētas konsultācijas  un meistarklases. 

Lai uzzinātu vecāku viedokli par iestādei aktuāliem jautājumiem tiek veiktas vecāku 

aptaujas, tās palīdz veikt turpmāku darba plānošanu. Šajā mācību gadā notika vecāku aptauja par 

grāmatu nozīmi un iestādes bibliotēkas nepieciešamību (Pielikums Nr.8.). Mācību gada beigās 

vecāki piedalījās aptaujā par iestādes darbu (Pielikums Nr.9) un atbildot uz jautājumu “Kā Jūs 

novērtējat iestādes darbu latviešu valodas apguves jomā”, 78,6% atbildēja, ka darbs apmierina, bet 

17,6%  norādīja, 

ka viņiem grūti pateikt. 

Iestāde organizē svētku pasākumus, izstādes, sporta svētkus, piedalās dažādos projektos un 

aktivitātēs un cita veida ar mācību un audzināšanas procesu saistītos pasākumus, kuros veiksmīgi 

tiek iesaistīti vecāki. 

Iestādes pedagogi lielu uzmanību pievērš izglītojamo individuālo spēju attīstīstīšanai un 

realizēšanai aktīvi iesaistot bērnus dažādos konkursos, izstādēs un cita veida pasākumos. 

Informācija par bērnu sasniegumiem  tiek atspoguļota  iestādes mājas lapā.  

 
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas: 

 

 Iestādē tiek nodrošināts daudzveidīgs metodiskais atbalsts pedagogiem un īpaša uzmanība 

tika pievērsta to tālākizglītībai, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai. 

 Iestādē notiek veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem. 

 

Turpmākās attīstības virzieni:  
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 Turpināt mudināt pedagogus tālākizglītībai : kompetenču pieejas veiksmīgai īstenošanai, 

bilingvālā mācību procesa organizēšanai,  mācību procesa nodrošināšanai latviešu valodā 

bērniem no 5 gadu vecuma un IT jomās. 

 Mudināt pedagogus aktīvāk izmantot mūsdienīgās tehnoloģijas mācību procesa mērķu 

sasniegšanai.  

 Motivēt pedagogus pieteikties profesionālās darbības novērtēšanai. 

 

Vērtējums: Labi. 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 
Katra mācību gada sākumā, vecāku sapulču gaitā, grupu skolotājas informē audzēkņu 

vecākus par mācību audzināšanas darba mērķiem un uzdevumiem. Iepazīstina ar realizējamās  

mācību programmas saturu atblstoši bērnu vecumam. 

Vecākā pirmsskolas vecuma bērni rotaļnodarbības sākumā tiek iepazīstināti ar mērķi un 

uzdevumiem, bet darba beigās motivēti analizēt un novērtēt ne tikai savu, bet arī citu bērnu darba 

rezultātus. 

Mācību procesa gaitā iestādes pedagogi veido labvēlīgu vidi bērna līdzdarbībai un 

sadarbībai. Rotaļnodarbību laikā tiek izmantotas dažādas mācību procesa organizācijas formas: 

frontālā, apakšgrupās, mazās grupiņās un individuāli. 

Regulārs, kvalitatīvs logopēda darbs ļoti palīdz bērnu valodas korekcijas procesā. 

Izglītojamie ar runas attīstības traucējumiem pateicoties logopēda darbam spēj veiksmīgāk 

iekļauties mācību audzināšanas procesā, līdz ar ko paaugstinās viņu mācīšanās kavlitāte. 

Izglītojamo mācību rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās sēdēs, kas ļauj savlaicīgi sniegt 

bērniem palīdzību, ieviešot nepieciešamās korekcijas darbā, bet nepieciešamības gadījumā  

pievērst vecāku uzmanību problēmai un risināt to sākuma stadijā. 

Iestāde veiksmīgam mācību procesam nodrošina datorus, projektorus, CD atskaņotājus, 

kopētāju, brošētāju, laminatoru. Izglītojamie ir nodrošināti ar rotaļlietām, uzskates materiāliem un 

didaktiskajām spēlēm atbilstoši bērnu vecumam. Iestāde iegādājas bērniem sākot no 3 gadu 

vecuma darba burtnīcas, kuras tiek izmantotas mācību procesa daudzveidošanai un apgūtā 

materiāla nostiprināšanai. Bērni ir nodrošināti ar sporta inventāru fizkultūtas nodarbībām un bērnu 

mūzikas instrumentiem mūzikas nodarbībām. 

Iestādes bērnu vecākiem ir nodrošināta informācijas pieejamība iestādes mājas lapā, grupu 

informācijas stendos, mapēs “Vecāku ievērībai”. Pedagoģi sniedz vecākiem nepieciešamo 

informāciju vecāku sapulcēs un individuālo pārrunu laikā. Veiktās aptaujas laikā tika noskaidrots, 

kā vecākiem visērtāk saņemt informāciju : Whats App -  39,7%, vecāku sapulcēs – 26%, 

individualās sarunās – 19,1%, vecāku informacijas stendos – 7,6%.   Katras grupas vecāku 

pārstāvis ir Iestādes padomē un tas pastāsta grupas vecākiem par  sapulču gaitā izskatītajiem 

jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Bērnu vecāki vienmēr iepriekš ir informēti par grupā un 

iestādē plānotajiem pasākumiem gan mājas lapā, gan ar sludinājumiem grupas ģērbtuves telpā, gan 

mutiski, sarunā ar skolotāju.  

Grupu skolotāji un iestādes medmāsa veic ikdienas audzēkņu kavējumu monitoringu. Šis 

darbs iestādē pēc pedagogu domam tiek veikts efektīvi (73,9%) un pedagogi gandrīz vienmēr zin 

kāda iemesla dēļ bērni neapmeklē pirmsskolu.  Kārtība kādā vecāki ziņo par bērna neierašanos 

iestādē ir noteikta iestādes Iekšējās kārtības noteikumos ar kuru vecāki ik gadu tiek iepazīstināti. 

Gadījumā, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē iestādi, pedagoģi noskaidro neierašanās  

iemeslu un informē administrāciju. Bērnu uzskaite un kavējumu reģistrācija tiek veikta “Grupas 

apmeklējuma žurnālos”, bet mēneša beigās ievadīta ” ZZdats programmā sadaļā  “Apmeklējums.” 

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa katru dienu informē iestādes vadītāju par izglītojamo skaitu, 

kavējumiem un to iemeslu.  
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Strādājot pēc APU  programmas bērni tika iepazīstināti ar noteikumiem, mudināti tos 

ievērot. Grupu  APU stūrīšos tiek fiksēta noteikumu izpilde, kas paaugstina bērnos atbildību, cieņu 

un labvēlīgi iedarbojas uz to drošību. 

Izglītojamie kopā ar vecākiem regulāri piedalās iestādē organizētajās radošo darbu izstādēs. 

Mācību gada laikā tika organizētas sekojošas izstādes:  

"Rudentiņš - bagāts vīrs"  05.09.18. 

"Brīnumi no rudens lapām"08.10.18. 

"Prasmīgās rokas" (vecmāmiņas un vectēvu radošie darbi) 25.10.2018. 

"2019. gada simbols - jautrais sivēntiņš" 10.12.18. 

"Pasakainā ziema" 08.01.19. 

"Lieldienas brīnumi" 09.04.19 

"Mans Līgo svētku vainags" 21.06.18.  

Bērni tiek gatavoti arī pilsētas mēroga konkursiem, piedalās izstādēs un dažādu sabiedrisko  

organizāciju aktivitātēs.  

Pedagogi izmanto dažādas metodes bērnu pašvērtēšanai atbilstoši viņu vecumam un attīsta 

bērniem prasmi vērtēt savu un apkārtējo rīcību un sasniegumus.  

Grupas skolotājas jau izmēģināja jauno mācīšanās pieeju ‘kompetenču pieeju’ un tā dēvētās 

„runājošās sienas”. Tas ir viens no vides iekārtojuma elementiem, kas ļauj uzskatami ieraudzīt 

darāmo, paveikto un apgūto, kas veicina mācīšanos, rosinot bērnus domāt, plānot, īstenot un 

izvērtēt savu darbu. Arī vecāki uzzina, ar ko nodarbojas bērni, ko viņi pēta, uz kādiem jautājumiem 

meklē atbildes. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas: 

 

 Izglītojamo izaugsmes dinamikas regulāra analīze un savlaicīga bērnu attīstības problēmu 

risināšana. 

 Veiksmīgi organizēts logopēda darbs un tā sadarbība ar bērnu vecākiem sekmē bērnu 

mācīšanās kvalitāti. 

 

Turpmākās attīstības virzieni:  

 

 Paplašināt resursu pieejamību audzēkņiem, veiksmīga uz kompetencēm balstīta mācību 

procesa īstenošanai, iegādājoties un patstāvīgi izgatavojot, jaunus mācību līdzekļus un 

atribūtus. 

 Pašvērtējuma prasmju attīstīšana vecākā pirmsskolas vecuma bērniem. 

 Turpināt sadarbību ar vecākiem, daudzveidojot komunikācijas veidus. 

 

Vērtējums: Labi. 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

  
Pirmsskolas izglītības apguves vērtēšanas kārtību un pirmsskolas izglītības satura apguves 

plānotos rezultātus nosaka 31.07.2012.MK noteikumi Nr. 533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām”. Noteikumi nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus:   

- izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu 

izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos; 

- pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm 

un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna 

likumiskos pārstāvjus. 
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Lai mērķtiecīgi un efektīvi organizētu pedagoģisko procesu iestādes pedagogiem ir 

jāapzinās, kādu rezultātu tie grib sasniegt un kādā laika periodā tas ir jāsasniedz. Regulāra 

vērtēšana pirmsskolā, kuru veic skolotāji palīdz bērnam attīstīt paškontroli un motivāciju, 

nostiprina viņa pašvērtējumu. Bērnu vecākiem pedagogu veiktais bērna zināšanu, prasmju un 

attieksmju vērtējums palīdz atbalstīt bērnu un sniegt viņam palīdzību.  

Grupu skolotājas divas reizes mācību gadā bērniem sākot no 3 gadu vecuma veic  

pedagoģiskos vērojumus izmantojot VISC piedāvātos metodiskos ieteikumus un septembrī un 

maijā  aizpilda kartes “Pedagoģisko vērojumu rezultāti” (Pielikums Nr.10). Katra bērna attīstība 

tiek vērtēta pēc sekojošiem kritērijiem – sociālā attīstība, fiziskā attīstība, psihiskā attīstība. Ņemot 

vērā vērojumu rādītājus skolotāji plāno savu darbu ar katru bērnu mācību gadam. Grupu pedagogi 

“Skolotāja dienasgrāmatā ” fiksē bērna sasniegumus un grūtības , kuras konstatētas rotaļnodarbību 

laikā vai dienas gaitā ārpusnodarbību laikā. Veicot bērna darba rezultātu vai uzvedības vērtējumu 

pedagoģi cenšas paskaidrot un pamatot iegūto vērtējumu. Šajā momentā tiek ņemtas vērā bērna 

vecuma īpatnības, personības raksturojums un mācību programmas prasības.  

APU kalendāros grupās tiek atspoguļoti konkrētu sasniegumu rezultāti, kas ir vizuāli 

saprotami katram bērnam un motivē noteikumu ievērošanai. 

Par audzēkņu sasniegumiem,  mācīšānās grūtībām vai uzvedības problēmām vecāki tiek 

informēti individuālo konsultāciju gaitā, kuras organizē grupas skolotājas, latviešu valodas 

skolotājas, mūzikas skolotājas un iestādes logopēde. 

Lai vairāk motivētu izglītojamos mācību sasniegumiem iestādes pedagogi aktīvi izmanto 

savā ikdienišķajā darbā uzslavu, bērna darbības rezultātu analīzi ar pozitīvo novērtēšanas 

dominanti un stimulē bērnu pašanalīzei un savstarpējai analīzei. 

Novērtējot bērnu attīstības līmeni un mācību materiāla apguvi tiek piesaistīti speciālisti: 

logopēds un psihologs. Nepieciešamības gadījumā  vecākiem tiek rekomendēts ar bērnu apmeklēt 

medicīniski –pedagoģisko komisiju , kura darbojas DPIP.  

Iestāde veiksmīgi sadarbojas ar DPIP psiholoģi un divas reizes mācību gadā aicina to, lai 

veiktu sagatavošanas grupu bērnu gatavības skolai diagnosticēšanu. Psihologa veiktais pētījums 

gada sākumā palīdz saskatīt bērnu attīstības vājās puses un plānot attīstošo darbu. Mācību gada 

beigās veiktā diagnosticēšana palīdz pedagogiem veikt izglītojamo pirmsskolas izglītības satura 

apguves vērtējumu (Pielikums Nr.10.). 

Skolotāju veikto bērnu pedagoģisko vērojumu rezultātus sistemātiski kontrolē vadītājas 

vietniece – mācību gada sākumā un beigās. Iknedēļas vērtējumu, kurus pedagogi atspoguļo 

“Pedagoģisko vērojumu” sadaļā “Skolotāju dienasgrāmatā” kontrole tiek veikta ikmēneša 

dokumentācijas pārbaudes gaitā.     

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas: 

 

 Regulāri tiek novērtēti bērnu sasniegumi un analizēta to individuālā attīstības dinamika. 

 Sadarbība ar DPIP psihologu sagatavošanas grupu bērnu diagnosticēšanas veikšanai. 

 

Turpmākās attīstības virzieni:  

 

 Izstrādāt atbilstoši jaunajām vadlīnijām“Bērna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

 Palielināt pašvērtējuma, ka viena no personības pašizpausmes veidiem nozīmi bērna 

personības veidošanā. 

 

Vērtējums: Ļoti labi. 

 

 



17 
 

3.3. Joma:Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 
Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo ikdienas sasniegumi tiek izteikti mutvārdos 

rotaļnodarbību un ārpusnodarbību laikā. Iestādes skolotājas regulāri informē vecākus par bērna 

veikumu un sasniegumiem individuālo konsultāciju laikā. Grupās bērniem ir izveidoti portfolio, 

kuros glabājas un ir piejami apskatei bērnu nedēļas laikā veiktie darbi. Izglītojamo mācību 

sasniegumus skolotāji kopā ar speciālistiem (logopēdu un latviešu valodas skolotāju) un 

administrāciju analizē mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē. Latviešu valodas 

skolotāja veicot bērnu latviešu valodas prasmes apguves analīzi par 2018./2019. mācību gadu 

kursaprot, bet nerunā – 1, prot nosaukt atsevišķus vārdus - 6, prot veidot īsu teikumu, atbildēt ar 

pilnu teikumu -22, prot veidot īsu teikumu, atbildēt ar pilnu teikumu pēc parauga -14, prot veidot 

vienkāršu stāstījumu – 10,  prot veidot vienkāršu stāstījumu ar palīdzību – 12, prot jautāt un 

iesaistīties sarunā-nav, prot jautāt un iesaistīties sarunā ar palīdzību – 16, prot lasīt latviešu valodā 

– 19, prot lasīt latviešu valodā ar palīdzību – 16, prot rakstīt burtus latviešu valodā -31, prot rakstīt 

burtus latviešu valodā ar palīdzību -7, nenovērtēto bērnu nav. Veicot pedagoģisko vērojumu un 

bērnu psiholoģiskās gatavības skolai izpētes rezultātu analīzi ir konstatēts, ka 35 bērni ir gatavi 

skolas programmas apguvei un 2 daļēji gatavi. 

Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves skolotājs summējot bērnu apgūtās zināšanas, 

prasmes un attieksmes, veido aprakstošu vērtējumu par bērna sasniegumiem, mācīšanās stilu,, 

saskarsmes un sadarbības prasmēm, sasniegumu dinamiku. Aprakstošo vērtējumu skolotājs veido 

katram bērnam individuāli, izvērtējot viņa pozitīvos sniegumus.  

Grupu skolotāji sekmē bērnu iesaistīšanos dažādos ārpusiestādes konkursos un pasākumos. 

2018./2019. mācību gadā mūsu iestādes bērni ņēma dalību dažādās aktivitātēs (Pielikums Nr.12.). 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādē tiek veikts sistemātisks darbs veiksmīgai programmas apguvei. 

 Izglītojamie aktīvi tiek iesaistīti ārpusiestādes pasākumos. 

  

Turpmākā attīstība: 

 Sekmēt bērniem latviešu valodas apguvi. 

 Ieviest vienotu izglītojamo ikdienas sasniegumu darbā uzskaiti. 

 

Vērtējums: Labi. 

  

3.4.  Joma: Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

 
Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls - logopēds, kurš strādā ar vecākā pirmsskolas 

vecuma bērniem. Katra mācību gada sākumā tas apseko vecākās un sagatavošanas grupu bērnus 

un balstoties uz apsekošanas rezultātiem izstrādā sava darba plānu runas traucējumu novēršanā. 

Nepieciešamības gadījumā pēc vecāku pieprasījuma logopēds apseko arī jaunākos bērnus un sniedz 

konsultācijas bērnu vecākiem. Logopēda runas korekcijas nodarbības tiek organizētas divas reizes 

nedēļā. Logopēdiskais darbs bērniem ar līdzīga rakstura smaguma pakāpes runas traucējumiem var 

būt organizēts nelielās apakšgrupās, mikrogrupās vai individuāli. Bērniem ar smagiem runas 

traucējumiem tiek rekomendēts apmeklēt specializētās grupas pirmsskolas izglītības iestādēs.  
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Iestādē ir pirmsskolas iestādes māsa, kas seko bērnu veselības stāvoklim. Tā pieņem un 

apskata bērnus, kuri ir ieradušies pēc slimības vai ir bijuši kontaktā ar infekcijas slimniekiem. 

Analizē bērnu slimību cēloņus un savlaicīgi novērš tos. Iestādei ir informācija par katra izglītojamā 

veselības stāvokli (medicīnas karte, pošu kartes kopija), bērnu individuālās attīstības kartēs ir ziņas 

par izglītojamā individuālajām īpatnībām. 

Izglītības iestādei nepieciešamības gadījumā ir iespēja nodrošināt psiholoģisko atbalstu 

bērniem, bērnu vecākiem un darbiniekiem. Šajā gadījumā tiek izmantoti DPIP psihologa 

pakalpojumi. Psihologs piedalās sagatavošanas grupu bērnu vecāku kopsapulcē , tiek ielūgts uz 

grupu vecāku sapulcēm, veic bērnu apsekošanu un konfliktsitūāciju gadījumā sniedz ieteikumus 

un rekomendācijas kā bērna vecākiem tā arī iestādes personālam. 

Iestādes kolektīvs cieši sadarbojas ar pilsētas bāriņtiesu, sociālo dienestu un policiju 

sniedzot tiem informāciju.  Mums notiek regulāra sadarbība ar Daugavpils Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centra (DIIAC) speciālistiem, kuri veic agrīnu uzvedības traucējumu, mācīšanās grūtību 

un veselības problēmu atklāšanu un korekciju.  

Iestādē ir izstrādāti iekšējie noteikumi un kārtības (Pielikums Nr.13) , kas palīdz nodrošināt 

bērnu tiesības un intereses. Saskaņā ar  24.11.2009. MK noteikumu Nr.1338  „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības  iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

6.5.apakšpunktu ir izstrādāta “Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska 

vai  emocionāla vardarbība pret izglītojamo” atbilstoši kurai rīkojas iestādes personāls un 

administrācija. Iestādē ir izstrādāti noteikumi “Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 

noteikumi par nelaimes gadījumu, kuri notikuši ar izglītojamajiem, izmeklēšanu un uzskaiti” tie 

nosaka rīcību, ja izglītojamais apdraud savu, vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Iestādes 

pedagoģiskajam un tehniskajam personālam regulāri tiek veiktas instruktāžas bērnu dzīvības un 

veselības aizsardzības jomā. Visiem darbiniekiem  saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir  apgūta 

programma “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”. (Pielikums Nr.14.). 

Problēmsituāciju gadījumā iestādes administrācija griežas pēc konsultācijas pie DPIP speciālista 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

Iestādē darbojoties APU programmai ir iespēja pievērsties uzvedības pārkāpumu 

gadījumiem un nepieciešamības gadījumā un ar vecāku atļauju veikt izglītojamo psihologa 

novērošanu, lai turpmāk tiekoties ar vecākiem un pedagogiem rastu problēmas optimālu 

risinājumu. 

Iestādē nav bērnu, kuri ir cietuši no vardarbības vai kuriem ir ilgstošās uzvedības 

problēmas. 

Izglītības iestāde piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Iestādes māsa ciešā sadarbībā ar 

virtuves darbiniekiem izstrādā bērnu ēdienkarti un  nodrošina kvalitatīvu uzturu atbilstoši MK 

noteikumu prasībām, ievērojot atļauto kaloriju, olbaltumvielu, taukvielu un ogļhidrātu daudzumu. 

Tā veic ēdināšanas kvalitātes monitoringu un sanitāro noteikumu ievērošanas pārbaudi iestādē 

Iestāde piedalās ESF finansētās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Iestādes vecāki 

katru gadu tiek iepazīstināti pret parakstu ar Iekšējās kārtības noteikumiem. Izglītojamie atbilstoši 

vecumam tiek iepazīstināti ar drošības prasībām mācību telpās, mājās, dabā, ar svešiem cilvēkiem. 

Katra mācību gada sākumā iestādes bērniem un darbiniekiem tiek organizētas praktiskās 

nodarbības ugunsdrošībā.  

Iestādē ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni, uzstādīta ugunsdrošības signalizācija un 

nodrošināta ar ugunsdzēšamiem aparātiem. Lai noteiktu apmeklētāju uzturēšanās kārtību iestādē ir 

izstrādāta speciāla kārtība. Ieejas iestādē ir aprīkotas ar kodu atslēgām, lai iestādē neiekļūtu 

nepiederošas personas. Izglītības iestādes teritorija ir nožogota, ieeja ir caur diviem gājēju 

vārtiņiem, kuri ir aprīkoti ar aizbīdni. Regulāri tiek sekots tam, lai vārtiņi būtu aizvērti. Iebraukšana 

iestādes teritorijā atļauta tikai preču piegādāšanai. Iestādes teritojijas vidi nepieciešams uzlabot, jo 

ir novecojis aprīkojums un esošais ceļinu segums nav visai drošs, jo ir nolietojies. Tam piekrīt arī 
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pedagoģi un vecāki. Tomēr kopumā vecāki ir droši par savu bērnu kāmēr tas atrodas iestādē : 

68,7% - ļoti droši, 30,5 % - diezgan droši.  

Mācību tehniskie līdzekļi un aprīkojums tiek izmantots atbilstoši lietošanas instrukcijām. 

Darba aizsardzības speciālists ik gadu sastāda “Darba aizsardzības pasākumu plānu” un 

sadarbībā ar uzticības personu veic “Darba vides risku novērtēšanu”. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādes personāls apmācīts bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 Izglītojamie regulāri tiek iesaistīti veselību veicinošās aktivitātēs.  

 Pedagogi ir apmācīti pēc programmas “Pirmās palīdzības sniegšana”.  

 Vecāki uzskata, ka grupas skolotāji ikdienā ņem vērā informāciju par viņu bērna veselību, 

īpatnībām un vajadzībām. 

Turpmākā attīstība: 

 Uzturēt iestādē drošu vidi un veikt iestādes teritorijas labiekārtošanu. 

 Pilnveidot un dažādot darbu ar bērniem drošības jautājumos.  

 

Vērtējums: Ļoti labi. 

 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 
Izglītības iestādē darbojas iestādes padome, kuras sastāvā ir viens vecāku pārstāvis no 

katras grupas. Padomes sēdē vecāki risina daudzveidīgus jautājumus, kuri palīdz iestādes 

labiekārtošanas, drošības jautājumu risināšanā un audzināšanas pasākumu plānošanā un 

organizēšanā. 

Iestādē organizētie ārpusstundu pasākumi tiek plānoti gada darba plānā, balstoties uz 

uzdevumiem un prioritātēm , kuras tiek izvirzītas konkrētam mācību gadam. Organizēto pasākumu 

daudzveidība ir ļoti plaša. Tie ir dažādi tematiskie pasākumi, ekskursijas, teātra apmeklējumi, 

izstādes. Tā kā iestāde strādā pēc mazākumtautību programmas mēs ļoti daudz pūļu veltam latviešu 

tradīciju un dzīvesziņas izzināšanai. Ar bērniem tiek svinēti visi  latviešu gadskārtu tradīciju svētki 

– Miķeldiena (tiek organizēts tirdziņš), Mārtiņi (ķekatnieku gājiens), Ziemassvētki, Meteņi, 

Lieldienas.  

Lai veicinātu izglītojamo patriotisko audzināšanu tiek svinēti Latvijas Republikas 

nacionālie svētki. Grupās ir ierīkoti Latvijas stūrīši, kuros bērni var iepazīties ar Latvijas simboliku 

un citām mūsu valsts bagātībām un īpatnībām.  

Gatavojoties Latvijas simtgadei iestādes pedagogi lielas pūles veltīja aktīvai  bērnu 

iepazīstināšanai ar dzimto pilsētu, citām Latvijas pilsētām un to kulturvēsturisko mantojumu. 

Mūsu iestāde aktīvi iesaistās visos projektos un aktivitātēs, kuri saistīti ar veselīga 

dzīvesveida veicināšanu. Iestādē ir izstrādāts veselības veicināšanas aktivitāšu plāns, kurš paredz 

veselības un mutes veselības, veselīga uztura, atkarību profilakses un fizisko aktivitāšu 

veicināšanas pasākumus. (Pielikums Nr. 15. ). 

Pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi atbalsta un līdzdarbojas programmā „Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai” jeb APU. Tika izveidota iestādes APU komanda, kur aktīvu līdzdarbību ņem visi 

pirmsskolas pedagogi. Pedagogi izstrādāja uzvedības noteikumus iestādes bērniem, kuri atrodas 

bērniem pieejamās vietās. Sadarbībā ar iestādes padomi tika izstrādāti arī “APU noteikumi mājās”. 

Lai veicinātu bērnu pilsonisko audzināšanu, līdzpārdzīvojuma jūtas un mīlestību pret 

dzīvniekiem, katru gadu novembra mēnesī iestādē tiek organizēta labdarības akcija “Labā sirds”. 

Šīs akcijas laikā visiem – bērniem un viņu vecākiem , iestādes darbiniekiem ir iespēja ziedot un 

palīdzēt Daugavpils dzīvnieku patversmei.  
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Mums ir aktīva sadarbība ar Piekrastes bērnu bibliotēku, bērni dodas regulāri uz izzinošām 

ekskursijām bibliotēkā un  iesaistījās projektā “Grāmatu starts”, tādējādi  izglītojamie tiek 

ieinteresēti lasīšanā.  Lai veicinātu izglītojamo interesi pret grāmatu un lasīšanu mācību gada laikā 

tika realizēta ideja par iestādes bibliotēkas veidošanu. Šo ideju ļoti atbalstīja audzēkņu vecāki, 

piedaloties aptaujā. Atbildot uz jautājumu “Vai izmantosiet iespēju ņemt lasāmo grāmatu no 

bērnudārza bibliotēkas?” 67 % respondetu atbildēja apstiprinoši. 

  Visi iestādē notiekoši pasākumi tiek apspriesti pedagogu sanāksmju laikā. Tiek pārrunātas 

stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Arī bērnu vecāki atbalsta (92,4%) viņu iesaistīšanu 

iestādes un grupu rīkotajos pasākumos : kopīgās ekskursijās, izstādēs, talkās, lai veicinatu bērnu 

attīstību. 

Iestāde darbojas interešu pulciņi par ko mācību gada sākumā tiek informēti vecāki. 

Sagatavošanas grupu bērniem tiek piedāvātas interešu programmas kultūrizglītībā.  Latviešu tautas 

deju un dziesmu pulciņš “Dzintariņš”, kura mērķis ir  apzināt un kopt nacionālās un valstiskās 

identitātes ētiskās un kultūras vērtības, nostiprināt etnisko pašapziņu un cieņu pret savas tautas 

kultūru. Veidot bērnos interesi par ar latviešu tautas folkloru – tautas dziesmām, tautas dejām un 

rotaļām. Apmeklējot pulciņu bērnu sasniegumi ir sekojoši: bērni ir apguvuši latviešu tautas dejas 

pamatsoļus un dejas elementus. Bērni ar savām dejām un dziesmām piedalījās dažādos iestādes 

pasākumos.  

Apmeklējot teātra pulciņu “Pasaku kamoliņš” tiek rosināta bērnu interese par latviešu 

valodu, attīstīta pareiza un izteiksmīga runa. Bērni tiek iepazīstināti  ar teātra mākslas 

pamatelementiem un sniegti priekšstati par latviešu tautas kultūru un tradīcijām. Bērni uzzin jaunas 

pasakas, paplašina savu vārdu krājumu latviešu valodā. Mācību gada laika notika sekojošas 

izrādes: 

Teātra izrādes grupās  “Vecīša cimdiņš”, “Kā zvēri un putni Daugavu raka”. 

Teātra izrāde iestādes bērniem  Latvijas dzimšanas dienā “Ceļojums pa Latviju“. 

Teātra izrāde kopā ar vecākiem “Kliņģeris”. 

Bērni ar prieku tēloja pasaku varoņus, bija priecīgi un emocionāli, atdarināja pasaku 

personāžu kustības un intonāciju. Pasaku dramatizācija palīdz bērniem mācīt latviešu valodu, 

palielina par to interesi un tie drošāk  uzstājas  skatītāju priekšā. Arī bērnu vecāki ir pateicīgi par 

to,  ka bērniem parādījās interese mācīt lomas un tēlot tās. Pulciņa nodarbības palīdz motivēt bērnus 

turpmākai izaugsmei un latviešu tradīciju un valodas apguvei. 

Ņemot vērā vecāku pieprasījumu 2018./2019. mācību gadā 5-6 gadīgiem bērniem tika 

piedāvātas angļu valodas pulciņa nodarbības. Pulciņa rogrammas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar 

leksiku atbilstoši vecumam un attīstības līmenim, attīstīt angļu valodas prasmes, balstoties uz 

dzimtās valodas pieredzi. Programmas mērķis nav sagatavot brīvi angliski runājošus bērnus, bet 

veidot motivācijas vidi - ieinteresēt bērnus, piesaistīt viņu uzmanību un saglabāt labvēlīgu un 

aizraujošu attieksmi pret angļu valodu, ka arī sākt apgūt angļu sarunvalodas pamatelementus, 

uztvert angļu valodas izrunu, veidot vienkāršas gramatiskas konstrukcijas. Savas apgūtās prasmes 

bērni veiksmīgi demonstrēja grupas svētku pasākumu laikā.  

Mācību gada beigās tiek veikta interešu pulciņu darbības analīze un noteikti turpmākās 

darbības uzdevumi. 

 

Interešu izglītības 

programmas 

nosaukums 

Bērnu skaits 

sagatavošanas grupa 

Nr.5. 

Bērnu skaits 

sagatavošanas grupa 

Nr.10. 

Interešu 

izglītībā 

iesaistīto 

bērnu skaits 

kopā  

Latviešu tautas 

deju un dziesmu 

19 18 37 



21 
 

pulciņš 

“Dzintariņš” 

Teātra pulciņš 

“Pasaku 

kamoliņš 

19 18 37 

 

Angļu valodas 

pulciņš  

„Priecīgās 

sirsniņas” 

Vecākā 

grupa Nr.8 

Vecākā 

grupa 

Nr.12 

Sagat.grupa 

Nr.5 

Sagat.grupa 

Nr.10 

 

 

79 

 

21 

 

21 

 

19 

 

19 

 

Tabula 4. Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 2018./2019.m.g. 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Izglītības iestādē bērniem tiek piedavāti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi un aktivitātes 

personības veidošanā. 

 Iestāde nodrošina daudzveidīgus veselības veicināšanas pasākumus bērniem. 

 Tika atvērta iestādes Putnēnu bibliotēka. 

 Vecāki aktīvi iesaistās grupu organizētajās aktivitātēs. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot darbu tikumiskās audzināšanas jomā sadarbībā ar audzēkņu ģimenēm un aktīvi 

izmantojot, šogad iestādē izveidotās “Putnēnu bibliotēkas” resursus. 

 Veicināt bērniem caurviju prasmes pilsoniskajā līdzdalībā attīstīšanu caur dabaszinātņu 

jomu. 

 

Vērtējums: Ļoti labi. 

 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 
Iestādes pedagoģiskais kolektīvs plāno un īsteno darbu ar audzēkņiem šajā jomā visa 

mācību gada laikā. Bērni no 3 gadiem iegūst pirmās zināšanas par ārsta, friziera, pārdevēja 

profesijām caur sižeta-lomu rotaļām. Grupu materialā bāze ļauj to īstenot pilnā mērā. Arī rotaļu 

laukumos bērniem ir pieejami atribūti un aprīkojums tādu sižeta lomu rotaļu spēlei kā 

“Ugunsdzēsēju mašīna”, “Kuģis”, “Degvielas uzpildes stacija” ut.t. 

Iestādes audzēkņi no 3 gadiem vēl aktīvāk iekļaujas profesiju izzināšanas darbībās caur 

sižeta –lomu rotaļām “Veikals”, “Ārsta kabinets”, “Kafejnīca”, “Pārtikas veikals, “Frizētava”, 

“Bērnudārzs”, “Celtnieki”. Bērni iepazīstas ar dažādu profesiju īpatnībām, paplašinot savu 

redzesloku, vārdu krājumu un kritisko domāšanu. 

Mācību gada sākumā tika organizētas izzinošas ekskursijas pa mūsu iestādes telpām: 

virtuve, medicīnas kabinets, metodiskais kabinets ar mērķi iepazīstināt ar iestādes darbinieku darba 

vietām un viņu darba pienākumiem. Bērnos tiek attīstīta interese par visām pirmsskolas iestādes 

darbinieku profesijām un cieņa pret tām – pavārs, apkopēja, sētnieks, veļas mazgātāja, noliktavas 

pārzine, medmāsa u.t.t. 

Iestādē tika organizēta projektu nedēļa “Profesiju pasaulē”, kuras laikā bērni izvēlējās runāt 

un uzzināt vairāk par sev tīkamākām profesijām. Kopā ar skolotājiem tika apspriests, kādas 

prasmes nepieciešamas katras profesijas pārstāvim. Ar vecākā vecuma bērniem tiek apspriestas arī 

bērnu vēlmes attiecībā uz nākamo profesiju. Tiek likts akcents uz nepieciešamajām spējam, 

prasmēm un talantiem. Lai vizualizētu konkrētu profesiju skolotāji izmanto interneta resursus, 
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dodas ekskursijās, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu un tiktos ar profesionāļiem. 

Grupas tiek ierīkoti profesiju stūrīši, kur bērns var iepazīties ar dažādām profesijām, nepieciešamo 

aprīkojumu konkrētā darba veikšanai. Informācija tiek pasniegta gan attēlos, gan tiek izmantoti 

reāli prieksmeti, lai bērns var tos apskatīties, pataustīt un iedzīvoties lomā tos izmantojot. Turpmāk 

nepieciešams vairāk iesaistīt vecākus, lai iepazīstinātu bērnus ar dažādām profesijām. 

Regulāras ekskursijas uz Piekrastes bibliotēku dod iespēju bērniem iepazīties ar 

bibliotekāra profesiju. Mūsu sadarbības partneri 16.vsk. , regulāri aicina apmeklēt savu iestādi, 

organizējot izzinošas ekskursijas. Šo apmeklējumu laikā bērni ne tikai iepazīstas ar skolu un tās 

telpām, bet arī uzzina,  ka skolā ir skolotāji, kuri māca ķīmiju, fiziku, fizkultūru, informātiku u.t.t. 

Maijā, kad Latvijā tiek atzīmēta Ugunsdzēsēju un glābēju diena tiek organizēta ekskursija 

un VUGD 4.daļu, kur bērni iepazīstas ar daļas telpām, mašīnām un speciālo aprīkojumu. Mācību 

gada laikā grupās tiek runāts par dažādām profesijām atbilstoši  tēmām, kuras tiek izskatītas.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādes bērni regulāri iepazīstas ar pirmsskolas iestādes darbinieku profesijām. 

 Sadarbojoties ar citām organizācijām bērni papildina savas zināšanas par profesijām. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt organizēt projektu nedēļu “Profesiju pasaulē”, iesaistot audzēkņu vecākus. 

 Mudināt skolotājus organizēt ekskursijas uz mikrorajonā un pilsētā esošajiem objektiem. 

 Turpināt sadarbību ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu organizējot bērniem interaktīvas 

nodarbības “Jauno būvnieku skoliņa”. 

 

Vērtējums: Ļoti labi. 

 

3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Mācību procesā grupu skolotājas sadarbībā ar mūzikas, latviešu valodas un teātra pulciņa 

skolotājiem plāno bērnu uzstāšanos svētku gaitā, teātra prieksnešumus, ņemot vēra bērnu spējas un 

talantus. Savā darbā pedagogi padziļināti strādā ar apdāvinātajiem bērniem, nodrošinot viņu dalību 

iestādes un pilsētas mēroga konkursos: “Dautkom” zīmējumu konkursā “Uzzīmē savu sivēntiņu”, 

Mazo izpildītāju festivālā  „PĪKS UN PĪKA” , Mazo izpildītāju konkursā „Русская песня” (Krievu 

kultūras centrs) 

Ar bērniem, kas ilgstoši nav apmeklējuši iestādi pedagoģi organizē papildus individuālo 

darbu un sadarbībā ar vecākiem nodrošina tiem  pēc iespējas pilnvērtīgu pirmsskolas programmas 

programmas apguvi. Latviešu valodas skolotāja arī nepieciešamības gadījumā veic papildus darbu 

ar ilgstoši slimojošiem bērniem. Logopēds nodrošina regulāru darbu ar bērniem, kuriem ir runas 

traucējumi.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādes bērni veiksmīgi piedalās konkursos. 

 Veiksmīga sadarbība starp grupu skolotājiem un speciālitiem bērnu spēju un talantu 

attīstīšanā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Uzlabot  darbu ar ilgstoši slimojošiem bērniem, lai nodrošinātu veiksmīgu vecumam 

atbilstošu latviešu valodas apguvi. 

 Turpināt darbu ar apdāvinātajiem bērniem. 
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 Izstrādāt sistēmu, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuriem ir problēmas ar mācību satura 

apguvi, noskaidrotu to cēloņus lai piedāvātu risinājumus. 

 Organizēt dzejas lasītāju konkursus iestādes mērogā. 

 

Vērtējums: Labi. 

 

3.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 
 

Iestādes vide ir pielāgota izglītojamiem ar kustību traucējumiem. Pašreiz tādu bērnu iestādē 

nav. 2018./2019. mācību gadā sadarbojoties ar bērnu vecākiem 5 bērniem mēs rekomendējām 

apmeklēt DPIP pedagoģiski -  medicīnisko komisiju, lai izvērtētu nepieciešamību sniegt palīdzību 

bērniem.  Viena bērna vecāki atteicās, bet 4 bērni nākošajā mācību gadā sāks apmeklēt speciālās 

grupas citās iestādēs.   

 

Mācību gads Bērnu skaits 

2018./2019. 4 

2017./2018. 2 

2016./2017. 1 

2015./2016. 2 

2014./2015. 6 

 

Tabula 5. Uz pedagoģiski- medicīniskajām komisijām nosūtīto bērnu statistika. 

  

5-6 gadīgajiem audzēkņiem ar runas traucējumiem tiek sniegta logopēdiskā palīdzība. 

Logopēds sagatavo rekomendācijas vecākiem, sadarbojas ar grupas skolotājiem un konsultē visu 

bērnu vecākus, ja ir tāda nepieciešamība. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Regulārs darbs iestādē, lai saskatītu bērnus, kuriem nepieciešams atbalsts. 

 Veiksmīga sadarbība ar DPIP medicīiski-pedagogisko komisiju. 

 Labi organizēts logopēda darbs ar bērniem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Nepieciešamības gadījumā pilnvērtīgi nodrošināt bērnu ar speciālajām vajadzībām 

iekļaušanos iestādes vidē, sabiedrībā, sniedzot visu vajadzīgo atbalstu. 

 Vajadzības gadījumā arī papildināt pedagoģiskā kolektīva zināšanas darbam ar īpašiem 

bērniem.  

 

 Vērtējums: Ļoti labi. 

 

3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

Lai iestādē īstenotu veiksmīgu sadarbību ar bērnu ģimenēm tiek izmantotas daudzveidīgas 

darba formas. Tās ir vecāku sapulces, iestādes padomes sēdes, individuālās sarunas ar vecākiem, 

pasākumi kopā ar vecākiem, atvērto durvju dienas, kā arī citas neverbālas darba formas – 

informācijas stendi, iestādes mājas lapa, atgādnes vecākiem, informatīvā mape, anketēšana vai 

aptaujas. Vecākiem nepieciešamības gadījumā ir iespēja tikties ar iestādes administrāciju un 

speciālistiem.    
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Iestādes padomē ir vecāku pārstāvji no katras grupas. Padomes sēdes tiek sasauktas vismaz 

2 reizes mācību gadā. Grupas vecāku pārstavis informē citus grupas bērnu vecākus par padomes 

sēdē lemtajiem jautājumiem. Iestādē notiek divas kopsapulces. Maijā notiek kopsapulce vecāku 

bērniem, kuri sāks apmeklēt iestādi septembrī. Kopsapulcē uzstājas iestādes administrācija, vecāki 

tiek iepazīstināti ar nākamajiem grupu skolotājiem. Vecākiem tiek sniegta daudzveidīga 

informācija: iestādes darbības tiesiskais pamats, izskatīts “Līgums par bērna izglītošanu”, 

iepazīstināti ar “Iekšējās kārtības noteikumiem”, kārtību “Rīcība bērna infekcijas slimību 

gadījumos”,  dienas gaitu un rotaļnodarbību sarakstu, piedāvāta prezentācija “Bērnu ēdināšana 

iestādē”. Kopsapulces noslēgumā vecāki dodas ekskursijā uz bērna grupu un rotaļu laukumiņu, kur 

iepazīstas ar telpām, materiālo bāzi un materiāli tehnisko nodrošinājumu. Katra mācību gada 

sākumā notiek sagatavošanas grupu bērnu vecāku kopsapulce, kuras laikā uzstājas: DPIP 

psihologs, sniedzot informāciju par bērna psiholoģisko gatavību skolai, viesi no pilsētas skolām,  

iestādes latviešu valodas skolotāja. Iestādes administrācija sapulces laikā informē klātesošos 

vecākus par interešu pulciņu un logopēda pieejamību bērniem. Grupas vecāku sapulces notiek ne 

retāk kā 3 reizes mācību gada laikā. Šo sapulču gaitā tiek ievēlēta grupas padome un izvirzīts 

pārstāvis  iestādes padomei. Grupu skolotājas iepazīstina vecākus ar “Iekšējās kārtības 

noteikumiem”, kārtību “Rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos”, drošības noteikumiem un 

informē par iestādē ieviesto APU programmu un tās uzvedības noteikumiem. Pastāsta par 

pirmsskolas programmas prasībām atbilstoši bērnu vecumam, lemj ar grupas dzīvi saistītos 

jautājumus, plāno kopīgos ar bērniem pasākumus. 

Lai veicinātu vecāku līdzdalību bērnu mācību un audzināšanas procesā iestādes 

administrācija aktīvi uzklausa vecāku priekšlikumus un ieteikumus, lemj par nepieciešamajiem 

pasākumiem un to lietderību, nodrošina atgriezenisko saiti ar bērnu vecākiem. Vecāki veiksmīgi 

tiek iesaistīti iestādes darba planošanā, novērtēšanā un uzlabošanā izmantojot vecāku anketēšanu. 

Vecāki uzskata, ka arī iestādes administrācija ir orientēta uz sadarbību: jā – 46,6%, drīzāk jā – 

48,9%. Pārsvarā visus vecākus 95,4% , apmierina esošā sadarbība ar grupu skolotājiem. Paši 

pedagoģi norāda, ka veic pārrunas ar bērnu ģimenēm, lai mudinātu vecākus palīdzēt savam bērnam 

zināšanu un prasmju apguvē. 

Vecāki regulāri tiek aicināti uz iestādē notiekošajiem svētku pasākumiem. Tie aktīvi 

apmeklē Zinības dienas pasākumu, Tēvu dienu, Mikeļtirdziņu, Ziemassvētku un Jaunā gada 

svinības, visus sporta pasākumus, kuri notiek iestādes teritorijā, Mātes dienas pasākumu un 

Izlaidumu. Jau vairākus gadus pēc kārtas esam ieviesuši tradīciju rudenī aicināt un svētkiem 

sagatavošanas grupu  bērnu vecvecākus, un organizēt to radošo darbu izstādi “Prasmīgās rokas”. 

Mācību gada laikā bērni kopā ar vecākiem devās eksursijās un apmeklēja “Daugavpils Māla 

centru”, “Daugavpils mūzikas vidusskolu”. Tie vienmēr ir atsaucīgi un palīdz bērnu svētkiem 

nepieciešamo tērpu un atribūtu izgatavošanā, bet aktīvākie arī spelē lomas bērniem organizēto 

pasākumu laikā. Sadarbībā ar vecākiem mēs sniedzam atbalstu Daugavpils dzīvnieku patversmei, 

iepazīstam Piekrastes bibliotēku un 16.vidusskolu un nodrošinājām Putnēnu bibliotēkas grāmatu 

fondu.   

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Sadarbība ar vecākiem ir regulāra un produktīva. 

 Vecāki ar lielu interesi sadarbībā ar grupu skolotājiem organizē bērniem ekskursijas un 

piedalās labdarības pasākumos. 

 Darba dažādošanai ar vecākiem aktīvi izmantojam mūsdienu tehnoloģijas. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt aktīvi iesaistīt vecākus iestādes dzīvē un aktuālo jautājumu risināšanā. 

 Turpināt veikt vecāku anketēšanu ar mērķi uzzināt vecāku viedokli, analizēt iegūtos 

rezultātus un balstoties uz tiem pilnveidot iestādes darbu. 

 

Vērtējums: Ļoti labi. 
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3.5.  Joma: Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 
  

Iestādes kolektīvā ir daudz ilggadēju tradīciju. Viena no tām – iestādes darbinieku nozīmīgo 

notikumu svinēšana: darbinieku laulības, bērnu piedzimšana, 50 un 60 gadu jubilejas, iziešana 

pensijā, augstākās mācību iestādes pabeigšana. Jau ilgus gadus iestādē strādā “Savstarpējās 

palīdzības kase”, kura sniedz katram darbiniekam materiālo atbalstu dažādās dzīves situācijās- 

jubileja, bērna piedzimšana, laulība, tuva radinieka nāve, ārstēšanās stacionārā, ķirurģiska 

operācija.  

Katru gadu rudenī vai pavasarī iestādes darbiniekiem tiek organizētas brīvdienu ekskursijas 

pa Latvijas novadiem vai kamiņvalstīm. 2018.gada 29.septembrī bija organizēta aizraujoša 

ekskursija uz Lietuvu (Kupišķis-Biržai).  Kopīgais vaļas brīdis vieno kolektīvu un konsolidē tā 

locekļus.  

Iestādē ir liela LIZDA pirmorganizācija, kura sastāv no 40 biedriem. Arodbiedrības 

komiteja arī sniedz atbalstu LIZDA biedriem jubilejās, bērnu dzimšanas un bēdīgo notikumu 

gadījumā, darbinieku bērniem uzsākot skolas gaitas. Ziemassvētkos darbnieku bērniem tiek 

pasniegtas saldās dāvanas un organizēts jautrs pasākums.  

Kolektīvā ļoti populāras darbinieku kopīgās atpūtas aktivitātes – svētku vakari, kuru gaitā 

darbinieki svin Ziemassvētkus, iestādes jubilejas datus un citus nozīmīgus pasākumus.  

Iestāde pastāvīgi nodrošina Latvijas valsts simbolu lietošanu. Visām iestādei piederošām 

personām, bērniem un apmeklētājiem pieejamās vietās ir izvietoti: valsts karogs, valsts himna, 

prezidenta portrets. Katrā iestādes grupā ir Latvijas stūrītis, kur arī tiek demonstrēta valsts 

simbolika, Latvijas tautas daiļrades priekšmeti, grāmatas par Latvijas pilsētām, dabu un dažādi 

attēli un fotomateriāli.  

Darba kolektīvā nav konstatētas konfliktsituācijas sociālā stāvokļa, reliģiskās piederības vai 

nacionalitātes dēļ. Iestāde kopumā ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no reliģiskās 

piederības, dzimuma vai citiem apstākļiem. Veicot skolotāju aptauju varam secināt, ka iestādes 

pedagoģi uzskata, ka tiem ir viegli sastrādāties ar citiem pirmsskolas darbiniekiem un vadītāju. 

Konfliktsituāciju gadījumā iestādes vadība meklē taisnīgu risinājumu, cenšas izpētīt visus 

konflikta cēloņus, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus un nepieļautu turpmāk  konflikta 

atkārtošanos. Pēc aptaujas datiem tam piekrīt arī paši pedagoģi.  Iestādē ir izstrādāta iekšējā kārtība 

“Kārtība, kādā tiek risinātas konfliktsituācijas”. 

Iestādes darbiniekiem un audzēkņu vecākiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus un sūdzības 

par Iestādes darbības procesa īstenošanu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtību vai darba 

laiku,  Iestādes vadībai atbilstoši izstrādātai kārtībai “ Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo 

par iestādē novērotajām neatbilstībām”.  

 Programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU), kura īstenojas mūsu pirmsskolas iestādē, 

palīdz visam kolektīvam audzināt audzēkņos kulturālās uzvedības pamatus. Uzvesties sev droši 

katrā iestādes vietā, cienīt citus un būt atbildīgam par savām rīcībām bērniem māca noteikumi, kuri 

ir izvietoti iestādes telpās, visiem piejamās vietās. Programmas APU realizācija balstās uz ciešu 

sadarbību ar bērnu ģimenēm. Grupās ar bērniem no 5 gadiem ir APU kalendāri, kuri atspoguļo 

bērnu panākumus, konkrētu noteikumu apguvi un motivē viņus ievērot tos. 

 Iestādes darbinieki stājoties darbā tiek iepazīstināti ar “Darba kartības noteikumiem”, ko 

apliecina ar parakstu. Ar iestādes “Iekšējās kartības noteikumiem” tiek iepazīstināti gan darbinieki, 

gan bērnu vecāki mācību gada pirmajā vecāku sapulcē, gan paši bērni. Iekšējās kārtības noteikumi 

pārsvarā tiek ievēroti. 

 Grupu skolotāji regulāri informē iestādes vadību par bērniem ar uzvedības traucējumiem. 

Ja izglītojamā uzvedība ir vardarbīga attiecība uz citiem audzēkņiem rīcība ir atbilstoša kārtībai 
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“Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta vardarbība”. Šī kārtība attiecas arī uz 

vardarbības gadījumiem (piem. no vecāku puses, darbinieku puses u.c).  

 Iestādes personāls viemnmēr cenšas sadarboties ar bērnu vecākiem ir ar tiem laipns un 

saprotošs. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādē ir daudzveidīgas tradīcijas kolektīva saliedēšanai. 

 Iestādē ir viena no lielākajām LIZDA pirmorganizācijām pilētas PII vidū. 

 Iestādes darbinieki lepojas par to , ka viņi strādā šajā pirmsskolā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

 Turpināsim un stiprināsim izveidotās tradīcijas kolektīva saliedēšanai. 

 Domājot par iespējamo pedagoģisko kadru trūkumu tuvākajā nākotnē pārdomāsim veidus 

kā piesaistīt darbam iestādē jaunos pedagogus. 

 

 

Vērtējums: Ļoti labi.  

3.5.2. Fiziskā vide 

 
Iestādē licencēto programmu īstenošana notiek Iestādes telpās Raipoles ielā 8, Daugavpilī. 

Apkopjamās zemes platība ir 8965,8 m², iekštelpu platība 2867,5 m², 
Pirmsskolas teritorija ir ierobežota, labiekārtota, ar nojumi katrai grupai un bērnu rotaļu 

laukumiem, zaļo zonu, kura vasaras laikā tiek izmantota sporta aktivitātēm, saimniecības zonu. 

Iestādes apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši. Tā kā 

iestāde atrodas braucamo ielu tuvumā, esam parūpējušies par to, lai pašvaldība uzstādā uz iestādes 

tuvumā esošajām ielām braukšanas ātruma ierobežojuma ierīces. Iestādes teritorijā var iekļūt un 

izkļūt pa diviem vārtiem. Transportlīdzekļu iebraukšana, izņemot preču piegādātājus, teritorijā ir 

aizliegta.  

 2017.gadā pirmsskolas iestādē tika realizēts  būvprojekts „Daugavpils pilsētas 

3.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 

8, Daugavpilī”. Projekta gaitā tika siltināti ēkas pamati, sienas un jumts, nomainīts grīdas segums 

ēkas 1.stāva gaiteņos, nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvētas ieejas ēkā, nomainītas visas 

santehnikas ierīces, rekonstruēta apkures sistēma, nomainīti apkures radiatori, ierīkota ventilācijas 

sistēma, ierīkota automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma.  

Iestādei ir nepieciešamie atzinumi darbības turināšanai. 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Raipoles iela 8, Daugavpilī. Būvniecības valsts kontroles biroja 

atzinums par objekta Daugavpils 

3.pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana un 

fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

Akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā 

Kods 18030950050000  

24.10.2018. 
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Raipoles iela 8, Daugavpilī. Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta. 

Kontroles akts Nr.22/9.2-3.1-16 

30.01.2019. 

Raipoles iela 8, Daugavpilī. Atzinums no Veselības inspekcijas  

Kontroles akts Nr.00017919 

07.01.2019. 

 

Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības 

iestādes telpās atbilst mācību un audzināšanas procesa prasībām, to atbilstību ikdienā kontrolē 

Iestādes māsa un nepieciešamības gadījumā –  vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā 

darbā.  Iestādē ir uzstādīts automātiski regulējams siltummezgls, bet centrālās apkures radiatori ir 

aprīkoti ar regulēšanas iespēju, kas sniedz būtisku siltumenerģijas ietaupījumu. Iestādē ir uzstādītas 

un darbojas ventilācijas sistēma, kura nodrošina komfortablu temperatūras režīmu telpās.  Ēkā ir 

uzstādīta ugunsaizsardzības sistēma, telpas ir aprīkotas ar dūmu detektoriem un siltumdetektoriem. 

Evakuācijas ceļos ir uzstādītas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas manuālās iedarbināšanas 

ierīces. Visas iestādes telpas aprīkotas un uzturētas atbilstoši ugunsdrošības prasībām: gaiteņos 

redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, norādītas evakuācijas izejas, izvietoti ugunsdzēšamie 

aparāti un ugunsdzēsības krāni. Iestādē ir diennakts apsardzes sistēma ar tehniskās kontroles un 

pavēstīšanas sistēmas trauksmes pogu, kas ir pieslēgta centrālajai novērošanas pultij.  

 Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem ir pieejama informācija par drošības 

noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem un operatīvo dienestu izsaukšanu. Iestādē ir 

nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Iestādē ir 12 grupu telpas, no tām 4 grupās ir atsevišķas guļamistabas, pārējās grupās 

atsevišķu guļamtelpu nav. Grupas aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm. Galdi, krēsli, gultas 

atbilst bērnu augumam. Ir mūzikas zāle, virtuve, veļas mazgātava, medmāsas kabinets, kā arī 

kabineti administrācijai un citam personālam. Iestādē ir divas tualetes un  dušas telpa personālam. 

Iestādes telpas, atbilst izglītības programmas īstenošanai, ir funkcionāli, estētiski noformētas, tīras 

un kārtīgas, ko nodrošina Iestādes tehniskais personāls un pedagogi. Telpu uzkopšana notiek 

atbilstoši Iestādes māsas apstiprinātam telpu kopšanas grafikam. Iestādes telpas ir gaišas un tiek 

noformētas atbilstoši svētkiem. Iestādē plānveidīgi tiek veikti telpu remonti. 

 Iestādes teritorija tiek uzturēta kārtībā. Iestādes sētnieks rūpējas par to, lai viss būtu 

savlaicīgi izslaucīts, nopļauta zāle, novāktas sausās lapas, bet ziemas periodā notīrīts sniegs un 

kaisīti gājēju celiņi. Savāktie atkritumi vienmēr tiek novietoti tiem paredzētā vietā. Renovācijas 

rezultātā tika uzlabota teritorijas apgaismojuma kvalitāte, uzstādot papildus apgaismojumu uz ēkas 

fasādes, jo teritorijā esošie gaismekļi nenodrošināja pietiekamu apgaismojumu. 

Izglītības iestāde iesaista bērnus un vecākus vides veidošanā, sakopšanā un sakārtošanā. 

Pavasarī tiek organizētas Lielās talkas, kuru laikā tiek sakopti grupu laukumiņi un visa iestādes 

teritorija. Visa mācību gada laikā rotaļnodarbībās bērniem tiek sniegtas zināšanas par ūdens, 

siltuma un elektroenerģijas resursu taupīgu un lietderīgu izmantošanu. Iestādē tiek šķiroti 

atkritumi, vākts papīrs un izlietotās baterijas. 

Iestādē ir iekārtots interneta pieslēgums, Wi-Fi nodrošinājums nav pieejams visā iestādē.   

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādes telpas ir atbilstošas mācību vajadzībām, drošas, estētiski noformētas. 

 Iestādes darbinieki apzinīgi rūpējas par telpu atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Veikt iestādes teritorijas labiekārtošanu, nomainot asfalta segumu un atjaunojot gājēju 

celiņus. 
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 Veikt nojumju jumtu remontu. 

 Ar DPIP atbalstu nomainīt aprīkojumu bērnu rotaļu laukumiņos. 

  

 

Vērtējums: Labi. 

 

3.6. Joma: Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādē ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu 

iekārtojums un platība atbilst iestādes izglītības programmas vajadzībām un izglītojamo skaitam. 

Iestādē ir 12 grupas. 4. grupas atrodas iestādes pirmajā stāvā un ir nodrošinātas ar atsevišķu ieeju, 

tām ir grupas telpa un guļamtelpa un tās paredzētas bērniem no 1 līdz 3 gadiem. Viena no šīm 

grupām ir piemērota nepieciešamības  gadījumā uzņemt izglītojamos ar kustību traucējumiem. 

Otrajā stāvā atrodas 8 grupas bez guļamistabām. 

   

Bērnu 

vecums 

Guļamtelpas vidējā 

platība 
Grupas telpas vidējā platība 

 

1-3 gadi 
38,2m² 60,6 m² 

 

3-7 gadi 
Guļamistabas nav 60,5- gultas = 53,15 m² 

 

Iestādes kopējā telpu platība ir 2867,5 m2, t.sk. mācību telpas 727,20 m2, aktu zāle 66,2 

m2, administrācijas un speciālistu kabineti 78,3 m2, ēdināšanas bloks un produktu noliktava 69,8 

m2.  Mācību procesa, izglītojamo un skolotāju vajadzību nodrošināšanai ir visas nepieciešamās 

telpas. Visas iestādes telpas ir noslogotas un uzturētas atbilstoši darba specifikai.   

Iestāde nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas apguvei nepieciešamiem 

atbilstošiem mācību līdzekļiem. Finansējumu to iegādei nodrošina pašvaldība, bet 5-gadīgo un 6-

gadīgo bērnu apmācībai – valsts un pašvaldība. Iestādē ir metodiskais kabinets, kurā atrodama 

pedagoģiskā literatūra un metodiskie materiāli. Šos materiālus pedagogi izmanto rotaļnodarbību 

organizēšanā. Metodiskajā kabinetā pedagogi var iepazīties ar laikrakstiem “Pirmsskolā”, 

“Spicīte” un “Mazais florists” ir pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, enciklopēdijas, 

vārdnīcas un metodiskā literatūra. Grupās ir daudzveidīgas attīstošās spēles un  izdales materiāli. 

Bērnu fiziskajām aktivitātēm iegādāts atbilstošs bērnu vecumam sporta inventārs, bet bērnu 

muzikālo spēju attīstīšanai  skolotājiem ir klavieres un sintezators kā arī dažādi bērnu mūzikas 

instrumenti. Tika iegādāti divi jauni, mūsdienīgi  mūzikas centri un mikrofoni svētku organizēšanai 

gan ārā, gan telpā. Iestādes pedagoģi nepieciešamības gadījumā var izmantot DPIP bibliotekāros 

pakalpojumus. 

 Iestādē ir divi interneta pieslēgumi (abos korpusos), bet Wi-Fi nodrošinājums nav pieejams 

visās iestādes telpās. Interneta pieslēguma ātrums ir līdz 20 Mbit/s., to nodrošina SIA “Dautkom”. 

Iestādes administrācijas darba vietas : vadītāja, vadītāja vietnieka,vadītāja vietnieka administratīvi 

saimnieciskajā darbā, iestādes māsas, lietvedes, noliktavas pārziņa ir nodrošinātas ar datoriem un 

daļēji ar printeriem. Iestādē ir divi projektori ar ekrāniem, trīs portatīvie datori mācību procesa 

nodrošināšanai, katrā grupā ir CD atskaņotājs, metodiskajā kabinetā ir pieejams laminators, 

printeris, kopētājs, skeneris un fotoaparāts.  

Iestāde katru gadu atbilstoši piešķirtajam finansējumam (pašvaldības un valsts) iegādājas 

nepieciešamās preces un papildina materiāli tehnisko bāzi (Pielikums Nr.16). 
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādes telpas ir atbilstošas mācību vajadzībām, drošas, estētiski noformētas. 

 Iestādes darbinieki apzinīgi rūpējas par tepu atbilstību sanitāri higieniskajām prasībām. 

 Ar DPIP atbalstu iegādāti māteriāltehniskie resursi veiksmīgai valsts valodas apguvei. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Nodrošināt Wi-Fi pieslēguma pieejamību abu korpusu grupās.  

 Turpināt materiāli tehniskās bāzes papildināšanu. 

 

Vērtējums: Labi. 

 

3.6.2. Personālresursi 

 Izglītības iestāde ir nodrošināta ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo  

personālu. 2018./2019. mācību gadā iestādē strādāja sekojoši pedagogi: vadītāja, vadītājas 

vietniece, 24 pirmsskolas izglītības skolotāji, 2 mūzikas skolotāji, latviešu valodas skolotāja, 

logopēds un  divi interešu pulciņa skolotāji. Visi pedagogi  ar augstāko  pedagoģisko izglītību no 

tiem 9 ir  maģistri.  Četriem skolotājiem  ir trešā izglītības kvalitātes pakāpe un vienam ceturtā 

kvalitātes pakāpe. 2018./2019. mācību gadā viens pedagogs ieguva 1. kvalitātes pakāpi. 

 Visi pedagogi regulāri ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci. Pedagogiem ir izietas 

nepieciešamās apmācības audzināšanas jautājumos kā arī tie ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā. Iestādes pedagogi regulāri ceļ savu pedagoģisko meistarību apmeklējot 

tālākizglītības pasākumus un izejot kursus. (Pielikums Nr.17.). Pedagogi laicīgi iesniedz iestādes 

vadībai profesionālās kompetences pilnveides programmu apguves apliecinošu dokumentu 

kopijas, bet iestāde nodrošina savlaicīgu datu ievadi VIIS sistēmā. 

Izglītības iestāde atbilstoši pilsētas metodiskā darba plānam un iestādes gada darba plānam 

nodrošina  un atbalsta pedagogu dalību konferencēs, meistarklasēs, semināros. Tiek veikts darbs 

skolotāju latviešu valodas prasmju pilnveidošanai, kuru jāturpina arī turpmāk. Iestādes 

apkalpojošais personāls regulāri iziet neieciešamo apmācību ēdināšanas jomā (Pielikums Nr.18.).  

Apkalpojošam personālam ir atbilstoša tālākizglītība bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pedagoģi ir 

noklausījušies pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursu (Pielikums Nr.19.).  

Pētot  iestādes darbinieku personisko vērtību kopumu, tika izceltas tās vērtības, kuras ir 

svarīgas vairākumam iestādes pedagoģisko  darbinieku. Veiktās aptaujas rezultātā tika secināts, ka 

3 pamatvērtības, kuras vieno mūsu kolektīvu ir: mīlestība pret bērniem, sadarbība un drošība. 

Pedagoģiem arī ir būtiskas tādas vērtības kā: radošums un atbildība. 

Izglītības iestādes vadītājs atbilstoši prasībām katra mācību gada sākumā pieprasa 

nepieciešamās ziņas par personālu no Sodu reģistra. 

  

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādes pedagogu izglītība ir atbilstoša prasībām un profesionālās kompetences 

paaugstināšana ir regulāra un nepieciešamajā apjomā. 

 Visiem pedagogiem nodrošināta apmācība gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai. 

 Apkalpojošais personāls tiek regulāri atbilstoši apmācīts nepieciešamajās jomās. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Regulāri uzlabot iestādes skolotāju latviešu valodas prasmes. 

 Mudināt pedagogus piedalīties pedagoģiskās kvalitātes novērtēšanā. 

 Regulāri veicināt jaunos darbiniekus profesionālās kvalifikācijas celšanai. 
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 Turpināt iestādes pamatvērtību: mīlestības pret bērniem, sadarbības un drošības 

veicināšanu. 

 

Vērtējums: Labi. 

 

3.7. Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Savu darba plānu iestāde izstrādā balstoties uz pilsētas Izglītības pārvaldes darba plānā 

izvirzītajiem galvenajiem  uzdevumiem  un prioritātēm , ņemot vērā  Daugavpils pilsētas attīstības 

programmu 2014. - 2020. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam pilsētā 

un citus valstī aktuālus dokumentus. Iestādes darba plāna izstrāde notiek ciešā sadarbībā ar iestādes 

pedagogiem, ņemot vēra viņu priekšlikumus, idejas un grupu audzināšanas darba plānus. Plāna 

izstrāde ir divos virzienos-  pedagoģiskajā un saimnieciskajā darbā un tas tiek apstiprināts katra 

mācību gada sākumā DPIP. Atbilstoši šim apstiprinātajam gada plānam tiek vadītas pedagoģiskās 

sēdes un veikta pedagoģiskā un saimnieciskā darbība. Visi iestādes pedagogi pārzin darba plānu, 

tas ir piejams metodiskajā kabinetā un balstoties uz to tiek sastādīts katra mēneša metodiskā darba 

plāns, kurš detalizētāk informē par pasākumiem, kuri notiks iestādē un ārpus tā mēneša laikā.   

Iestādes darbības pašvērtēšana ir plānota sekojoši: pedagoģi veic sava darba novērtēšanu atbilstoši 

izstrādātajiem kritērijiem, aizpildot speciālas veidlapas. Iestādes administrācija veicot iestādes 

pedagaoģiskā darba pašvērtējumu apkopo katras grupas darba rezultātus pēc  izstrādātajiem 

parametriem. Kopsavilkuma tabula parāda pašvērtējuma rezultātus un aktīvākās grupas, kuras 

saņem pateicības rakstus  par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā un iegūto novērtējumu  

“Izcils darbs 2018./2019. mācību gadā”. Katru gadu tiek sagatavota un iesniegta DPIP gada atskaite 

par mācību gadā paveikto: iestādes organizētiem pasākumiem pilsētas, valsts un starptautiskajā 

mērogā (pieredzes apmaiņa, semināri, konsultācijas); ārpus programmas piedāvātām nodarbībām 

interešu izglītībā, darbu projektos, bērnu dalību konkursos un citas iestādes aktivitātēs. 

 Veiktās skolotāju aptaujas rezultāti norāda, ka pedagoģi pārsvarā izprot un labi zin vadītājas 

redzējumu par iestādes attīstību. Tie uzskata, ka pirmsskolas vadība aktīvi iesaista kolektīvu 

dalīties idejām kvalitātes uzlabošanai, kā arī vairākumā jūtas līdzatbildīgi par iestādes darba 

kvalitāti. 

Iestādes apkalpojošā personāla prasmju un darba rezultātu novērtēšana notiek atbilsoši 

Daugavpils pilsētas domes 26.01.2016. gada noteikumiem “Noteikumi par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku novērtēšanas kārtību”, tā tiek veikta katra mācību gada 

beigās. 

Izglītojamo sasniegumu izvērtēšana notiek mācību gada sākumā un beigās pedagoģisko 

sēžu laikā. 

 Iestāde  pašvērtējuma ziņojuma veikšanai ik gadu izveido  darba grupu, kura kopīgi 

strādājot un ņemot vēra iestādes darbinieku priekšlikumus veic vērtēšanu visās izglītības iestādes 

darbības jomās. Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums tiek publiskots izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē www.daugavpils3pii.lv un katru gadu aktualizēts. Ar to var iepazīties visas 

ieinteresētās puses. 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Pašvērtējuma veikšana notiek regulāri, procesā ir iesaistītas visas ieinteresētās puses. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Plānot iestādes attīstību ņemot vērā pašvērtējumā konstatētos sasniegumus un 

nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi. 

http://www.daugavpils3pii.lv/
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 Turpināt pilnveidot pašvērtējuma veikšanas procesu iestādē. 

 

Vērtējums: Labi. 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personālā pārvaldība 
  

Iestāde ir Daugavpils pilsētas domes dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno  pirmsskolas izglītības programmu. Iestādes 

nolikums Nr. 20 apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 08.11.2012. lēmumu Nr.474, grozījumi 

ar 13.02.2014. lēmumu Nr.75. 

Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamie dokumenti pirmsskolas izglītības iestādē 

ir atbilstoši 18.10.2005 MK noteikumu “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā 

procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” prasībām. Dokumenti ir noformēti 

atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai. Tie  tiek sakārtoti atbilstoši iestādes 

lietu nomenklatūrai, kas ir saskaņota Daugavpils zonālajā valsts arhīvā. Iestāde atbilstoši 

likumdošanai kārto iestādes arhīvu, nodrošinot pastāvīgi un ilgstoši glabājamo lietu sakārtošanu un 

veic dokumentu iznīcināšanu, kuriem ir beidzies glabāšanas temiņš. 

Visam iestādes personālam ir izstrādāti amatu apraksti, kuros noteiktas: kvalifikācijas 

prasības, darba pienākumi, atbildība, darba raksturs un tiesības. 

Iestādes darbiniekiem regulāri tiek piedāvāts apmeklēt izglītojošas lekcijas un pasakumus. 

Šī mācību gada laikā notika sekojoši pasākumu : 23.10.2018.  Interaktīvā lekcija "Diskusijas par 

onkoloģiju", 7.11.2018.  Informatīvā lekcija "Meistarklase par veselīgu uzturu". 

Izglītības iestādes vadība un pedagogi pilda savu pienākumu un ir lojāli Latvijas Republikai 

un tās Satversmei. Tie ne tikai ciena un ievēro Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās 

vērtības, bet arī paši ar savu rīcību veicina mineto vērtību izpratni un ievērošanu. Bērni iestāde tiek 

audzināti kā Latvijas patrioti, kuri zin Latvijas simbolus, ciena Latvijas karogu un latviešu valodu.  

Daudzveidīgu iestādē notiekošo pasākumu laikā - Valodu diena, Lāčplēša diena, Latvijas 

dzimšanas diena, Eiropas sporta nedēļa, Latvijas veselības nedēļa, Bērnu aizsardzības diena un 

gadskārtu tradīciju svētki tiek stiprināta to piederība Latvijas Republikai. 

Iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes 

darbības jomas.(Pielikums Nr. 20.). Iestādē ir izstrādāts sanāksmju un konsultāciju grafiks, kurš 

precizē laiku kurā notiek administrācijas pārstāvju (vadītājas vietnieces izglītības jomā, vadītājas 

vietnieces administratīvi saimnieciskajā darbā un iestādes māsas) tikšanās ar iestādēs vadītāju, lai 

atskaitītos par veikto iekšējo kontroli, pārrunātu noteiktā periodā paveikto, lemtu tekošos 

jautājumus un plānotu turpmākās attīstības virzienus. Ir nozīmētas arī konkrētas nedēļas dienas 

kurās tiek regulāri organizētas konsultācijas un sanāksmes pedagoģiskajam un tehniskajam 

personālam. Administrācijai ir nozīmēts laiks apmeklētāju pieņemšanai, bet tā vienmēr pieņem 

apmeklētajus ārpus nozīmētā laika, ja rodas tāda nepieciešamība.  

Iestādes vadība sadarbojas ar pedagoģisko padomi, iestādes padomi, LIZDA iestādes 

pirmorganizāciju. Ir noslēgts koplīgums, kura  mērķis ir veidot pozitīvu darba vidi un regulēt darba 

tiesisko attiecību saturu, ievērojot uzticības, saprašanās un atklātības principu, it īpaši nosakot 

darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un 

izbeigšanu kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām 

attiecībām saistītus jautājumus, kā arī tas nosaka savstarpējās tiesības un pienākumus. 

Iestādē  ik gadu notiek apkalpojošā personāla novērtēšana, bet pedagogi veic sava darba 

pašvērtējumu mācību gada beigās. Informācijas apmaiņa starp iestādes vadību un personālu ir 

regulāra. Svarīgākie jautājumi vienmēr tiek apspriesti kolektīvo sapulču laikā, uzklausot 

darbinieku priekšlikumus un izskatot idejas. Sapulcēs arī notiek darbinieku informēšana par 

pieņemtajiem lēmumiem. Skolotāji (pēc aptaujas rezultātiem) uzskata, ka svarīgi lēmumi tiek 

pieņemti kopā, bet ja vadītājam un darbiniekiem rodas atšķirīģi viedokļi tie tiek risināti sarunu ceļā.  
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Iestādē ir izstādātās kārtības: 

-  “Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība” 

garantē bērna tiesības tikt uzklausītam un paust savu viedokli.  

-  “Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo par iestādē novērotajām neatbilstībām” 
nosaka procedūru, kādā iestādes darbinieki un audzēkņu vecāki (aizbildņi) var iesniegt 

Iestādes vadībai ierosinājumus vai sūdzības par Iestādes darbības procesa īstenošanu, 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtību vai darba laiku. 

- “Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība” , kuras mērķis ir nodrošināt 

izglītības iestādes funkciju efektīvu izpildi un neizmantot darbinieka amata stāvokli 

personiskā labuma gūšanai, ievērojot demokrātiskas un tiesiskas valsts principu īstenošanu 

izglītības iestādes darbībā. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestādes darbinieki ir atsaucīgi un vienoti strādā kopīgu mērķu sasniegšanai. 

 Iestādes vadība vienmēr savlaicīgi informe darbiniekus par izmaiņām darba procesā. 

 Iestāde savlaicīgi izstrādā un kārto visu nepieciešamo dokumentāciju un nodrošina datu  

ievadi vienotajā resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmā ZZ KADRI 

 

Turpmākā attīstība: 

 Stiprināt iestādes komandas darbu, pilnveidojot sadarbības prasmes visos līmeņos. 

 Pilnveidot iekšējo kontroli iestādē. 

 Savlaicīgi aktualizēt iestādes dokumentāciju atbilstoši izmaiņam likumdošanā. 

 

Vērtējums: Ļoti labi. 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Iestādē notiek daudzveidīga sadarbība ar citām institūcijām. Mēs regulāri sadarbojamies ar 

Daugavpils pilsētas domi un Izglītības pārvaldi. Veiksmīgs šīs sadarbības rezultāts ir 2017.gadā 

veiksmīgi realizētais būvprojekts „Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 

energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī”, kurš notika ciešā 

sadarbībā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (projekta Nr.4.2.2.0/17/I/001). Projekta kopējie 

izdevumi sastādīja 1098063 EUR, no tiem attiecināmās izmaksas ir 645700EUR. Eiropas 

reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nodrošināja 85% no attiecināmajiem izdevumiem. 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībai sastādīja 4,5%  no attiecināmajiem izdevumiem. Daugavpils 

pašvaldība finansēja 10,5% no attiecināmajiem izdevumiem, kā arī neattiecināmās izmaksas 

452363 EUR.  Runājot par sadarbību ar DPIP speciālistiem varam secināt, ka sevišķi cieša 

sadarbība ir ar pirmsskolas izglītības darba speciālisti, izglītības metodiķi bilingvālās izglītības 

jautājumos, speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites 

reģistratori, veselības veicināšanas koordinētāju, psihologu, iestādes grāmatvežiem, iekļaujošās 

izglītības atbalsta centra speciālistiem un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālistiem.  Bieži 

rodoties jautājumiem mēs lūdzam atbalstu un palīdzību arī finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītājai, pārvaldes juristiem, ekonomistiem, darba aizsardzības vecākajai speciālistei. 

Sadarbojamies ar arodbiedrības padomes priekšsēdētāju, bibliogrāfi un citiem speciālstiem. DPIP 

speciālistu atbalsts un sniegtās konsultācijas ļoti palīdz profesionāli un efektīvi vadīt iestādi.  

 Lai nodrošinātu iestādes bērnu tiesības un intereses pirmsskolas izglītības iestāde regulāri 

sadarbojas ar bāriņtiesu, policiju un tiesu. 

 Pastāvīga sadarbība tiek īstenota ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām. Iestādes bērni 

regulāri maijā apmeklē VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2. daļu (Piekrastes ielā 23), 

lai sveiktu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus viņu profesionālajos svētkos un 
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ekskursijas laikā iepazītos ar to darbu. Sadarbojoties ar Daugavpils Universitāti iestāde regulāri 

nodrošina prakses vietas studentiem. Cieša sadarbība ir nodibinājusies ar daudzām pilsētas 

izglītības iestādēm – Bērnu un jauniešu centru „Jaunība, 3. vidusskolu, 16. vidusskolu, 

7.pirmsskolas izglītības iestādi, 5. pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils būvniecības 

tehnikumu. Šīs sadarbības laikā notiek pieredzes apmaiņas pasākumi, ekskursijas, svētki, 

sanāksmes, izglītojošas nodarbības, informācijas apmaiņa. Gatavojoties Latvijas simtgadei iestāde 

sadarbības rezultātā ar pirmsskolas izglītības iestādēm no desmit Latvijas pilsētām realizēja 

projektu “Latvija bērnu acīm”. 

Daudzgadēja un ļoti cieša sadarbība iestādei ir nodibinājusies ar Latgales centrālās 

bibliotēkas filiāli – Piekrastes bibliotēku. Bērni ne tikai dodas ekskursijās uz bibliotēku un piedalās 

bibliotēkas projektos “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un “Grāmatu starts”, bet arī bibliotēkas 

darbinieki ierodas iestādē ar interesantām bērniem sagatavotām aktivitātēm “Mazuļi bibliotekā”, 

“Adventes lasījumi”, “Dzejas stundas”,“ Bibliotekāra stunda” .Mūsu bērnu radošie darbi regulāri 

tiek demonstrēti bibliotēkas telpās organizētajās izstādēs. 

Mēs sadarbojamies ar Daugavpils dzīvnieku patversmi un katru gadu rīkojam labdarības 

akcijas. Pirmo reizi iestādes darbinieki piedalījās labdarības biedrības “Baltic Global Initiative” 

rīkotajā akcijā “Zvaigzne austrumos”, kuras ietvaros savāca Ziemassvētku dāvanas irākiešu un 

sīriešu karā cietušajiem bērniem. 

Piedalāmies bērnu veselības centra izstādēs, konkursos ko organizē Krievu kultūras 

biedrība un Baltkrievu kultūras centra  izglītojošos pasākumos. Mērķtiecīgi iesaistāmies valsts 

mēroga aktivitātēs un projektos, piedaloties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos 

“Tīrai Latvijai”, kurus organizē SIA “Zaļā josta”, konkursā  Latvijas PII bērniem “No sēklas līdz 

galdam”, ko organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar Zemkopības ministriju 

un  Lauku atbalsta dienestu  , VM un Slimību profilakses un kontroles centra projektā “Man ir tīri 

zobi”. 

Sadarbojoties ar Latvijas humānās pedagoģijas asociāciju iestādes pedagogi piedalās 

humānās  pedagoģijas vasaras skolās un konferencēs.  Šie pasākumi sekmē humānās pedagoģijas 

principu izpratni un praktisko pielietojumu mācību un audzināšanas darbā, veicina izglītības 

kvalitātes uzlabošanu, pilsoniskās apziņas veicināšanu un vispārcilvēcisko vērtību saglabāšanu, 

nodrošinot MK noteikumu Nr.480.”Vadlīnijas tikumiskajā audzināšanā…” iedzīvināšanu ikdienas 

dzīvē. 

Izglītības iestāde rūpējas par iestādes tēlu sabiedrībā, veicinot iestādes atpazīstamību un 

prestižu piedaloties Veselības veicināšanas aktivitātēs sadarbībā ar Latvijas Sporta federācijas 

padomi –Eiropas sporta nedēļā, Latvijas sporta asociāciju – Latvijas veselības nedēļā, Latvijas 

Slēpošanas Federāciju (FIS)- Pasaules sniega dienā. 

Informācija par sadarbības aktivitātēm tiek publiskota iestādes mājas lapā, DPIP mājas lapā 

un sadarbības partneru mājas lapās.  

    

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas : 

 Iestāde aktīvi iesaistās labdarības akcijās un pasākumos. 

 Iestāde regulāri sadarbojas ar pašvaldības, valsts un citām institūcijām. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Mudināt skolotājus iesaistīties dažāda mēroga projektos. 

 Turpināt sadarbību ar institūcijām. 

 

 

Vērtējums: Ļoti labi. 
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4. Pašvērtējuma kopsavilkums 

N.r.p.k. Jomas Vērtējums 

1. Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības programmas Ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 

 Mācīšanās kvalitāte Labi  

2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Ļoti labi 

3. Izglītojamo sasniegumi  

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Labi 

4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.1. 
Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 
Ļoti labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi  

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Ļoti labi 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide Labi 

6. Iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

6.2. Personālresursi Labi 

7. 
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. Ļoti labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

   

 Kopsavilkums  Ļoti labi -10 

  Labi - 8 

5. Turpmākā attīstība 

Iestādes darbības 

pamatjomas 
Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs 
 Nodrošināt pirmsskolas izglītības saturā iekļauto vērtību 

veicināšanu. 

 Pilnveidot izglītības programmas īstenošanu 

kompetenču pieejas skatījumā.  

Mācīšana un mācīšanās 
 Turpināt mudināt pedagogus tālākizglītībai : 

kompetenču pieejas veiksmīgai īstenošanai, bilingvālā 

mācību procesa organizēšanai,  mācību procesa 
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nodrošināšanai latviešu valodā bērniem no 5 gadu 

vecuma un IT jomās. 

 Mudināt pedagogus aktīvāk izmantot mūsdienīgās 

tehnoloģijas mācību procesa mērķu sasniegšanai.  

 Motivēt pedagogus pieteikties profesionālās darbības 

novērtēšanai. 

 Paplašināt resursu pieejamību audzēkņiem, veiksmīga 

uz kompetencēm balstīta mācību procesa īstenošanai, 

iegādājoties un patstāvīgi izgatavojot, jaunus mācību 

līdzekļus un atribūtus. 

 Pašvērtējuma prasmju attīstīšana vecākā pirmsskolas 

vecuma bērniem. 

 Turpināt sadarbību ar vecākiem, daudzveidojot 

komunikācijas veidus. 

 Izstrādāt atbilstoši jaunajām vadlīnijām“Bērna mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

 Palielināt pāšvērtējuma, ka viena no personības 

pašizpausmes veidiem nozīmi bērna personības 

veidošanā. 

Izglītojamo sasniegumi 
 Sekmēt bērniem latviešu valodas apguvi. 

 Ieviest vienotu izglītojamo ikdienas sasniegumu darbā 

uzskaiti. 

Atbalsts izglītojamajiem 

 Uzturēt iestādē drošu vidi un veikt iestādes teritorijas 

labiekārtošanu. 

 Pilnveidot un dažādot darbu ar bērniem drošības 

jautājumos. 

 Pilnveidot darbu tikumiskās audzināšanas jomā 

sadarbībā ar audzēkņu ģimenēm un aktīvi izmantojot, 

šogad iestādē izveidotās “Putnēnu bibliotēkas” resursus. 

 Veicināt bērniem caurviju prasmes pilsoniskajā 

līdzdalībā attīstīšanu caur dabaszinātņu jomu. 

  Turpināt organizēt projektu nedēļu “Profesiju pasaulē”, 

iesaistot audzēkņu vecākus. 

 Mudināt skolotājus organizēt ekskursijas uz mikrorajonā 

un pilsētā esošajiem objektiem. 

 Turpināt sadarbību ar Daugavpils Būvniecības 

tehnikumu organizējot bērniem interaktīvas nodarbības 

“Jauno būvnieku skoliņa”. 

 Uzlabot  darbu ar ilgstoši slimojošiem bērniem, lai 

nodrošinātu veiksmīgu vecumam atbilstošu latviešu 

valodas apguvi. 

 Turpināt darbu ar apdāvinātajiem bērniem. 

 Izstrādāt sistēmu, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuriem ir 

problēmas ar mācību satura apguvi, noskaidrotu to 

cēloņus lai piedāvātu risinājumus. 

 Organizēt dzejas lasītāju konkursus iestādes mērogā. 
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 Nepieciešamības gadījumā pilnvērtīgi nodrošināt bērnu 

ar speciālajām vajadzībām iekļaušanos iestādes vidē, 

sabiedrībā, sniedzot visu vajadzīgo atbalstu. 

 Vajadzības gadījumā arī papildināt pedagoģiskā 

kolektīva zināšanas darbam ar īpašiem bērniem.  

 Turpināt aktīvi ieaistīt vecākus iestādes dzīvē un aktuālo 

jautājumu risināšanā. 

 Turpināt veikt vecāku anketēšanu ar mērķi uzzināt 

vecāku viedokli, analizēt iegūtos rezultātus un balstoties 

uz tiem pilnveidot iestādes darbu. 

Iestādes resursi 

 Turpināsim un stiprināsim izveidotās tradīcijas kolektīva 

saliedēšanai. 

 Domājot par iespējamo pedagoģisko kadru trūkumu 

tuvākajā nākotnē pārdomāsim veidus kā piesaistīt 

darbam iestādē jaunos pedagogus. 

 Veikt iestādes teritorijas labiekārtošanu, nomainot asfalta 

segumu un atjaunojot gājēju celiņus. 

 Veikt nojumju jumtu remontu. 

 Ar DPIP atbalstu nomainīt aprīkojumu bērnu rotaļu 

laukumiņos. 

 Regulāri uzlabot iestādes skolotāju latviešu valodas 

prasmes 

 Mudināt pedagogus piedalīties pedagoģiskās kvalitātes 

novērtēšanā. 

 Regulāri veicināt jaunos darbiniekus profesionālās 

kvalifikācijas celšanai.  

 Turpināt iestādes pamatvērtību: mīlestības pret bērniem, 

sadarbības un drošības veicināšanu. 

Iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Plānot iestādes attīstību ņemot vērā pašvērtējumā 

konstatētos sasniegumus un nepieciešamos 

uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi. 

 Turpināt pilnveidot pašvērtējuma veikšanas procesu 

iestādē. 

 Stiprināt iestādes komandas darbu, pilnveidojot 

sadarbības prasmes visos līmeņos. 

 Pilnveidot iekšējo kontroli iestādē. 

 Savlaicīgi aktualizēt iestādes dokumentāciju atbilstoši 

izmaiņam likumdošanā. 

 Mudināt skolotājus iesaistīties dažāda mēroga projektos. 

 Turpināt sadarbību ar institūcijām. 

 

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas 
 izglītības vadītāja__________________ 
                                       (paraksts) 
              Z. v. 
 

                    

____Žanna Stašāne__ 
                                                     (Vārds, Uzvārds) 

 

SASKAŅOTS 
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Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja 

_____________________________         
                         (paraksts) 

       Marina Isupova____    
(Vards, Uzvards) 

  

(datums)  

                  

 Z. v. 
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6. Pielikumi 

 
Pielikums 1. 

  Izglītojamo skaita salīdzinājums pa mācību gadiem. 

 

 
 
 

Pielikums 2. 

Pedagoģisko darbinieku  skaits pa vecumiem. 
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Darbinieku skaits

Darbinieku skaits
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Pielikums 3. 

 Bilingvālie modeļi, kuri tika realizēti iestāde 2018./19. mācību gadā 

 

 

1. modelis – pilna iegremdēšana. 

2. modelis -50% - latviešu , 50% - krievu valodā. 

 

Grupas numurs Bērnu vecums  Bilingvālais modelis 

1. 2-3 gadi 2. 

2. 2-3 gadi 1. 

3. 2-3 gadi 2. 

4. 1-2 gadi 1. 

5. 6-7 gadi 2. 

6. 4-5 gadi 2. 

7. 3-4 gadi 2. 

8. 5-6 gadi 2. 

9. 4-5 gadi 2. 

10. 6-7 gadi 2. 

11. 3-4 gadi 2. 

12. 5-6 gadi 2. 
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Pielikums 4. 

Buklets “Uzvedības noteikumi mājās” 

Uzvedības noteikumi mājās                           
CIEŅA 

  Cieni citu ģimenes locekļu paveikto darbu. 

  Pēc sevis vienmēr atstāj kārtību. 

  Kad mājās kaut kas atpūšas, ievēro klusumu. 

                           

ATBILDĪBA 

  Saudzīgi  izmanto rotaļlietas, grāmatas, apģērbu un 

mēbeles. 

 Palīdzi vecākiem mājās darbos. 

 Palīdzi rūpēties par mājdzīvnieku: piepildi 

barotavas, tīri tualeti. 

                            

DROŠĪBA 

  Televizoru, datoru un citus gadžetus izmanto tikai ar 

pieaugušo atļauju. 

  Balkonā un blakus ar atvērto logu esi maksimāli 

piesardzīgs. 

  Esi uzmanīgs ar atklāto uguni un elektrības     
avotiem. 

Uzslavē! Iedrošini! 
 

 Malacis! 

 Ļoti labi! Izcili! 

 Es ar tevi lepojos! 

 Priecājos par tevi! 

 Es tevi mīlu! 

 Tu esi ļoti atbildīgs! 

 Tu to spēsi! 

 Tu to vari pats! 

 Pamēģini! 

 Tev izdosies! 

 Esi pacietīgs! Atceries, es tevi vienmēr 

atbalstīšu! 

 Ir vairāk jāpastrādā un tev izdosies! 
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Grupu pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas veidlapa           Pielikums 5. 

 

2018./19. mācību gada rezultātu kopsavilkums 

1.,2.,3, un 4. grupas 

Gr. 

Nr. K o n t r o l e s       p a r a m e t r i 
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1.              

2.              

3.              

4.              
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2018./19. mācību gada rezultātu kopsavilkums 

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. un 12. grupas 

Gr. 

Nr. K o n t r o l e s       p a r a m e t r i 
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K
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Vērtējumu skala: 

 

 

 

 

Vadītājas vietniece  M.Pavlova …………………….                                                                                   

Vārdiskais 

vērtējums 

Krāsu    vērtējums Ballu    vērtējums 

Augsts līmenis Sarkans 3 balles 

Pietiekams līmenis Dzeltens 2 balles 

Kritisks līmenis Zaļš              1 balle 

Nepietiekams līmenis Zils  0 balles 
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Pateicības raksta paraugs                                                    Pielikums 6. 

 

 

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

 

 

Grupai Nr.  

par aktīvu iesaistīšanos iestādes pasākumu  

organizēšanā un norisē 

 

 

 

 

 

 

 

201__. gada __. septembrī      

 

Vadītāja        Ž.Stašāne 
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                                           Pielikums 7. 

Metodiskā palīdzība skolotājiem un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Metodiskais atbalsts skolotājiem 2018./2019.m.g. 

Datums Pasākums  Tēma  Vadītājs  

12.11.2018. LVA pedagogu 

pieredzes apmaiņas 

seminars 

„Kā izmantot rotaļu un  drāmas metodes 

latviešu valodas apguvē pirmsskolas izglītības 

iestādē”. 

S.Mickeviča, 

K.Ivancova 

14.11.2018.  Konsultācija  “Ieteikumi vieksmīgai latviešu valodas apguvei 

pirmsskolas vecumā” 

Vadītājas vietniece 

M.Pavlova 

19.12.2018. “Pedagoģiskās 

meistarības stunda” 

“Konstruēšana no reklamas bukletiem” L.Sidorova 

09.01.2019. “Pedagoģiskās 

meistarības stunda” 

“Dekoratīvā zīmēsana ar plastikāta dakšām” J.Avotiņa 

16.01.2019. “Pedagoģiskās 

meistarības stunda” 

“Uzmanības deficīta un  hiperaktivitātes 

sindroms. Ieteikumi vecākiem” 

N.Gavrilova 

16.01.2019. “Pedagoģiskās 

meistarības stunda” 

“Kinezeoloģijas aktuālie aspekti darbā ar 

bērniem pirmsskolas vecumā” 

R.Vasiļjeva 

10.04.2019. “Pedagoģiskās 

meistarības stunda” 

“Sāļā mīkla bērnu radošuma attīstīšanai” N.Arefjeva 

2019. gada 

janvāris- 

marts 

Pedagoģiskās 

darbnīcas 

 “Mācību procesā plānošana: jautājumi, idejas, 

risinājumi” 

M.Pavlova, 

R.Vanaga, 

J.Trofimova, I.Soļina, 

T.Arefjeva 

Apmeklētie pasākumi pilsētas un valsts mērogā 2018./2019.m.g. 

Datums  Pasākuma nosaukums   Norises vieta Apmeklēja   

26.-

27.10.2018. 

Baltijas starptautiskā Humānās 

pedagoģijas konference Klaipēdā . 

   Klaipēdā 

(Lietuvā) 

V.Proņko 

06.11.2018. Seminārs pirmsskolas   skolotājiem logopēdiem 

,, Grāmata mūsu dzīvē”. 

9.PII R.Bodendorfa 

22.11.2018. PAP ,, Sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes 

pilsoniskajā audzināšanā” . 

24.PII O.Kurbaka 

27.11.2018. PAP,, Pirmsskolas   izglītības iestādes ieguldījums 

Latvijas nākotnē Globālās   izglītības kontekstā”. 

9.spec.PII 

 

I.Kovaļonoka 

30.11.2018. Informatīvs pasākums par atbalsta 

pasākumiem skolotājiem, īstenojot projektu 

„Kompetenču  pieeja mācību procesā”. 

10. vsk. R.Vasiļjeva 

04.12.2018. PAP"Caurviju kompetenču attīstīšana PII dažāda 

vecuma grupās". 

4. spec.PII E.Daņiļeviča 

12.12.2018. Seminārs par Erasmus+  sasniegumiem Daugavpils 

izglītības iestādēs un VIAA  informācija par 

2019.g. konkursu. 

Daugavpils 

domes zālē 
Ž.Stašāne, 

M.Pavlova 
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31.01.2019. PAP "PII un  vietējā sabiedrība: sadarbības 

iespēja un risinājumi." 

4. spec.PII M.Pavlova 

14.02.2019. PAP  “Kritiskās domāšanas un problēmu 

risināšanas  prasmes veicināšana  pirmsskolas 

vecuma  bērniem” 

14.PII J.Trofimova, 

E.Daņiļeviča 

18.02.2019. PA  brauciens pirmsskolas  izglītības iestāžu 

vadītāju vietniekiem “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

Naujenes PII M.Pavlova 

14.03.2019. Konference „Darbojos, izzinu- mācos ar 

prieku”(Valmierā, Kultūras centrs) 

Valmierā, 

Kultūras centrs 

J.Avotiņa, 

R.Vasiļjeva 

19.03.2019. Pilsoniskās  audzināšanas un  pilsoniskās 

līdzdalības   veicināšana pirmsskolas  izglītības 

iestādē" 

21.PII I.Kovaļonoka 

20.03.2019. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas PII 

”Pienenīte” ( pilotprojekta SKOLA2030 

dalībniekiem) 

Krāslavas PII 

”Pienenīte” 

vadītaja, vad.vietn., 

 I. Kovaļonoka, 

G.Deruka, J.Matule, 

L.Sidorova, 

I.Nurmuhametova, 

V.Kalugina-

Romanova, 

E.Daņiļeviča 

21.03.2019. PAP „Ekoskolu programmas  realizēšana. Gada 

tēma „Kas ir enerģija?” 

30.PII J.Vorfolomejeva 

29.03.2018. Konsultācija  „Logopēdiskās   iedarbības metodes 

individuālo vajadzību   nodrošināšanai” 

DPIP L.Sidorova 

11.04.2019. PAP „STEAM   aktivitātes pirmsskolā” 27.PII I.Nurmuhametova 

17.04.2019. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas PII 

”Pienenīte” (Atklātie Lieldienu svētki āra) 

Krāslavas PII 

”Pienenīte”  

I.Soļina, J.Avotiņa,, 

V.Kalugina-

Romanova 

30.04.2019. Seminārs  „Pētnieciskā darbība kā  līdzeklis 

patstāvīgai   informācijas iegūšanai,  izmantojot 

kompetenču   pieejas caurviju prasmes” 

20.PII R.Vasiļjeva 

17.05.2019. Valodas apguve:problemas un perspektīva” Liepāja R.Bodendorfa 

Novadītie pasākumi iestādes mērogā 

Datums Pasākums  Tēma  Atbildīgie 

30.11.2018. 

– 

25.02.2019. 

Atklāto pieredzes 

apmaiņas aktivitāšu 

cikls. 

Rotaļnodarbības  ar latviešu valodas dominanti 

grupās ar bērniem no 3 līdz 7 gadiem. 

Iestādes pedagoģi 

25.02.-

09.04.2019. 

Atklāto pieredzes 

apmaiņas aktivitāšu 

cikls. 

“Pētnieciskā darbība kā rotaļnodarbības 

sastāvdaļa”  grupās ar bērniem no 1 līdz 7 

gadiem. 

Iestādes pedagoģi 

Novadītie pasākumi pilsētas mērogā 

Datums Pasākums Tēma Atbildīgie 

 

20.02.2019. Starpiestāžu PAP 

sadarbībā ar 5.PII 

pedagoģiem. 

„Pozitīva un radoša pieeja latviešu valodas apguves procesā 

pirmsskolā” 

Administrācija, 

pedagoģi 
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Pielikums 8. 

Vecāku aptaujas rezultāti 2018./2019.mācību gads.  

    

1.Kuru grupu apmeklē Jūsu bērns? 

   

 

 

2. Jūsu bērna vecums?? 

  

 

2
7%

3
9%

4
9%

4%

8%

7%

6%
12%

10%

12%

6%

10% %

1
2%

2
22%

3
15%

4
17%

5
24%

6
17%

7
3%

Bērnu skaits
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3. Jūsu ģimenē ir grāmatu lasīšanas paradumi, tradīcijas? 

 

 

 

 

4. Cik bieži Jūs pērkat bērnam grāmatas ? 

 

 

 

 

jā ; 90,6

nē; 9,4

%

jā

nē

57%
40%

3%

%

reizi mēnesī

reizi pusgadā

reizi gadā
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5. Kādā valodā lasāt bērnam grāmatas? 

 

 

6. Vai izmantosiet iespēju ņemt lasāmo grāmatu no bērnudārza bibliotēkas? 

 

 

 

 

99,4

8,2

2,9

%

krievu

latviešu

citā

67,3

4,7

28,1

%

jā

nē

nezinu
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Vecāku aptaujas jautājumi 2018./2019.mācību gada beigās                                Pielikums Nr.9 

 Jūsu bērns uz pirmsskolu dodas : 

- Ar prieku 

- Uztver kā pienākumu 

- Nelabprāt  

 Man ir izskaidrotas bērnu mācību un audzināšanas metodes? 

- Jā 

- Nē 

- Daļēji 

- Mani tās neinteresē 

 Kā jūs varat novērtēt sadarbību ar Jūsu bērna grupas skolotājām? 

- Apmierina 

- Neapmierina 

- Grūti pateikt 

 Vai grupas skolotāji ikdienā ņem vērā informāciju par Jūsu bērna veselību, ipatnībām un 

vajadzībām? 

- Jā 

- Reizēm 

- Nē,nekad 

- Neesmu par to informēts –a 

- Uz manu bērnu tas neattiecas 

 Kāda ir jūsu attieksme  pret vecāku iesaistīšanu iestādes un grupu rīkotajos pasākumos (kopīgas 

ekskursijas, izstādes, talkas, vecāku sapulces, mājas darbi kopā ar bērniem)? 

- Atbalstu 

- Neatbalstu 

- Esmu parāk aizņemts, lai tajos piedalītos. 

 Kā Jūs novērtējat iestādes darbu latviešu valodas apguves jomā (bilingvālais process grupā, 

latviešu valodas nodarbības, Jūsu bērna valodas vārdu krājuma  palielināšanās, svētki u.t.t. ) 

- Apmierina 

- Neapmierina 

- Grūti pateikt 

 Vai pirmsskolas administrācija ir vērsta uz sadarbību ar vecākiem ? 

- Drīzāk jā 

- Drīzāk nē 

 Cik droši jūs jūtaties par savu bērnu, kāmēr viņš atrodas pirmsskolā? 

- Ļoti droši 

- Diezgan droši 

- Diezgan nedroši 

- Ļoti nedroši 

 Kādā veidā Jums ir visērtāk saņemt informāciju no pirmsskolas? 

- Individuālās sarunās - Vecāku sapulcēs - Vecāku informācijas stendos 

- Sazvanoties ar skolotāju – Pirmsskolas mājas lapā - Atvērto durvju dienās 

- E- pastā -WhatsApp 

 Vai Jums ir vēl kādi komentāri vai priekšlikumi mūsu iestādes darba kvalitātes uzlabošanai ? 
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 Pedagoģisko vērojumu rezultāti pa grupām                                                         Pielikums Nr.10. 

1.grupa (bērnu skaits: 20) 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 
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apgūta daļēji nepietiekāmi apgūta
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

66,7%

14,3%
19%
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2.grupa (bērnu skaits: 20) 

 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 
 

Adaptācijas periods 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
Adaptācijas periods 

 
 

 

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
Adaptācijas periods 
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apgūta daļēji nepietiekāmi apgūta nav apgūta

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

50%

50%
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3.grupa (bērnu skaits: 21) 

 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

  
Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 
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4.grupa (bērnu skaits: 19) 

 
Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

  

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 
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5.grupa (bērnu skaits: 20) 

 

Psihiskā attīstība 
2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

  
Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 
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6.grupa (bērnu skaits: 20) 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

  
Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 
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7.grupa (bērnu skaits:21) 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

  

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

14,30%

57,10%

23,80%

4,80%

apgūta daļēji

nepietiekāmi apgūta nav apпūta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

15%

55%

30%

0%

apgūta daļēji

nepietiekāmi apgūta nav apgūta

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

14,3%

57,1%

23,8%

4,8%

apgūta daļēji

nepietiekāmi apgūta nav apпūta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

25%

55%

20%

0%

apgūta daļēji

nepietiekāmi apgūta nav apgūta

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

9,5%

57,1%

28,6%

4,8%

apgūta daļēji

nepietiekāmi apgūta nav apgūta

0%

20%

40%

60%

20%

60%

20%

0%

apgūta daļēji

nepietiekāmi apgūta nav apgūta



57 
 

8.grupa (bērnu skaits:21) 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g beigās 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

 

 

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 
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9.grupa (bērnu skaits:21) 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

  
Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

  

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 
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10.grupa (bērnu skaits:18) 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

  
Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

  
Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 
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11.grupa (bērnu skaits:21) 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

  
 

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 
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12.grupa (bērnu skaits:21) 

 

Psihiskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

 
 

Sociālā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 

 
 

 

Fiziskā attīstība 

2018./2019.m.g sākumā 2018./2019.m.g. beigās 
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Pielikums Nr.11 

Psihologa sagatavošanas grupas bērnu diagnosticēšanas rezultāti 2018./2019. m.g. 

5. grupa 

Bērns 

Nr. 

1.uzd.

balles 

Sept. 

1.uzd.

balles 

Maijs 

2.uzd.

balles 

Sept. 

2.uzd.

balles 

Maijs 

3.uzd.

balles 

Sept. 

3.uzd.

balles 

Maijs 

Rezultāts 

gatavība skolai 

septembrī 

Rezultāts 

gatavība skolai 

maijā 

1. 2 1 3 3 2 2 7 vidēja 

gatavība 

6 augsta 

2. 1 1 4 2 2 1 7 vidēja 

gatavība 

4 augsta 

3. 1 1 3 3 4 4 8 vidēja 8 vidēja 

4. 3 2 4 4 3 2 10 zema 8 vidēja 

5. 2 2 4 1 2 1 8 vidēja 4 augsta 

6. 1 1 4 4 2 2 7 vidēja 7 vidēja 

7. 1 1 2 2 2 1 5 augsta 4 augsta 

8. 1 1 4 2 1 2 6 augsta 5 augsta 

9. 3 1 4 3 2 1 9 vidēja 5 augsta 

10. 1 1 3 1 2 3 6 augsta 5 augsta 

11. 1 1 4 1 1 1 6 augsta 3 augsta 

12. 1 1 3 1 1 1 5 augsta 3 augsta 

13. 2 1 2 3 2 2 6 augsta 6 augsta 

14. 3 3 4 4 4 1 11 ļoti zema 8 vidēja 

15. 2 1 4 3 3 3 9 vidēja 7 vidēja 

16. 1 2 2 1 2 3 5 augsta 6 augsta 

17. 2 2 4 4 4 4 10 zema 10 zema 

18. 2 2 4 3 2 1 8 vidēja 6 augsta 

19. 1 1 3 1 2 1 6 augsta 3 augsta 

20. 1 1 1  1 1 3 augsta 3 augsta 

10. grupa 

Bērns 

Nr. 

1.uzd.

balles 

Sept. 

1.uzd.

balles 

Maijs 

2.uzd.

balles 

Sept. 

2.uzd.

balles 

Maijs 

3.uzd.

balles 

Sept. 

3.uzd.

balles 

Maijs 

Rezultāts 

gatavība skolai 

septembrī 

Rezultāts 

gatavība skolai 

maijā 

1. 4 3 4 4 5 3 13 nav gatavs 10 zema 
2. 2 3 4 4 2 1 8 vidēja 8 vidēja 
3. 2 1 3 4 2 2 7 vidēja 7 vidēja 
4. 1 2 4 2 1 1 6 augsta 5 augsta 
5. 1 1 4 4 1 1 6 augsta 6 augsta 
6. 2 1 4 3 1 1 7 vidēja 5 augsta 
7. 4 4 5 5 5 5 14 nav gatava 14 nav gatava 
8. 1 1 4 3 1 2 6 augsta 6 augsta 
9. 1 1 4 3 2 2 7 vidēja 6 augsta 
10. 3 2 3 1 3 2 9 vidēja 5 augsta 
11. 2 1 4 4 2 1 8 vidēja 6 augsta 
12. 1 1 3 1 1 1 5 augsta 3 augsta 
13. 3 2 4 3 2 1 9 vidēja 6 augsta 
14. 1 1 4 3 2 1 7 vidēj 5 augsta 
15. 3 3 5 5 2 2 10 zema 10 zema 
16. 1 1 1 1 1 1 3 augsta 3 augsta 

Slēdziens: Kopumā vērojama pozitīva dinamika 
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Izglītojamo piedalīšanās pasākumos un konkursos                                                        Pielikums Nr.12.                                                                

Iestādes izglītojamo piedalīšanās konkursos 2018./2019.m.g. 

Pasākums/ 

nosaukums 

Organizētējs  Grupas Nr./ bērnu 

vecums 

Pedagogs  Sasniegums 

/apliecinājums 

10.04.2019. Mazo 

izpildītāju konkurss 

“Pīks un Pīka” 

Daugavpils pilsētas 

BJC “Jaunība” 

Anastasija 

Voročkova (12.gr., 

6 gadi) 

Jana Mateša 

(5. gr., 7 gadi) 

Mūzikas 

skolotājas 

V.Kalugina-

Romanova 

I.Nurmuhametova 

Pateicības no 

BJC “Jaunība” 

bērniem un 

skolotājām 

17.04.2019. 
Izpildītāju 

konkurss 

“Krievu dziesma” 

Krievu kultūras centrs Jana Mateša 

(5. gr., 7 gadi) 

Mūzikas skolotāja 

I.Nurmuhametova 

Pateicības no 

KKC bērnam  

un skolotājai 

2019. gada marts-

maijs 

Konkurss Latvijas 

PII bērniem “No 

sēklas līdz galdam” 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte sadarbībā 

ar Zemkopības 

ministriju un  Lauku 

atbalsta dienestu 

8. un 9.grupu 

bērni 

8. un 9.grupu 

pedagoģi 

Pateicības  

Lauku atbalsta 

dienesta 

„Uzzīmē savu 

sivēnu” 

SIA “DAUTKOM” 10.grupas bērni: 

D.Kurbatovs (6g.) 

T.Markelovs  (6 g.) 

E.Rimicane (6g.) g 

J.Samuilova (6 g.) 

10. grupas 

skolotājas 

V.Sadovska, 

G.Garkalne. 

Pateicības 

bērnam no SIA 

“DAUTKOM” 

Piedalīšānās Valsts un pašavldības projektos un aktivitātēs 2018./2019.m.g. 

Pateicības iestādes pedagoģiem 2018./2019.m.g. 

 

 

 

Pasākums/ 

aktivitāte 

Organizētējs  Grupas 

Nr. 

Dalībnieku 

skaits  

7.-8.11.2018. „Meistarklase par 

veselīgu uzturu” interaktīvas 

nodarbības bērniem no 5 līdz 7 gadiem 

OnPlate komanda, 

iestādes administrācija 
 

5.,8.,10.,12. 84 

 

 
 05.12.2018. Dalība projektā „Man ir tīrī 

zobi!” berniem no 4 līdz 7 gadiem. 

Slimību profilakses un 

kontroles centrs 

5., 6., 8., 9., 10., 

12. 

120 

Programma „Piens un augļi skolai” Latvijas Lauku atbalsta 

dienests 

Visas iestādes 

grupa bērni 

244 

Vārds, uzvārds Apliecinājums Joma  

V.Kaluginai-

Romanovai 

 Daugavpils pilsētas BJC 

“Jaunība” pateicība 

Bērna sagatavošana Mazo izpildītāju komkursam 

“Pīks un Pīka” (10.04.2109.) 

I.Nurmuhametovai Daugavpils pilsētas BJC 

“Jaunība” pateicība 

Bērna sagatavošana Mazo izpildītāju komkursam 

“Pīks un Pīka” (10.04.2109.) 

I.Nurmuhametovai KKC pateicība Bērna sagatavošana izpildītāju komkursam 

“Krievu dziesma” (17.04.2019) 

http://www.dbt.lv/lv/Jauno-buvnieku-skolina
http://www.dbt.lv/lv/Jauno-buvnieku-skolina
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Iestādes darbību reglementējoši iekšējie noteikumi un kārtības                     Pielikums Nr.13.  

                                               

1. Darba kārtības noteikumi. 

2. Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības  kārtība. 

3. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes informācijas tehnoloģiju drošības 

noteikumi. 

4. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes noteikumi par nelaimes gadījumu, kuri 

notikuši ar izglītojamajiem, izmeklēšanu un uzskaiti. 

5. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

6. Noteikumi par informācijas uzturēšanu Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes mājas 

lapā. 

7. Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē iegādājas, saņem, izsniedz, 

saglabā, veic izlietošanas uzskaiti un noraksta materiālās vērtības.  

8. Kārtība kādā darbinieki informē par prombūtni vai izmaiņām darba grafikā. 

9. Rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos. 

10.  Iestādē īstenojamo pasākumu organizēšanas kārtība. 

11.  Ārpus iestādes īstenojamo pasākumu organizēšanas kārtība. 

12. Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku materiālas stimulēšanas   kārtība. 

13.  Uzturēšanās kārtība Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē. 

14.  Kārtība, kādā tiek risinātas konfliktsituācijas. 

15.  Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība. 

16.  Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība. 

17.  Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo par iestādē novērotajām neatbilstībām. 

18.  Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtība. 
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Pielikums Nr.14. 

Apkalpojošā personāla tālākizglītība bērnu tiesību aizsardzības jomā       

 

 

 

 
 

 

Vārds, 

uzvārds 

Amats  Apmācības nosaukums Dokuments 

Nr. 

Datums Stundu 

skaits 

Derīguma 

termiņš 

Inesa 

Puzinkeviča 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7230 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Olga  

Terza 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7232 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Zoya Papenok aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7229 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Lilija  

Rucina 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7231 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Terēze 

Maksimova 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7228 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Maria 

Zhukova 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7233 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Jeļena 

Magrina 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7227 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Nina Kirillova aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7225 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Valentīna 

Bazinova 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7220 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Jeļena 

Jefimova 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7224 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Svetlana Iljina aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7223 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 

Natālija  

Hāne 

aukle Speciālo zināšanu apguve 

bērnu tiesību aizsardzības 

jomā 

S2015-7222 02.10.2015. 8 līdz 

01.10.2020. 
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Pielikums Nr.15. 

Veselības veicināšanas aktivitātes 2018./2019.m.g. 

 
MUTES VESELĪBAS (un veselības) VEICINĀŠANA 

 

                             

VESELĪGA UZTURA VEICINĀŠANA 

Aktivitātes nosaukums Norises laiks Mērķa 

auditorija 

Aktivitātes saturs Dalībnieku 

skaits 

 

Valsts programma „Skolas 

piens un augļi” 

2018. gada 

oktobris-

2019. gada 

maijs 

iestādes bērni Svaiga piena dzeršana, svaigi 

augļi katram bērnam. 

245 

Vecāku sapulce septembris Jauno bērnu 

(1-3gadi) 

vecāki 

Informācija par bērnu 

ēdināšanu iestādē ievērojot 

veselīga uztura principus. 

45 

Kopīgie sporta svētki  

“Mazo putnēnu 

spartakiāde”  Latvijas 

Veselības nedēļas ietvaros 

26.09.2018. iestādes bērni 

no 3 gadiem 

Gudrā Pūce un Zvirbulis  

pastāstīja bērniem par fizisko 

aktivitāšu un pareiza uztura 

nozīmi katra cilvēka dzīvē. 

160 

Dalība projektā 

„Meistarklase par 

veselīgu uzturu” 

(OnPlate komanda) 

6.-8.11.2018. Iestādes bērni 

no 4 līdz 7 

gadiem 

Interktīvās nodarbības ar 

praktiskiem uzdevumiem 

84 

Aktivitātes nosaukums Norises 

laiks 

Mērķa 

auditorija 

Aktivitātes saturs Dalībnieku 

skaits 

 

Zobu tīrīšana un mutes 

dobuma skalošana 

ikdienu Iestādes bērni Bērni tīra zobus, līdz 3 

gadiem skalo muti 

232 

Starptautiskā roku mazgāšanas 

diena 

15.10.2018 Iestādes bērni  Tematiskās rotaļnodarbības 

grupās 

160 

Padomi vecākiem aukstajai 

sezonai 

oktobris Bērnu vecāki Informācija vecāku stendos 

un iestādes mājas lapā 

Visi vecāki 

Dalība projektā „Man ir tīri 

zobi!” 

5.-7.12.2018 Iestādes bērni 

no 4 līdz 7 

gadiem 

Interktīvās nodarbības, 

dāvanas katram bērnam          

( dvielītis, zobu suka un 

bērnu grāmata par zobu 

veselību) 

84 

„Pie daktera” 2019. gada 

janvāris 

Bērni 1-3 

gadi 

Tematiskās rotaļnodarbības 

grupās 

56 

„Esi vesels !” 2019. gada 

janvāris 

Bērni 6-7 

gadi 

Tematiskās rotaļnodarbības 

grupās 

40 

„Kā bērnu pasargāt no 

gripas”  

2019. gada 

janvāris 

Bērnu vecāki Informācija vecāku stendos 

un iestādes mājas lapā 

Visi vecāki 
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Viktorīna „Kas, kad, 

kur?” 

2019. gada 

janvāris 

Bērni 5-6 

gadi 

Veselīga dzīvesveida 

audzināšana 

42 

Tematiskā pēcpusdiena 

„Kur dzīvo vitamīni” 

2019. gada 

februāris 

Bērni 6-7 

gadi 

Iepazīšānās ar veselīgiem 

produktiem 

41 

                                        

ATKARĪBU PROFILAKSE 

Aktivitātes nosaukums Norises 

laiks 

Mērķa 

auditorija 

Aktivitātes saturs Dalībnieku 

skaits 

 

Interaktīvā 

rotaļnodarbība „Mēs par 

drošu internetu!” 

2018. gada 

novembris 

Bērni 6-7 

gadi  

Bērnu iepazīstināšana ar galda 

spēli „Vaifija spēle” par drošu  

internetu 5-7 bērna dzīvī 

40 bērni  

Vecāku sapulces 

sagatavošanas grupās 

„Drošs internets bērna 

dzīvē” 

2018. gada 

decembris 

Sagatavošan

as grupu 

bērnu vecāki 

Iepazīstināt vecākus ar droša 

interneta pamatiem 

40 vecāki 

                                 

FIZISKO AKTĪVITĀŠU  VEICINĀŠANA 

Aktivitātes nosaukums Norises 

laiks 

Mērķa 

auditorija 

Aktivitātes saturs Dalībnieku 

skaits 

 

Rīta vingrošana Septembris- 

augusts 

iestādes bērni Ikdienas rīta vingrošana 160 

Kopīgie sporta svētki  

“Mazo putnēnu 

spartakiāde”  Latvijas 

Veselības nedēļas 

ietvaros 

26.09.2018 iestādes bērni 

no 3 gadiem 

Gudrā Pūce un Zvirbulis  

pastāstīja bērniem par fizisko 

aktivitāšu nepieciešamību. 

160 

„Drosmīgie un 

prasmīgie” 

oktobris Bērni 5-6 

gadi 

Sporta sacensības 40 

Konsultācija „Pastaigu 

svaigā gaisā 

organizēšana”  

janvāris Iestādes 

pedagoģi 

Aktuālie jautājumi saistībā ar 

pastaigu organizēšanu visās 

vecuma grupās  

28 

Sporta kopīgie svētki 

„Sniega diena” 

22.01.2019 Iestādes bērni 

un viņu 

vecāki 

Kopīgie sporta svētki iestādes 

sporta laukumā 

160 

Sporta aktivitātes 

kampaņas “Kustinācija” 

ietvaros 

3.05.2019 Sagatavošana

s grupu bērni 

(5. un 10. 

grupas) 

Interaktīva nodarbība sporta zālē, 

attīstošu vingrinājumu 

komplekss, dāvanas – karšu 

komplekti ar vingrojumu 

shēmām.  

38 

Sporta svētki “Esi vesels 

un aktīvs!” Eiropas 

Sporta nedēļas ietvaros 

31.05.2019 Iestādes bērni 

un vecāki 

Sporta spēles un stafetes 160 

Sporta izpriecas svaigā 

gaisā 

Vasaras 

periods 

Iestādes bērni Sporta  aktivitātes ārā 200 
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Finansējums                               Pielikums Nr.16. 

 

2017.- 2018. gada pašvaldības finansējums un tā izlietojums: 

 

 

Rādītāju 

nosaukums 

2017.gads 

summa 

(EUR) 

 

Preces 

2018.gads 

Summa 

(EUR) 

 

Preces 

Biroja preces 1027,68 Papīrs, 

kabatiņas,mapes, 

ātršuvēji, 

boksi,pildspalvas, 

zīmuļi, lineāli, 

līme, korektori, 

marķeri. 

Kartridžu iegāde 

printeriem un 

kopēšanas 

iekārtām. 

1205,93 Papīrs, kabatiņas,mapes, ātršuvēji, 

boksi,pildspalvas, 

zīmuļi, lineāli, līme, korektori, 

marķeri. 

Kartridžu iegāde printeriem un 

kopēšanas iekārtām. 

Inventārs  5963,83 Žalūzijas, mēbeles 

bērniem un 

darbiniekiem. 

5689,90 Bērnu krēsliņi , skolotāju istabai, 

bibliotēkas plaukts, plaukti un 

skapji metodiskajiem materiāliem 

grupās. Paklāji, CD 

atskaņotāji,telefona aparāts, 

monitori, multimēdiju ekrāns, 

ugunsdzēšāmie aparāti, 

dielektriskie paklāji. 

Spectērpi  311,98 Darba apģērbs 

darbiniekiem 

(aukles, pavāri, 

remontsrtādnieks) 

darba cimdi. 

311,94 Darba apģērbs darbiniekiem 

(aukles, pavāri, remontsrtādnieks) 

darba cimdi. 

Zāles, 

ķimikālijas 

209,89 Pirmās palīdzības 

aptieciņa. 

209,99 Pirmās palīdzības aptieciņa. 

Kārtējā 

remonta un 

iestāžu 

uzturēšanas 

materiāli 

16552,99 Remontmateriāli 

un saimniecības 

materiāli un 

mazgāšanas 

līdzekļi 

10043,47 Remontmateriāli un saimniecības 

materiāli, mazgāšanas līdzekļi 

Mīkstais 

inventārs 

963,99 Gultas veļa, 

spilveni, salvetes, 

dvieļi 

903,52 Gultas veļa, spilveni, salvetes, 

dvieļi 

Virtuves 

inventārs, 

trauki un 

galda 

piederumi 

1009,69 Šķīvji, krūzes, 

apakštases, glāzes 

zobu birstēm, 

glāzes pastaigu 

laukumiem, katli, 

tējkannas, spaiņi, 

sieti, dakšas, 

karotes, naži, 

946,96 Šķīvji, krūzes, apakštases, glāzes 

zobu birstēm, glāzes pastaigu 

laukumiem, katli, tējkannas, spaiņi, 

sieti, dakšas, karotes, naži, sadales 

dēļi, bļodas, paplātes 
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sadales dēļi, 

bļodas, paplātes 

Mācību 

līdzekļi un 

materiāli 

1710,16 Mazais sporta 

inventārs, mūzikas 

instrumenti 

bērniem,   attīstošas 

spēles, rotaļlietas, 

obligātā 

dokumentācija 

1606,60 Aprīkojums pētnieciskās darbības 

organizēšanai grupās, attīstošas 

spēles, mācību literatūra, obligātā 

dokumentācija 

 

Pamatlīdzekļi  7704,30 Ledusskapis, 

dārzeņu 

smalcinātajs, 

mēbeles, dators. 

1794,43 Divi datori, viens portatīvais dators.  

 

 

2017.-2018. gada valsts finansējums un tā izlietojums: 

 

Rādītāju nosaukums 2017.gads 

summa (EUR) 

2018.gads 

summa 

(EUR) 

 

Preces 

Mācību līdzekļi un materiāli 1027,68 1418,00 Darba burtnīcas, metodiskā un bērnu 

literatūra, didaktiskas un galda speles, 

attīstošas rotaļlietas 
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Pielikums Nr.17. 

Iestādes pedagogu kvalifikācijas celšanas kursu stundu skaits 2018./ 2019. mācību gadā 

(uz 01.07.2019.) 

 

 

 

 

 

Nr.p/k. Pedagoga vārds, uzvārds Ieņemamais amats Stundu 

skaita 

summa 

1. Nataļja Arefjeva Pirmsskolas izglītības skolotājs 63 

2. Tatjana Arefjeva Pirmsskolas izglītības skolotājs 96 

3. Jekaterīna Avotiņa Pirmsskolas izglītības skolotājs 31 

4. Jeļena Baklažanova Pirmsskolas izglītības skolotājs 60 

5. Rita Bodendorfa Skolotājs logopēds 112 

6. Ella Daņiļeviča Pirmsskolas izglītības skolotājs 6 

7. Gaļina Deruka Pirmsskolas izglītības skolotājs 36 

8. Nadežda Dorofejeva Pirmsskolas izglītības skolotājs 130 

9. Gaļina Fiļipova Pirmsskolas izglītības skolotājs 130 

10. Gaļina Garkalne Pirmsskolas izglītības skolotājs 100 

11. Natalia Gavrilova Pirmsskolas izglītības skolotājs 96 

12. Veronika Kalugina-Romanova Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

110 

13. Nina Kharun Pirmsskolas izglītības skolotājs 24 

14. Marija Koršunova Pirmsskolas izglītības skolotājs 74 

15. Inna Kovaļonoka Pirmsskolas izglītības skolotājs 36 

16. Oļesja Kurbaka Pirmsskolas izglītības skolotājs 54 

17. Irina Nurmuhametova Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

150 

18. Marina Pavlova Vadītājas vietnieks 82 

19. Rita Petrova Pirmsskolas izglītības skolotājs 60 

20. Valentīna Proņko Pirmsskolas izglītības skolotājs 73 

21. Vera Sadovskaya Pirmsskolas izglītības skolotājs 48 

22. Ludmila Sidorova Pirmsskolas izglītības skolotājs 62 

23. Irina Soļina Pirmsskolas izglītības skolotājs 88 

24. Žanna Stašāne Iestādes vadiītāja 192 

25. Aļona Šleve Pirmsskolas izglītības latviešu 

valodas skolotājs 

20 

26. Jekaterīna Trofimova Pirmsskolas izglītības skolotājs 76 

27. Raisa Vanaga Pirmsskolas izglītības skolotājs 36 

28. Raisa Vasiļjeva Pirmsskolas izglītības skolotājs 56 

29. Jekaterīna Virbale Pirmsskolas izglītības skolotājs 63 

30. Jevgeņija Vorfolomejeva Pirmsskolas izglītības skolotājs 50 
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Apkalpojošā personāla tālākizglītība ēdināšanas jomā          Pielikums Nr.18. 

 

Vārds, 

uzvārds 

Amats  Apmācības nosaukums Dokuments 

Nr. 

Datums Derīguma 

termiņš 

Liudmila 

Tsirsh 

pavāre Ēdināšanas darba organizācija. 

Tehnoloģiskā dokumentācija. 

Speciālās bērnu diētas. 

05122014/2 05.12.2014. 05.12.2019. 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

862/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Anna 

Vasiļevska 

vecākā 

pavāre 

Ēdināšanas darba organizācija. 

Tehnoloģiskā 

dokumentācija.Speciālās bērnu 

diētas. 

05122014/3 05.12.2014. 05.12.2019. 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

863/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Jevdokija  

Razumovska 

pavāre Tirdzniecības profesionālā  122163   28.06.2017. 28.06.2022. 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

528/17 04.09.2017. 04.09.2020. 

Taisa 

Ivanova 

virtuves 

darbin. 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

848/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Jevgeņija 

Lazareva 

pirmssk.  

iest.māsa 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

851/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Valentīna 

Fjodorova 

nolikt.  

pārzine 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

844/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Tatjana 

Dubina 

vad.viet.  

a.s.darbā 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

867/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Irina Magrina apkopēja Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

853/16 10.11.2016. 

 

10.11.2019. 

Inesa 

Puzinkeviča 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

859/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Olga Terza aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

861/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Zoya 

Papenok 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

857/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Lilija Rucina aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

860/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Terēze 

Maksimova 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

855/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Maria 

Zhukova 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

864/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Jeļena 

Magrina 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

854/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Nina 

Kirillova 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

850/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Valentīna 

Bazinova 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

842/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Jeļena 

Jefimova 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

849/16 10.11.2016. 10.11.2019. 



72 
 

Svetlana 

Iljina 

aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

847/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Natālija Hāne aukle Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

846/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Evgenia 

Efimova 

veļas 

mazgāt. 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

843/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

Alina 

Olekhnovich 

veļas 

mazgāt. 

Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumā 

856/16 10.11.2016. 10.11.2019. 

 

            Pielikums Nr.19.                       

Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursu bez zināšanu pārbaudes 

              

Vārds, 

           uzvārds 

Amats  Dokuments 

Nr. 

Datums Stundu 

sakaits 

Derīguma 

termiņš 

Tatjana Dubina Vad.viet.  

administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

A123373 14.05.2018. 12 2023. 

Žanna Stašāne Vadītāja 

 

A123371 14.05.2018. 12 2023. 

Marina Pavlova Vadītājas vietniece 

 

A123372 14.05.2018. 12 2023. 

Viktorija Zarāne Lietvede 

 

A123374 14.05.2018. 12 2023. 

Jeļena Baklažanova Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127916 27.11.2018. 12 2023. 

Gaļina Deruka Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127917 27.11.2018. 12 2023. 

Nadežda 

Dorofejeva 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127918 27.11.2018. 12 2023. 

Gaļina Fiļipova Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127919 27.11.2018. 12 2023. 

Gaļina Garkalne Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127920 27.11.2018. 12 2023. 

Natalia Gavrilova Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127921 27.11.2018. 12 2023. 

Nina Kharun Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127923 27.11.2018. 12 2023. 

Marija Koršunova Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127924 27.11.2018. 12 2023. 

Inna Kovaļonoka Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127925 27.11.2018. 12 2023. 

Oļesja Kurbaka Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127926 27.11.2018. 12 2023. 

Irina 

Nurmuhametova 

Pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotājs 

A 127922 27.11.2018. 12 2023. 
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Rita Petrova Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127902 27.11.2018. 12 2023. 

Valentīna Proņko Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127903 27.11.2018. 12 2023. 

Vera Sadovskaya Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127904 27.11.2018. 12 2023. 

Ludmila Sidorova Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127905 27.11.2018. 12 2023. 

Irina Soļina Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127906 27.11.2018. 12 2023. 

Aļona Šleve Pirmsskolas izglītības 

latviešu valodas 

skolotājs 

A 127907 27.11.2018. 12 2023. 

Jekaterīna 

Trofimova 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127908 27.11.2018. 12 2023. 

Raisa Vanaga Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127909 27.11.2018. 12 2023. 

Raisa Vasiļjeva Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127910 27.11.2018. 12 2023. 

Jekaterīna Virbale Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127911 27.11.2018. 12 2023. 

Jevgeņija 

Vorfolomejeva 

Pirmsskolas izglītības 

skolotājs 

A 127912 27.11.2018. 12 2023. 
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Vadītāja

Vadītājas 
vietnieks

Pirmsskolas 
izglītības 
skolotāji

Pirmsskolas 
izglītības 
mūzikas 
skolotāji

Latviešu 
valodas 

skolotājs

Interešu 
pulciņu 
skolotāji

Skolotājs 
logopēds

Lietvedis Medicīnas 
māsa

Aukles
Ēdināšanas 

bloks

Vecākais 
pavārs

Pavāri

Virtuves 
darbinieks

Darba 
aizsardzības 
speciālists

Noliktavas 
pārzinis

Vadītājas vietnieks 
administratīvi 

saimnieciskajā darbā

Remotstrādnieks

Ēkas un teritorijas 
dežuranti

Apkopējas

Veļas pārzinis

Veļas mazgātāji

Sētnieks

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes pakļautības stuktūra 


