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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1981.gadā, kā  Baltijas 

dzelzceļa 49. Bērnudārzs, kas paredzēts 280 mazajiem daugavpiliešiem.  

1986.gada 1.decembrī iestādē tika atvērta 1.logopēdiskā grupa, kuru apmeklēja bērni ar 

valodas traucējumiem. Ņemot vērā to, ka pieauga bērnu skaits, kuriem bija valodas un runas 

attīstības traucējumi, 1987.gada 07.septembrī tika atvērta vēl viena grupa bērniem ar valodas 

traucējumiem.  
No 1991. gada līdz 1996. gada decembrim iestādei tika mainīts nosaukums  – „ VAS 

“Latvijas dzelzceļš” 24. bērnudārzs”. 1997. gada janvārī iestāde tika pārdēvēta par  Daugavpils 

pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādi, kas  ir  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde un 

tā  ir  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā.  

Aptuveni 2009.gadā iestādē tika atvērta1.grupa, kas realizēja speciālo izglītības 

programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un 2010. gadā tika atvērta vēl viena 

grupa, kas realizē šo pašu programmu. 

 Šobrīd iestādē darbojas 12 grupas, kuras apmeklē bērni no 1 līdz 7 gadu vecumam un tiek 

nodarbināti 70 darbinieki.  

Sākot ar 2018.gada 22.janvāri iestādē tika uzsākta projekta “Daugavpils32. pirmsskolas 

izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” realizācija, kuras rezultātā 

iestādē tiek siltināti ēkas pamati, sienas un jumts, nomainīts grīdas segums, nomainīti logi un 

ārdurvis, pārbūvētas ieejas ēkā, nomainīti visi santehnikas mezgli un ierīces, rekonstruēta apkures 

sistēma, nomainīti apkures radiatori, ierīkota ventilācijas sistēma un automātiskās ugunsdzēsības 

signalizācijas sistēma. 

 

2.Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 
 

Iestādes vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde, kas veicina bērnu zināšanu, prasmju, 

iemaņu un attieksmju apgūšanu, balstoties uz izglītojamo attīstību, vajadzībām un spējām, kas 

audzina tikumīgu pilsoni, kurš spēj sekmīgi orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt un risināt 

problēmsituācijas. Iestādē, kur humāni izturas pret bērniem, strādā kompetenti, uz sadarbību 

tendēti, profesionāli darbinieki, kuri radoši pielieto mācību-audzināšanas procesā digitālās 

tehnoloģijas. 

Iestādes misija: Kompetenta, saliedēta uz bērna interesēm tendēta iestādes komanda, kas 

kvalitatīvi palīdz bērnam intelektuāli, sociāli un fiziski sagatavoties dzīvei sabiedrībā un 

pamatizglītības apguvei. 

Iestādes mērķis: Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, 

radot priekšnoteikumus bērna sociālo iemaņu attīstībai, kā arī veidojot bērna personību par aktīvu, 

patstāvīgu, pašpietiekamu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli. Veicināt bērnu, viņu 

vecāku un pirmsskolas iestādes darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata 

veidošanai, mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē. 

Iestādes galvenie uzdevumi: 

 Nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu kompetenču attīstību; 

 Psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei; 

 Sekmēt bērna psihiskās attīstības defektu kompensāciju, izmantojot piemērotas koriģējošās 

iedarbības metodes un veidus; 
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 Veidot bērna „Es” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, attieksmju 

un interešu apzināšanās, spēju izpausties aktīvā darbībā; 

 Radīt vidi, kas nostiprinātu un aizsargātu bērnu drošību un popularizētu veselīgu 

dzīvesveidu; 

 Sadarboties ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos; 

 Pilnveidot darba formas valsts valodas apmācībā; 

 Savā mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātnisko un 

individuālo pieeju. 

Pirmsskolas attīstības prioritātes 

Pamatjoma 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Mācību saturs 
Nodarbības 

organizācijas kvalitātes 

paaugstināšana 5-6 

gadus veciem bērniem. 

Nodarbības 

organizācijas 

kvalitātes 

paaugstināšana 5-6 

gadus veciem 

bērniem. 

Starpdisciplināru 

prasmju aktualizēšana 

5 – 6 gadus vecu bērnu 

nodarbībās. 

Mācīšana un 

mācīšanās  

Kvalitatīvas valsts 

valodas apguves 

sekmēšana, 

pilnveidojot darba 

formas un metodes. 

Skolotāju 

kompetences 

bilingvālās pieejas 

izmantošanā 

veicināšana. 

Kvalitatīvas latviešu 

valodas apgūšanas 

sekmēšana bērniem, 

izmantojot dažādas 

darba  formas, metodes 

un bilingvālo pieeju 

Izglītojamo 

sasniegumi          

Darba metožu un 

organizāciju formu 

pilnveide fiziskā 

izglītībā un veselībā. 

Izglītojamo 

attīstības dinamikas 

novērošana. 

Izglītojamo 

sasniegumu 

uzlabošana un 

pilnveidošana. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Ģimeņu pedagoģiskā 

potenciāla izzināšana, 

kompetenču 

pilnveidošana bērnu 

audzināšanas un 

izglītošanas jomā. 

Izglītojamo 

pozitīvas uzvedības 

veicināšana. 

Individuālas pieejas 

sekmēšana katram 

bērnam; 

Iestādes vide 
Iestādes attīstošo vides 

pilnveidošana ar 

materiāltehnisko bāzi. 

Iestādes teritorijas 

labiekārtošana. 

Bērnu rotaļlaukumu un 

lapeņu labiekārtošana. 

Iestādes resursi 
Pedagogu labās 

prakses apkopošana un 

popularizēšana.  

Labas prakses 

apkopošana un 

popularizēšana; 

Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana saskaņā 

ar ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošina 

Skolotāju pašvērtējuma 

karšu izstrāde un 

ieviešana praksē. 

Apkalpojošā 

personāla darbības 

kvalitātes 

novērtēšana. 

Pirmsskolas darba 

jomu izvērtēšana. 

 

3.Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
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Iestādes akreditācijas līdz šim nav bijis. Iestādē realizēto izglītības programmu licences ir 

izdotas beztermiņa. Katra mācību gada noslēgumā iestāde izvērtē savu darbību balstoties uz 

iekšējo dokumentu analīzi, statistikas datu apkopojumu un analīzi, skolotāju pašvērtējumiem, 

pārrunām ar darbiniekiem un iestādes telpu un teritorijas apsekošanu. 

 

4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos  

visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1.Mācību saturs 

Pirmsskolas izglītības mācību saturs Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē tiek 

organizēts pēc četrām licencētām programmām: 

 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 010111111); 

 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121); 

 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem (kods 01015521); 

 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621) 

Izglītojamo skaits un sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām uz 2015.-2017.gada 

1.septembri: 

Programmas 

kods 

Programmas nosaukums Bērnu skaits 

2015.gada 

1.septembrī 

Bērnu skaits 

2016.gada 

1.septembrī 

Bērnu skaits 

2017.gada 

1.septembrī 

010111111 Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

41 56 58 

01011121 Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības programma 

114 106 103 

01015521 Mazākumtautību speciālās 

pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

28 26 25 

01015621 Mazākumtautību speciālās 

pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

21 28 25 

Kopā 204 216 211 

1.attēls. PII izglītojamo skaits uz 2015.-2017. gada 1.septembri pēc mācību programmām 

Iestādes izglītojamie ar īpašajām vajadzībām tiek nodrošināti ar pašvaldības finansētu 

sporta interešu pulciņu „Fiziskās attīstības un stājas traucējumu profilakse pirmsskolas vecuma 

bērniem ar īpašam vajadzībām”. 

Iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, pamatojoties 

uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības satura 

vadlīnijas, mācību programmu saturu un izmanto atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un 

uzdevumiem. 
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Katra mācību gada sākumā tiek izvērtēts un apstiprināts pedagoģisko pasākumu un iestādes 

darba plāns, dienas režīms un rotaļnodarbību tīkls uz katru bērnu vecuma grupu.  Rotaļnodarbību 

tīkls, dienas režīms un pasākumu plāns mēnesim tiek izvietots iestādes mājas lapā 

www.32pii.daugavpils.lv. 

Pedagogi ikdienā mērķtiecīgi plāno mācību un audzināšanas procesu attēlojot to Skolotāju 

dienasgrāmatā, Individuālo darbu dienasgrāmatā, Valodas attīstības skolotāja (logopēda) 

dienasgrāmatā un Speciālās izglītības skolotāja dienasgrāmatā. Regulāri pilnveido mācību un 

uzskates līdzekļus, izvēlas inovatīvas mācību metodes. Pedagogi labprāt dalās savā labā darba 

pieredzē un izvērtē kolēģu pieredzi, piesakās uz pedagogu kvalitātes novērtēšanas pakāpēm. Lai 

pedagogi sekmīgi spētu realizēt mācību satura programmas, izglītības iestāde nodrošina atbilstošus 

mācību materiālus un līdzekļus.  

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

pret sevi un apkārtējiem, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti.  Audzināšana iestādē tiek virzīta uz 

sociālās un kultūras pieredzes ieguvi, izglītojamo emocionālā intelekta attīstību un pašregulāciju, 

vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski 

atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā. 

Katra mācību gada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdē, iestādes pedagogi aktualizē 

informāciju par bērnu mācību un audzināšanas attīstības dinamiku, par sasniegumiem un radušām 

grūtībām, to cēloņiem un iespējamiem risinājumiem, veicinot bērna attīstību. 

Izglītības iestāde konstruktīvi sadarbojas ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, lai 

veicinātu kvalitatīvu, produktīvu un uz bērnu interesēm balstītu mācību procesa un mācību vides 

nodrošināšanu. 

 

Stiprās puses: 

 Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas un to 

nozīmi pirmsskolas izglītības mācību satura programmu īstenošanā. 

 Pedagogi regulāri plāno savu darbību. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Plānojot bērnu rotaļdarbību, paredzēt sasniedzamo rezultātu un tam pielāgot mācību 

metodes un paņēmienus. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Pirmsskolas izglītības skolotāji mācīšanās procesā izmanto daudzveidīgas mācību 

metodes, kas atbilst bērnu spējām, vecumam, rotaļnodarbību specifikai, mācību satura un vadlīniju 

prasībām. Mācīšanās procesā izmantojamie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām 

un konkrētai rotaļnodarbībai. Visu vecumu grupās apmācība tiek organizēta kā rotaļnodarbības un 

individuālais darbs ar integrētu mācību saturu, nodrošinot izglītojamajiem vienmērīgu slodzi visas 

dienas garumā. Atbilstoši vecumposmam un mācību saturam, pedagogi mērķtiecīgi veicina 

izglītojamo interesi par dabu, apkārtni, mākslu, literatūru, matemātiku, veicina apgūt lasīt un 

rakstītprasmes. 

Katru nedēļu iestādes pedagoģiskajam personālam norisinās metodiskās sanāksmes, kuru 

laikā tiek izskatītas, izvērtētas un plānotas tālākās mācību metodes konkrētam bērnu 

vecumposmam, lai sasniegtu maksimāli kvalitatīvāku mācību satura pasniegšanu. Pedagogi 

mācīšanās procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, digitālos mācību 

materiālus, pašu veidotās prezentācijas, kā arī sadarbībā ar vecākiem pagatavotos didaktiskos 

materiālus.  

http://www.32pii.daugavpils.lv/
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Pedagogi regulāri piedalās metodiskās apvienības organizētajos pieredzes apmaiņas 

pasākumos, semināros un konferencēs, kā arī pilnveido savu profesionālo kompetenci apmeklējot 

daudzveidīgus kursus, kur gūtās atziņas tālāk prezentē saviem kolēģiem.  

Iestādē tiek popularizēta savstarpējā rotaļnodarbību vērošana, kuras apmeklē pirmsskolas 

iestādes vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā un citas pirmsskolas izglītības skolotājas. 

Rotaļnodarbības vērošanas laikā tiek aizpildītas veidlapas, kurās attēloti nodarbības kvalitātes 

indikatori ar atbilstošu vērtēšanas līmeni, kā arī ieteikumi pedagogiem, kvalitatīvāka mācību 

procesa nodrošināšanai. Rotaļnodarbību vērojumi liecina, ka mācīšanas process pirmsskolas 

izglītības iestādē kļūst jēgpilns, jo pedagogi strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu, nevis 

globālo mērķi.  

Mācību procesa vērtēšana tiek nodrošināta analizējot rezultātus, pieredzi metodiskajās 

sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

2017./2018.mācību gadā pedagogi aktīvi iesaistījās „Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanā”, kuras laikā 7 skolotājas ieguva 1.kvalitātes pakāpi un 1 skolotāja 

2.kvalitātes pakāpi. 

Iestādes pedagogi regulāri veic sava darba kvalitātes izvērtēšanu, rakstot pedagoģiskā 

darba pašvērtējumu mācību gada beigās, izvirzot uzdevumus un prioritātes turpmākajam darbam. 

Balstoties uz pedagogu pašvērtējuma rezultātiem, tiek pilnveidoti gada uzdevumi, sastādīts 

mācību darba plāns un audzināšanas darba plāns, kurā iekļauts pasākumu un kontroles plāns.  

 

Stiprās puses: 

 Integrētās rotaļnodarbības ļauj organizēt izglītojamo attīstībai un spējām interesantas 

aktivitātes. 

 Zinoši, pieredzes bagāti pedagogi, kas spēj mainīties līdz ar mācību pieejas maiņu. 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju, sekmīgai kompetenču pieejas mācību 

satura apguvē realizēšanai. 

Vērtējums: Labi 

 4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Katra mācību gada sākumā vecāku sapulcē, vecāki tiek iepazīstināti ar pirmsskolas 

izglītības mācību satura programmā izvirzītajiem uzdevumiem konkrētam bērnu vecumposmam, 

iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, dienas režīmu, rotaļnodarbību tīklu un rotaļnodarbību 

tematisko plānojumu. Iestādes atbalsta personāls iepazīstina vecākus ar korekcijas darba 

nepieciešamību un vecāku atbalstu un līdzdalību tās realizācijā. Izglītojamo vecāki regulāri tiek 

informēti par bērna sasniegumiem un grūtībām mācību un audzināšanas procesa realizācijā.  

Katru gadu septembrī rotaļdarbībā, bērni tiek iepazīstināti un tiem tiek aktualizēti iekšējās 

kārtības noteikumi, drošības noteikumi un APU noteikumi, kurus ir jāievēro rotaļnodarbību, 

pastaigu, sportisko aktivitāšu un ārpus rotaļnodarbību laikā. Tiek pārrunāti šo noteikumu 

ievērošanas principi, nepieciešamība, kā arī pozitīvā ietekme uz mācību procesa apguvi. 

Noteikumu ievērošana palīdz izglītojamajiem apgūt prasmi klausīties stāstītājā, būt uzmanīgam, 

veicot vērojumus, pētījumus un meklējot atbildes uz problēmjautājumiem.  

Mācību procesa nodrošināšanai izglītojamiem ir pieejama zāle, kurā notiek mūzikas un 

fiziskās izglītības rotaļnodarbības, katrā grupā ir ierīkots dabaszinību, matemātikas, ābeces, 

vizuālās mākslas un sižeta-lomu rotaļu centrs, kurā bērns var brīvi darboties arī bez pedagoga 

organizētās darbības. Mācību procesā pedagogi plaši izmanto IKT, organizējot virtuālās 

ekskursijas pa Latvijas novadiem, muzejiem, iecienītākajām vietām, iepazīstinot ar Latvijas 

animācijas un kino vēsturi, iecienītām profesijām un dabu. Grupās, kurās tiek īstenota speciālās 

izglītības programma, tika iegādātas smilšu lampas un aprīkoti sensorie stūrīši, kas palīdz bērnam 

gan koncentrēties darbam, gan arī relaksēties. 
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Divas reizes mācību gada laikā izglītojamo sasniegumi tiek izvērtēti un atzīmēti 

„Pedagoģisko vērojumu rezultātu lapās”. Pedagoģiskās padomes sēdēs skolotāji un atbalsta 

personāls sniedz informāciju par savas grupas izglītojamo izaugsmi un sasniegumiem. Izglītojamo 

sasniegumi ir atkarīgi no regulāras līdzdalības mācību procesā, mācību satura pēctecības un 

nepieciešamo individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšanas. Pedagogi sadarbībā ar iestādes 

administrāciju izvērtē piedāvājumus un iesaista izglītojamos ne tikai iestādes organizētajos, bet arī 

dažādu institūciju piedāvātajās akcijās, projektos, pasākumos (bērnu bibliotēka „Zīlīte”, 

Daugavpils Ledus halle, Daugavpils olimpiskā centrs, iesaistīšanās Veselības nedēļā, Sporta 

nedēļā, utt.). 

Izglītojamie, kas regulāri ir apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi, veiksmīgi apguva 

pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, pazīst burtus, ciparus, prot lasīt, rakstīt, skaitīt, 

pieskaitīt un atņemt, vērot, domāt, izdarīt secinājumus un ir pilnīgi gatavi uzsākt pamatizglītības 

programmu. 

Bērni, kas apmeklē vispārējo mazākumtautību grupu ir veiksmīgi apguvuši latviešu 

valodu. 

 

2.attēls Latviešu valodas apguves līmenis izglītojamiem pēdējā apmācības gadā pirmsskolā 

Stiprās puses:  

 Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā 

un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot 

vienmērīgu slodzi. 

 Vecāki pārzina savu bērnu sasniegumus un spējas katrā jomā. 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot individuālo darbu ar talantīgiem bērniem un bērniem, kuriem grūtības mācību 

satura apguvē. 

Vērtējums: Labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
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Pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā izglītojamajiem zināšanu, prasmju un 

attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un 

sasniegumos. Pedagogi regulāri analizē gan stiprās, gan vājās puses katram izglītojamajam. Izvirza 

sasniedzamo rezultātu, ko vēlas panākt darbā ar konkrēto izglītojamo nākamajam mācību 

pusgadam, lai vājākos kritērijus uzlabotu, veicot individuālo papilddarbu vai iekļaujot atsevišķus 

papilduzdevumus neapgūtajās jomās. Informācijas aprite starp pedagogiem notiek pedagogam 

mainot vienam otru, kā arī metodiskajās sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Izglītojamo vecāki 

informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem gūst individuālo sarunu laikā gan ar grupas 

skolotāju, gan arī logopēdu, speciālās izglītības skolotāju, mūzikas vai latviešu valodas skolotāju. 

Iestādes izglītojamo ikdienas darbības rezultāti tiek atspoguļoti viņu veiktos darbos gan 

nodarbību laikā, gan arī ārpus nodarbību laika. Izglītojamo darbi tiek novietoti tiem paredzētā vietā 

– vecāku stūrītī, veidojot izstādi, kuru vecāki var apskatīt un izvērtēt sava bērna prasmes konkrētās 

darbības veikšanā.  

Uzsākot un noslēdzot mācību gadu, pedagogi novēro un savus vērojumus atzīmē 

„Pedagoģisko vērojumu kartēs” par katru izglītojamo, lai mācību gada beigās spētu izvērtēt bērna 

attīstības dinamiku un nepieciešamības gadījumā laicīgi sniegt atbalstu zināšanu, prasmju un 

iemaņu nostiprināšanai. Skolotājas, pozitīvi vērtējot, vada izglītojamo darbību, lai veicinātu viņu 

izziņu un attīstītu gribas īpašības, uzteic katra bērna darbību un veikumu, stimulējot un iedrošinot 

tālākajai darbībai, kā arī taktiski norādot uz pieļautajām kļūdām un iesakot paņēmienus, kā varētu 

viņu darbu pilnveidot, vēlreiz paveikt to, kas nav izdevies.  

Mācību procesa laikā bērni tiek mācīti veikt sava darba pašvērtējumu skolotāja rosinošu 

jautājumu ietekmē: Kāds ir paša ieguldījums veicamajā darbā? Vai veicamais darbs izraisīja prieku 

vai arī sarūgtināja? Kāpēc radās šādas emocijas? Ko jaunu tu iemācījies?   

Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par izglītojamā sasniegumiem 

(zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek rakstiski informēti 

viņu vecāki, izsniedzot „Pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu”.  

Stiprās puses:  

 Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vērtēšana norisinās balstoties uz VISC 

metodiskiem ieteikumiem “Par bērna sasnieguma vērtēšanu pirmskolā”.  

 Izglītojamo vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērna mācību 

sasniegumiem. 

 Vecāki regulāri tiek informēti par izmaiņām MK noteikumos, kas attiecas uz mācību un 

audzināšanas procesu iestādē. 

Turpmākā attīstība: 

 Izveidot savas iestādes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, balstoties uz 

iestādes darba specifiku. 

Vērtējums: Labi 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 
 

 Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti 

rotaļnodarbībās un ārpus rotaļnodarbību aktivitātēs – pastaigas laikā, sporta aktivitātēs, iestādē un 

ārpus iestādes organizētajos pasākumos, kuru laikā skolotājas cenšas uzteikt katra izglītojamā 

veikumu. 

Veicot regulāru analīzi par izglītojamo attīstības dinamiku, sociālo prasmju un uzvedības 

problēmām, tiek atklāti izglītojamo attīstības traucējumi, par kuriem informējam vecākus un 
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iesakām kopā ar bērnu apmeklēt Pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai laicīgi uzsāktu korekcijas 

darbu attīstības traucējumu novēršanai.  

 Iestādē arī norisinās darbs ar talantīgajiem bērniem, kurus skolotājas ņem individuāli un 

gatavo daudzveidīgajiem konkursiem. Šī mācību gada laikā iestāde ir saņēmusi trīs II pakāpes 

diplomus par piedalīšanos mazo izpildītāju konkursā – festivālā „Pīks un Pīka 2018”,  godalgoto 

I vietu daiļrunātāju konkursā, kas bija veltīts  Borisa Zahodera 100.gadadienai un I vietu viktorīnā 

„Mana Latvija”. Iestādes izglītojamie pedagogu un vecāku atbalstīti bieži piedalās zīmējumu un 

daudzos citos radošo darbu konkursos. 

Stiprās puses:  

 Aktīva līdzdalība vairākos pilsētas un valsts organizētajos konkursos, pasākumos.  

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt līdzdalību piedāvātajos pasākumos, konkursos, radošās skatēs, akcijās. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 
 

 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

Iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo fiziskās, psiholoģiskās un sociāli pedagoģiskās 

vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. Pirmsskolas izglītības 

iestādes pedagogi sadarbībā ar iestādes vadītāju, vadītājas vietnieci, pirmsskolas izglītības un 

skolu māsu, skolotāju-logopēdu, speciālās izglītības pedagogu, mūzikas skolotāju un latviešu 

valodas skolotāju sniedz vispusīgu palīdzību izglītojamiem un viņu vecākiem dažādu gan mācību 

procesa, gan audzināšanas procesa radušos grūtību pārvarēšanai. Iestādes administrācija cieši 

sadarbojas ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

Izglītības atbalsta nodaļas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru, kas nepieciešamības gadījumā 

sniedz psiholoģisko atbalstu ģimenēm un konsultē citos jautājumos. Iestādes pedagoģiskais un 

atbalsta personāls sniedz atbalstu izglītojamajiem un viņu vecākiem, kuri uzsāk gaitas pirmsskolas 

izglītības iestādē, veido labvēlīgu un drošu vidi, nodrošina emocionālo drošību, kā arī vada un 

organizē profilaktiskos, izglītojošos un audzinošos pasākumus. 

Skolotāji veic mācīšanās rezultātu un personības attīstības izpēti, kā rezultātā izsecina, kāds 

atbalsts nepieciešams. Vajadzību gadījumā skolotāji izstrādā individuālā darba plānu. Pedagogi 

regulāri rīko tematiskās nodarbības, vada drošības stundas, organizē vecāku sapulces, kurās tiek 

apspriesti aktuālie bērnu izglītošanas un audzināšanas jautājumi, plāno ekskursijas uz bibliotēku, 

Ledus halli, Olimpisko centru utt. Iestādē regulāri tiek organizēti izglītojošie pasākumi bērniem, 

kuru laikā tiek pieaicināti Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts 

policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālisti, kas interaktīvā veidā 

iepazīstina bērnus ar drošības un veselības ievērošanas nepieciešamību. 

Pirmsskolas un skolu māsa regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati un nodrošina 

sanitāri higiēnisko normu ievērošanu iestādē, kā arī veic ēdināšanas kvalitātes monitoringu. 

Medmāsa katru rītu veic bērnu apsekošanu un nepieciešamības gadījumā atstādina bērnu no 

pirmsskolas apmeklējuma. Pēc slimības izglītojamos pieņem iestādē ar ārsta zīmi. Šo dokumentu 

uzskaiti un pārraudzību veic iestādes medmāsa. Iestādes medmāsa ambulatoro pacientu 

reģistrācijas žurnālā reģistrē visas izglītojamo traumas, kas gūtas izglītības iestādē. Smagāku 

traumu gūšanu gadījumos, grupu personāls vai iesaistītās personas dokumentē informāciju, sastāda 

aktu par nelaimes gadījumu, norādot cietušo un negadījumā iesaistīto vārdus, uzvārdus, grupu, 

laiku, kad tas noticis, īsu situācijas raksturojumu, sekas. Tiek izvērtēti negadījumu cēloņi un 

iespējas, kādi darba organizācijas vai vides uzlabojumi jāveic, lai nākotnē izvairītos no šādām 
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situācijām. Iestādes personāls skaidri zina, kā rīkoties, ja novēro jebkādu vardarbības pazīmi 

izglītojamo uzvedībā vai ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības.  

Balstoties uz Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura 

normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem", katrai dienai pirmsskolas un skolu māsa veido 

ēdienkarti. Iepriekšējā mācību gadā izglītības iestāde piedalījās programmā „Skolas piens” un  

“Skolas auglis”. Ikdienā sākot no plkst. 8.00 līdz 16:30 uz vietas atrodas medicīnas māsa, kas 

sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, uzrauga dienas režīma, sanitāro un higiēnas normu 

ievērošanu iestādē. Visi iestādes darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti noteikumi, kuri paredz kārtību, kas nosaka izglītojamo 

drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos. Ar šiem noteikumiem iestādes darbinieki tiek 

iepazīstināti 2 reizes gadā (apliecinot to ar savu parakstu „Bērnu dzīvības un veselības aizsardzības 

instrukcijas” žurnālā un „Ugunsdrošības instruktāžas” žurnālā), savukārt izglītojamie ar drošības 

noteikumiem tiek iepazīstināti katru mēnesi drošības stundu laikā vai arī pēc nepieciešamības.  

Iestādes organizētajos pasākumos tiek norīkotas atbildīgās personas. Iestādē ir izstrādāti 

evakuācijas plāni, noteikumi, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Ar tiem tiek regulāri iepazīstināti 

iestādes darbinieki un izglītojamie. Redzamās vietās pieejama informācija par to, kā sazināties ar 

palīdzības dienestu. Grupas pedagogi iepazīstina vecākus un izglītojamos ar iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem, uzņemot iestādē un katra mācību gada sākumā - septembrī. Praktiskās 

apmācības ar izglītojamo evakuāciju rīcībai ugunsgrēka gadījumā tiek organizētas vienu reizi 

mācību gadā. Ārkārtas situācijas tiek apzinātas, izspēlētas rotaļnodarbībās, audzēkņi iepazīst 

piktogrammas un sasaista tās ar konkrētu situāciju analīzi.  

Vienu reizi gadā iestādes vadītāja kopā ar darba drošības speciālistu un uzticības personu 

izvērtē riska faktorus, ņemot vērā iestādes statistiku par negadījumiem ar izglītojamajiem, novērtē 

vidi, izstrādā rīcības plānu katram gadam. Izvērtējot katra mācību gada nepieciešamo darbības 

plānu darba aizsardzībā, darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar iestādes vadītāju plāno finanšu 

līdzekļus individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegādei.  

No plkst. 9:00-15:00 visas iestādes ārdurvis ir slēgtas. Iekļūšanai iestādē, vecāki izmanto 

zvana pogas pie iestādes galvenās ieejas un grupu ārdurvīm. Atbildīgās personas par katru ieeju ir 

grupas pedagogi, par galvenās ieejas durvīm -apkopēja. Ir izstrādāta kārtība, kādā iestādē uzturas 

nepiederošas personas. Par mācību tehnisko līdzekļu un iekārtu izmantošanu atbild vadītājas 

vietniece izglītības jomā. 

Saskaņā ar dienas režīmu izglītojamajiem tiek nodrošinātas regulāras fiziskās aktivitātes 

gan iestādes telpās, gan arī svaigā gaisā. 

Stiprās puses:  

 Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādātas un apstiprinātas drošības instrukcijas un 

noteikumi. 

 Iestādei ir laba sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām. 

 Iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošināta veselīga ēdināšana. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un cilvēkdrošības 

pārrunās ar skolotājiem, vecākiem Iestādes personālu. 

Vērtējums: Ļoti labi 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek plānots un realizēts saskaņā ar iestādes gada 

darba plānu. Izglītības iestāde ik gadu izvirza audzināšanas darba uzdevumus personības 

veidošanā, tostarp sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu, veidojot nacionālo pašapziņu, 

https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
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izpratni par piederību Latvijas valstij, interesi par latviešu tautas tradīcijām un vēlēšanos aktīvi 

līdzdarboties tajā. Izglītojamo audzināšanas procesā tiek veicināti arī būtiskākie tikumi - atbildība, 

centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums, drosme, gudrība.  

Grupu skolotājas veic audzināšanas darbu, sadarbojoties ar mūzikas, latviešu valodas 

skolotāju un atbalsta personālu. Audzināšanas darba veiksmīgai realizācijai tiek nodrošināta 

mijiedarbība ar vecākiem un vietējo kopienu (organizētas izglītojošās ekskursijas, atvērto durvju 

dienas, tematiskās pēcpusdienas, radošās izstādes), kas veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli.  

Pirmsskolas izglītības skolotājas rūpējas par pozitīvas un attīstošas vides veidošanu grupās. 

Pedagogi strādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480 „Izglītojamo audzināšanas 

vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu 

izvērtēšanas kārtība” un iestādes darba plānu un veic ieguldījumu izglītojamo personības tapšanā, 

balstoties uz izvirzītajiem uzdevumiem. Izmantojot atbilstošas spēles un rotaļas, tematiskās 

nodarbības, tiek attīstītas un pilnveidotas svarīgākās prasmes un iemaņas: atbildība, patriotisms, 

sociālās prasmes, saskarsmes kultūra, mācīšanās prasmes, kuras palīdz izvērtēt sevi un savu rīcību 

dažādās situācijās. Izglītības iestādē tiek rīkoti pasākumi, kuros tiek iesaistītas visas vecuma 

grupas. Īpaši nozīmīgi ir valsts svētku pasākumi, kuri palīdz veidot cieņu pret valsti, tās simboliem 

un latviešu kultūru kopumā.  

Veselīgs dzīvesveids iestādē tiek aktualizēts un popularizēts organizējot veselības un 

sporta dienas.  Katru gadu iestādes medicīnas māsa sadarbībā ar latviešu valodas skolotāju un 

mūzikas skolotājām organizē veselīgas putras ēšanu Putras dienā, kad ar graudaugu labajām 

īpašībām tiek iepazīstināti ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. 

Pedagogi ikdienā organizējot un vadot mācību procesu apzina bērnu talantus un spējas, ko 

vēlāk arī attīsta un pilnveido individuālā darba laikā, sekmējot pozitīvus rezultātus skatēs un 

konkursos. 

 

Stiprās puses:  

 Mācību procesā tiek attīstītas visas prasmes un iemaņas personības veidošanā;  

  Iestādē tiek organizēti pasākumi, kuros iesaistīti visi izglītojamie;  

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Iestādē un ārpus tās organizētajos pasākumos. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

4.4.3.Atbalsts karjeras izglītībā 

Pirmsskolas izglītības iestādē karjeras izglītība ir iekļauta iestādes darba plānā. Karjeras 

izglītības darbu Iestādē koordinē grupu skolotāji. Viņi kopā ar izglītojamo vecākiem mērķtiecīgi 

palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses. Iestādes karjeras izglītības īstenošanas 

pasākumi tiek realizēti daudzveidīgās grupu rotaļnodarbībās un ārpusstundu aktivitātēs – 

pārgājieni, mācību ekskursijas, labdarības akcijas. 

Sākumā izglītojamie iepazīst Iestādē dažādās profesijas – skolotāja, auklīte, medmāsa, 

logopēds, sētnieks, pavārs, lietvedis, remontstrādnieks.  Grupu skolotāji uz nodarbībām aicina arī 

izglītojamo vecākus pastāstīt par savām profesijām. 

Stiprās puses:  

 Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. 

 Vecāki tiek iesaistīti mācību un audzināšanas procesā, ceļot savas profesijas prestižu. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Paplašināt Iestādes bibliotēkas fonda klāstu ar videomateriāliem par profesijām. 
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Vērtējums: Labi 

 

 

 

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Iestādes pedagogi, plānojot mācību darbu, apzina un ņem vērā izglītojamā spējas, intereses 

un talantus. Skolotāji sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās process, 

kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības. Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo 

izglītojamo vajadzības. Iestādē norisinās darbs ar izglītojamiem, kuriem veicas grūtāk mācību 

procesā vai kuri slimības dēļ nav apmeklējuši Iestādi. Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās 

īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju nodarbībās. Izglītojamajiem nepieciešamības 

gadījumā palīdzību sniedz atbalsta personāls. Pieejamas ir logopēda un speciālās izglītības 

pedagoga konsultācijas un nodarbības.  

Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamajam ir mācību grūtības. 

Visi skolotāji regulāri sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par problēmām un tās kopīgi risina. 

Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, konsultācijas, kurās piedalās izglītojamā vecāki, 

administrācija, grupas skolotājs un atbalsta personāls.  

Ikdienā notiek informācijas apmaiņa par izglītojamiem, grupu skolotājas sadarbojas ar 

mūzikas, latviešu valodas skolotāju un atbalsta personālu. Visa mācību gada garumā tiek rīkotas 

atklātās rotaļnodarbības, kurās pedagogi dalās pieredzē, diskutē un rāda inovatīvo tehnoloģiju 

pielietojumu. Pedagogi risina mācību procesā radušās grūtības metodiskās sanāksmēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 
Stiprās puses:  

 Izglītojamie tiek sekmīgi sagatavoti pamatizglītības apguvei. 

 Dalība pilsētā rīkotajos konkursos un skatēs. 

 Atbalsta personāls iesaistās mācību darba diferenciācijā un individualizācijā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt darbu atbalsta sniegšanā bērniem, kuram sagādā grūtības mācību satura apguvē. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

 
4.4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

Iestāde realizē divas speciālās programmas “Mazākumtautību speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521)”, kuru 

2017./2018.m.g. apmeklēja 28 izglītojamie un “Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621)”, kuru 

apmeklēja 27 izglītojamie. 

Mācību procesu logopēds organizēja atbilstoši izglītojamā vecumam un valodas 

traucējumiem, kā arī katra bērna individuālajām spējām. Tika sagatavots 41 rakstisks atzinums par 

izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību. Logopēds ieteica nosūtīt 14 izglītojamos uz 

pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

2017./2018. mācību gadā logopēda nodarbības apmeklēja 30 izglītojamie. Skaņu izrunas 

traucējumi tika novērsti 11 bērniem. Daļēji novērsti skaņu izrunas traucējumi 19 bērniem.  

Nodarbības pie speciālā pedagoga apmeklēja 27 izglītojamie. Izvirzītie uzdevumi bija: uzmanības, 

koncentrēšanās nostiprināšana; uztveres procesu veicināšana; loģiskās domāšanas veicināšana; 

vārdu krājuma paplašināšana; priekšstatu veidošana; roku sīkās muskulatūras vingrināšana. Gada 

beigās veicot pārbaudes testus speciālais pedagogs secina, ka 7 izglītojamie ļoti labi izpilda, izprot 



14 
 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums, 2018 

uzdevumu, 11 izglītojamie daļēji izpilda, nepieciešams ilgāks laiks un 9 izglītojamie nepietiekami, 

neizprot uzdevumu, nespēj koncentrēties darbam.  

Iestāde, veicinot bērnu fizisko attīstību un veselību, 2017./2018.m.g.realizēja sporta izglītības 

programmu „Fiziskās attīstības un stājas traucējumu profilakse pirmsskolas vecuma bērniem ar 

īpašam vajadzībām”, kuru apmeklēja kopumā 57 izglītojamie.  

Mācību gada laikā no “Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmas 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” tika izvesti 2 izglītojamie, kas sekmīgi turpinās apgūt 

„Mazākumtautību vispārējo mācību programmu” un no “Mazākumtautību speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” tika izvesti 3 

izglītojamie, kas sekmīgi turpinās apgūt „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības 

programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”. 

Stiprās puses:  

 Logopēdi sekmīgi pilnveido izglītojamo runas un rakstu valodas attīstības iemaņas. 

 Konsultē vecākus un pedagogus runas traucējumu gadījumos. 

 Atbalsta personāls iesaistās mācību darba diferenciācijā un individualizācijā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot zināšanas, meklēt jaunas metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

uzmanības deficīts, mācīšanās traucējumi. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbība starp iestādi un izglītojamo vecākiem ir viens no prioritārajiem jautājumiem. 

Iestādes administrācija un pedagogi regulāri informē vecākus par mācību, audzināšanas un 

socializācijas darbu, par iestādē paredzamajiem pasākumiem, dienas režīmu un rotaļnodarbību 

tīklu.  

Sadarbība ar vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiski plānota iestādes darba plānā. 

Iestādē ir izveidota Iestādes padome, kurā piedalās vecāku pārstāvji no grupām un iestādes 

administrācijas. Tā darbojas atbilstoši iestādes padomes reglamentam. Iestādes padomes sēdes 

notiek  2 reizes mācību gadā. Padome risina jautājumus par iestādes ikdienas dzīvi, izglītojamo 

drošību un veselību, izmaiņām iekšējos normatīvajos dokumentos, finanšu līdzekļu racionālu 

izmantošanu, kā arī attīstības plānošanu . 

Grupu pedagogi 3 reizes mācību gadā organizē grupu vecāku sapulces, kurās tiek apspriesti 

daudzveidīgi aktuāli jautājumi par mācību procesa norisēm. Nepieciešamības gadījumā uz 

sapulcēm tiek pieaicināta vadītāja, vadītājas vietniece, medmāsa vai arī kāda cita persona. 

Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai. 

Iestāde vecākiem organizē Atvērto durvju dienu, kur vecāki var piedalīties nodarbībās un 

sekot izglītojamā mācību procesam.  

Ikdienā vecāki var individuāli tikties ar iestādes pedagogiem, noskaidrojot interesējošos 

jautājumus par apgūstamo mācību saturu, kā arī mācību sasniegumiem. 

Iestādē regulāri tiek organizēti kvalitatīvi un daudzveidīgi pasākumi izglītojamajiem ar 

vecākiem: Zinību diena, Tēva diena, Putras diena, Ziemassvētki, Sporta diena, Mātes diena., 

Izlaidums.  

Kopsapulces vecākiem tiek organizētas pēc nepieciešamības un par vecākus interesējošiem 

jautājumiem. 2017./2018.m.g. Iestādē norisinājās 2 vecāku kopsapulces, kuru laikā vecāki tikās ar 

skolu pārstāvjiem un aktualizēja jautājumu par pāreju uz latviešu valodas apmācību.  

Grupu informatīvajos stendos pedagogi izvieto izglītojošus materiālus, kas palīdz 

vecākiem labāk izprast savus bērnus un aktuālāko informāciju.  
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2017./2018.m.g.Iestādē tika veikta vecāku aptauja, ar mērķi noskaidrot vecāku viedokli par 

bērnu ar autisko sindromu traucējumiem (AST) iekļaušanās iespējām vispārizglītojošās 

pirmsskolas izglītības iestādēs, ko veica Daugavpils Universitātes studente, kas izgāja 

kvalifikācijas praksi Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē. 

(skat.1.pielikums,2.pielikums) 

 

Stiprās puses:  

 Izglītojamo vecākiem pieejama individuālās konsultācijas pie iestādes atbalsta personāla. 

 Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 

 Uzlabot informācijas apriti starp pedagogiem un vecākiem. 

Vērtējums: Labi 

 

4.5. Iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde pastāv 37 gadus. Tā mainījās, 

attīstījās un pilnveidojās gadiem līdzi, izkopjot un saglabājot savas tradīcijas par kuru ievērošanu 

rūpējas iestādes darbinieki: 

 Zinību diena 

 Tēvu diena 

 Miķeļi – ražas svētki 

 Putras diena 

 Mārtiņi 

 Latvijas dzimšanas diena 

 Ziemassvētku Klusais vakars 

 Jaungada eglīte 

 Sveču diena 

 Meteņi 

 Masļeņica 

 Lieldienas 

 Baltā galdauta svētki (Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena) 

 Māmiņas diena 

 Izlaidums 

 Bērnu aizsardzības diena 

 Līgo svētki 

Pasākumu plāns tiek veidots katra mācību gada sākumā, apstiprināts un vadoties pēc tā 

darbs tiek organizēts visu gadu. Katram pasākumam ir sava atbildīgā persona, kas rūpējas par 

paskuma norisi un telpu noformēšanu atbilstoši tam. 

Kopš 2016.gada iestādei ir savs logo, kas tapa par godu pirmsskolas 35.gadadienai. 

2017. gadā tika izstrādāta jauna iestādes mājas lapa, kas aktīvi arī šobrīd darbojas. Mājas 

lapā tiek ievietota aktuālā informācija par iestādes darbību, pasākumiem un dažādi ieteikumi, kas 

spēj palīdzēt vecākiem bērnu izglītošanā. 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido savu tēlu sabiedrībā, piedaloties pilsētas un valsts 

organizētajos pasākumos, atbalstot daudzveidīgus sabiedriskus sporta pasākumus, kā arī 

organizējot pasākumus iestādē.  

Izglītojamiem iepazīt pasauli palīdz 70 iestādes darbinieki, kas ir pakļauti iestādes 

vadītājai, no tiem 36 pedagoģiskie darbinieki- vadītājas vietniece izglītības jomā, 24 pirmsskolas 

izglītības skolotājas, 3 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājas, 1 pirmsskolas izglītības latviešu 
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valodas skolotāja, 4 skolotājas logopēdes, 2 speciālās izglītības skolotājas, 1 interešu izglītības 

pedagogs. Iestādes personāls savstarpēji sadarbojas, lai veidotu pirmskolā draudzīgu, pozitīvu 

gaisotni. Iestādē ir demokrātiski izstrādāti iekšējie normatīvie akti, līdz ar to tiek nodrošināta 

vienlīdzīga attieksme pret visiem Iestādes darbiniekiem, veicinot pozitīvas savstarpējās attiecības. 

Kolektīva ciešāku saliedēšanu veicina ikgadējās kolektīva ekskursijas, kopīgie Ziemassvētku 

pasākumi, darbinieku apsveikšana apaļajās dzīves jubilejās, radošās darbnīcas un citas aktivitātes.  

Iestādes administrācija darbiniekiem vienmēr ir pieejama, lai izteiktu savu viedokli un 

priekšlikumus par pirmsskolas darba organizēšanu. Pieņemot lēmumus, tiek uzklausīti darbinieku 

un vecāku viedokļi, jo pieņemtajam lēmumam ir jābūt virzītam uz iestādes attīstību. Iestādē  ir 

vienlīdzīga attieksme pret visiem darbiniekiem un izglītojamiem, neatkarīgi no viņu uzskatiem, 

piederības, ģimenes un mantiskā stāvokļa.  

Sadarbība starp personālu, izglītojamiem un vecākiem balstās uz profesionālām un ētiskām 

vērtībām. Iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības 

noteikumi, kā arī ,,Ētikas kodekss”. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti visi 

pedagogi, izglītojamie un vecāki, katra mācību gada sākumā. Iekšējās kārtības noteikumos ir 

atrunāta pozitīva un saudzīga attieksme pret iestādes vidi, izglītojamajiem un darbiniekiem. 

Pirmsskolas iestādei ir izstrādāti darba kārtības noteikumi ar kuriem tiek iepazīstināti visi 

darbinieki katra mācību gada sākumā. Tie nosaka kārtību par iestādes darba laiku, darba 

organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, kā arī darbinieku uzvedības 

noteikumus. 

 

Stiprās puses:  

 Iestādē tiek koptas un iedibinātās tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības sajūtu. 

 Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

 Aktualizēt Iekšējās kārtības noteikumus pēc nepieciešamības. 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

4.5.2.Fiziskā vide 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Daugavpilī, Malu ielā 7, LV-

5601.  Iestādes kopējā platība ir 3333.1m2.  Iestāde sastāv no 2 korpusiem, kuros izvietotas 12 

grupas, kurās atrodas grupu telpas, guļamtelpas, ēdienu sadales telpas, bērnu garderobes, kā arī  

mūzikas zāle, virtuves bloks ar saimniecības telpām un personāla kabineti. Visas iestādes telpas ir 

funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, gaumīgas, tīras un kārtīgas, izglītības programmas 

īstenošanai un sanitārajām normām atbilstošas. Telpās ir optimāla gaisa temperatūra, telpas tiek 

regulāri vēdinātas un uzkoptas. 

Iestādi iekļauj 9085 m2 liela teritorija, kurā izvietotas 12 lapenes un sporta laukums. 

Teritorija ir aprīkota ar normatīvajos aktos atbilstošām ierīcēm izglītojamo izmantošanai pastaigu 

un sporta aktivitāšu laikā. 

Sākot ar 2018.gada 22.janvāri iestādē tika uzsākta projekta “Daugavpils32. pirmsskolas 

izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” realizācija, kuras rezultātā 

iestādē tiek siltināti ēkas pamati, sienas un jumts, nomainīts grīdas segums, nomainīti logi un 

ārdurvis, pārbūvētas ieejas ēkā, nomainīti visi santehnikas mezgli un ierīces, rekonstruēta apkures 

sistēma, nomainīti apkures radiatori, ierīkota ventilācijas sistēma un automātiskās ugunsdzēsības 

signalizācijas sistēma. 

 

Stiprās puses:  

 Iestādes telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. 

 Iestādes telpas ir estētiskas un kārtīgas. 
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Turpmākā attīstība: 

 Nepieciešama Iestādes teritorijas labiekārtošana pēc renovācijas noslēgšanās. 

Vērtējums: Labi 

 

4.6. Iestādes resursi 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādes materiāltehniskie resursi nodrošina izglītības programmu īstenošanu. Telpu 

platība atbilst izglītojamo skaitam. Iekārtojums atbilst izglītojamo vecumam un augumiem. 

Izglītojamo aktivitātēm un radošo darbu izstādēm tiek izmantoti iestādes gaiteņi. Izglītības iestādei 

ir zaļā zona, kurā izvietoti bērnu rotaļu un fizisko aktivitāšu laukumi. Zaļajā zonā atrodas bērzu 

birzs, kurā notiek ne tikai dabu izzinošie pasākumi, bet arī sportiskie. Sadarbībā ar valstiskām un 

nevalstiskām organizācijām tiek organizētas izglītojošās ekskursijas, kuru laikā izzināti 

iecienītākie pilsētas objekti.  

Izglītības iestādes vadītājas vietnieces kabinetā pedagogiem ir pieejams interneta 

pieslēgums, ir iespēja izstrādāt darba lapas, laminēt didaktiskās spēles un mācību materiālus.  

Metodiskajā kabinetā apkopots plašs klāsts izziņas un izglītojošu materiālu gan literatūras, 

didaktisku spēļu, kartotēku, plakātu gan interneta resursu veidā. Iekārtota tērpu noliktava 

pasākumu vajadzībām.  

Iestādei ir projektors, kopētājs, četri printeri, laminators, 5 stacionārie datori un 3 portatīvie 

datori, vienas klavieres un mūzikas zāles skaņu akustiskā sistēma. 2 portatīvos datorus izmanto 

skolotāji mācību procesā. Katru gadu regulāri tiek veikta mācību tehnisko līdzekļu apkope 

(kopētājs, printeris, dators), remonts un plānoti jauni pirkumi. 

Katru gadu biroja preču, mācību līdzekļu un materiālu iegādei tiek atvēlēts pašvaldības un 

valsts finansējums. 

Pakāpeniski tiek mainītas mēbeles grupu telpās. 

 

Stiprās puses:  

 Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

 Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas 

realizēšanai. 

Turpmākā attīstība: 

 Pakāpeniski iegādāties un nodrošināt visas pirmsskolas grupas ar datoriem un internettīklu. 

 

Vērtējums: Labi 
 

        4.6.2.Personālresursi 

Iestādē nokomplektēts visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Iestādē strādā 36 pedagoģiskie darbinieki un 34 tehniskie darbinieki. 

Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, tiek 

nepārtraukti pilnveidota. 
 2017./2018.m.g. tika veikta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, kuru 

izgāja 8 pedagogi.  
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3.attēls Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības 

 

 

4.attēls Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām 

 

Sistemātiska uzmanība tiek pievērsta personāla tālākizglītībai. Skolotāji ir pilnveidojuši 

savas prasmes mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, logopēdijā, bērnu tiesību aizsardzībā, 

pirmās palīdzības sniegšanā u.c. kursos, semināros, konferencēs: 

 Pirmās palīdzības apmācība pedagogiem un tehniskajam personālam – 46 darbinieki; 

 Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana – 2 pedagogi; 

 Atbalsts pozitīvai uzvedībai skolas (pirmsskolas) mācību vides uzlabošanai – 6 pedagogi; 

 Atbalsts skolotājiem kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā. Mācību stunda 

izglītības iestādē 21 gs. – 4 pedagogi; 

 Skolotājs – skolēna potenciāla vairotājs – 1 pedagogs; 

36

7
1

7
1

AR AUGSTĀKO 
PEDAGOĢISKO 

IZGLĪTĪBU

AR MAĢISTRA GRĀDU MENTORI AR 1.KVALITĀTES 
PAKĀPI

AR 2.KVALITĀTES 
PAKĀPI 

Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

1

4 4

5

3

8

6

1

3

1

T.SK. 24 
GADI UN 
JAUNĀKI

25 - 29 
GADI

30 - 34 
GADI

35 - 39 
GADI

40 - 44 
GADI

45 - 49 
GADI

50 - 54 
GADI

55 - 59 
GADI

60 - 64 
GADI

65 GADI 
UN VECĀKI

Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma 
grupām
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 Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā – 5 pedagogi; 

 Vērtību aktualizēšana izglītības un audzināšanas procesā – 1 pedagogs; 

 Autisms: saprast, pieņemt, strādāt! – 2 pedagogi; 

 Motivējošā komandas vadība – 1 pedagogs; 

 Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: zināšanas praksē  - 2 pedagogi; 

 Pirmsskolas iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā – 1 

pedagogs; 

 Pedagoģiskās metodes un paņēmieni darbā ar bērniem, kuriem ir autisms – 2 pedagogi; 

 Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības 

veicināšana (prevencija, praktiskās metodes, darba organizācijas formas) – 4 pedagogi; 

 Tehnaloģijas, t.sk. asistīvas, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību 

mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

(pirmsskolās) un kombinētiem attīstības traucējumiem – 1 pedagogs; 

 Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi – 2 pedagogi; 

 Bērnu lasītprasmes apguves veicināšana rotaļnodarbībās pirmskolā – 1 pedagogs; 

 Zinātniski praktiskā konference “Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un 

risinājumi”  - 4 pedagogi; 

 Metodisko darbu konference E-KLASE 2018 – 3 pedagogi; 

 Metodiskie lasījumi “Latviešu valodas apguve agrīnā un jaunākā vecuma grupās – 2 

pedagogi; 

 Praktisks seminārs – darbs ar smilšu lampām – 4 pedagogi. 

 

Stiprās puses:  

 Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību.  

 Pedagoģiskais personāls ieinteresēts tālākizglītībai. 

Turpmākā attīstība: 

 Lielākai daļai pedagogu nepieciešams iegūt kvalitātes pakāpi. 

 Turpināt pilnveido profesionālo kompetenci saskaņā ar izmaiņām izglītības sistēmā. 

 

Vērtējums: Ļoti labi  

 

4.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošina 

 
4.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāns izveidots 3 gadiem - prioritātes izvirzītas, 

ņemot vērā Iestādes misiju, vīziju un darbības pamatmērķus,  kā arī Iestādes darba izvērtējuma 

stiprās puses un attīstības vajadzības, balstoties uz novada attīstības stratēģijām. Izglītības iestādē 

ir darba plāns kārtējam mācību gadam, kurā iekļauts izglītības un audzināšanas process, iestādes 

saimnieciskā darbība un kontrole. 

 Iestādes darbinieki pārzina attīstības plānu un izvirzītās prioritātes katram mācību gadam.. 

Iestādes darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada nobeigumā visās izglītības iestādes 

darbības jomās, atbilstoši Iestādes izvirzītajām gada prioritātēm. Pašvērtēšanu veic grupu 

skolotāji, atbalsta personāls un izglītojamo vecāki. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta 

Pedagoģiskā padomes sēdē, kur arī tiek plānota tālākā iestādes darbība.  
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Stiprās puses:  

 Iestādes attīstības izvērtēšanā un plānošanā tiek iesaistīts viss personāls. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu, veidojot darba 

grupas un iesaistot Iestādes padomi kvalitatīvas plānošanas nodrošināšanai.  

Vērtējums: Labi 
 
 4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu 

nomenklatūru.  

 Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums apstiprināts ar Daugavpils 

pilsētas domes 2013.gada 14.februāra lēmumu Nr.39, grozījumi apstiprināti ar Daugavpils pilsētas 

domes 2014. gada 02. februāra sēdes lēmumu Nr. 99 un 2018.gada 13.jūlija sēdes lēmumu Nr.350 

.  

 Iestādi vada vadītāja Mārīte Grigorjeva kopš 2014.gada 1.septembra.  Vadītāja savas 

kompetences ietvaros, regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu. 

Skolotāji atzīst, ka vadītāja konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, saglabājot 

atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu, kā arī deleģē funkcijas un panāk to izpildi. Vadītāja 

regulāri pārskata un izvērtē Iestādes darbinieku ierosinājumus darba uzlabošanai.  

Darbinieki atzīst, ka Iestādes vadība nodrošina informāciju par Iestādes darba stratēģiju, 

pieņemtajiem lēmumiem un Iestādes ikdienas darbu.  

Iestādes vadība īsteno efektīvu sadarbību ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldi, Iestādes padomi, rūpējas par Iestādes prestižu. 

Visi skolotāji priekšlikumus darba uzlabošanai var izteikt individuālajās sarunās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs un mācību gada noslēgumā rakstiski. Skolotāji uzskata, ka var 

pārrunāt darba problēmas ar Iestādes vadītāju un, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā.  

Stiprās puses:  

 Iestādē ir izstrādāta un darbojās vadības darba struktūra. 

 Iestādes administrācijas darbs lietišķs, labvēlīgs un atbalstošs sadarbībai. 

Turpmākā attīstība: 

 Iestādes vadības sadarbības turpināšana ar personālu, vecākiem un izglītojamajiem.  

Vērtējums: Labi 
 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvaldi, mācību iestādēm, biedrību Latvijas Sarkanais Krusts, Valsts 

Robežsardzes Daugavpils pārvaldi, Valsts policijas Daugavpils pārvaldi, Valsts ugunsdzēšanas un 

glābšanas dienestu, bērnu bibliotēku “Zīlīte” u.c.  

 

Stiprās puses:  

 Izglītības iestāde ir atvērta sadarbībai ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām. 

Turpmākā attīstība: 

 Meklēt jaunus sadarbības partnerus, paplašinot sadarbības virzienus. 

Vērtējums: Ļoti labi 
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5.Pašvērtējuma kopsavilkums 

 
Pamatjoma  Vērtējums  

Mācību saturs Ļoti labi 

Mācīšanas kvalitāte Labi  

Mācīšanās kvalitāte Labi 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

Izglītojamo sasniegumi Ļoti labi 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

Ļoti labi 

Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

Atbalsts karjeras izglītībā Labi  

Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi 

Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Ļoti labi 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi  

Mikroklimats Ļoti labi 

Fiziskā vide Labi 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi  

Personālresursi Ļoti labi 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi  

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi  

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

 

6.Turpmākā attīstība 
 

1. Plānojot bērnu rotaļdarbību, paredzēt sasniedzamo rezultātu un tam pielāgot mācību 

metodes un paņēmienus. 

2. Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju, sekmīgai kompetenču pieejas mācību 

satura apguvē realizēšanai. 

3. Pilnveidot individuālo darbu ar talantīgiem bērniem un bērniem, kuriem grūtības 

mācību satura apguvē. 

4. Izveidot savas iestādes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, balstoties 

uz iestādes darba specifiku. 

5. Turpināt līdzdalību piedāvātajos pasākumos, konkursos, radošās skatēs, akcijās. 

6. Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un 

cilvēkdrošības pārrunās ar skolotājiem, vecākiem Iestādes personālu. 

7. Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Iestādē un ārpus tās organizētajos 

pasākumos. 

8. Paplašināt Iestādes bibliotēkas fonda klāstu ar materiāliem par profesijām. 
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9. Turpināt darbu atbalsta sniegšanā bērniem, kuram sagādā grūtības mācību satura 

apguvē. 

10. Pilnveidot zināšanas, meklēt jaunas metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

uzmanības deficīts, mācīšanās traucējumi. 

11. Uzlabot informācijas apriti starp pedagogiem un vecākiem. 

12. Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

13. Aktualizēt Iekšējās kārtības noteikumus pēc nepieciešamības. 

14. Labiekārtot Iestādes teritoriju pēc renovācijas noslēgšanās. 

15. Pakāpeniski iegādāties un nodrošināt visas pirmsskolas grupas ar datoriem un 

internettīklu. 

16. Lielākai daļai pedagogu nepieciešams iegūt kvalitātes pakāpi. 

17. Turpināt pilnveido profesionālo kompetenci saskaņā ar izmaiņām izglītības sistēmā. 

18. Turpināt pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu 

19. Iestādes vadības sadarbības turpināšana ar personālu, vecākiem un izglītojamajiem. 

20. Meklēt jaunus sadarbības partnerus, paplašinot sadarbības virzienus. 

 

 

 

 

 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja   M.Grigorjeva 

 

31.08.2018. 

 

Z.v. 
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1.pielikums 

 

Cienījamie vecāki! Lūdzu jūs piedalīties aptaujā par bērnu ar autisko sindromu traucējumiem 

(AST) iekļaušanās iespējām vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs. Anketa ir 

anonīma, visi iegūtie dati tiks izmantoti tikai bakalaura darba izstrādei. 

Atbildot uz jautājumiem, sekojiet instrukcijai. 

Izvēlēto atbildi atzīmējiet ar X 

 

1. Jūsu vecums: 

 Jaunāks par 20 gadiem 

 21 – 30 gadi 

 31 – 40 gadi 

 41-50 gadi 

 Vecāks par 50 gadiem 

2. Jūsu dzimums: 

 Vīrieties 

 Sieviete 

 

3. Jūsu izglītība: 

 Vidējā 

 Vidējā profesionālā 

 Augstākā (bakalaura grāds) 

 Augstākā (maģistra grāds) 

4. Jūsu nodarbošanās sfēra: 

 Ražošanas joma 

 Tirdzniecība 

 Izglītība un zinātne 

 Kultūra un sports 

 Mājsaimniecība 

 Celtniecība 

 Medicīna 

 Apkalpošanas sfēra (kafejnīcas, viesnīcas un tml) 

 Valsts iestāde 

 Cits _____________________________________________________________ 

5. Cik bērnu ir jūsu ģimenē?  

 1 

 2 

 3 

 4 
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 Cits ______ 

6. Cik bērnu apmeklē pirmasskolas izglītības iestādi pašlaik? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Cits ______ 

7. Vai jūs zināt, kas ir autiskā sindroma traucējumi (AST), autisms ? 

 Jā 

 Nē  

 Daļēji  

 

Ja jūs atbildējat “Jā” vai “daļēji”, jums jāturpina atbildēt uz 8. jautājumu; ja jūs 

atbildējiet “nē”, jums jāatbild uz 14. jautājumu. 

 

8. Vai jūs pazīstāt cilvēkus, kuriem ir bērni ar AST? 

 Jā 

 Nē 

 Mūsu ģimenē ir bērns (-i) ar AST 

 

Ja jūs atbildējat “Jā” vai “Mūsu ģimenē ir bērns ar AST”, jums jāturpina atbildēt uz 9. 

jautājumu; ja jūs atbildējiet “nē”, jums jāatbild uz 10. jautājumu 

 

9. Vai vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības iestādē, kuru apmeklē jūsu bērns, ir arī bērni 

ar AST? 

 Jā 

 Nē 

 Nezinu 

10. Kāda būtu jūsu attieksme pret to, ka vispārizglītojošu pirmsskolas izglītības iestādi, jūsu 

grupu apmeklētu arī bērni ar AST: 

 Pozitīva 

 Drīzāk pozitīva 

 Neitrāla 

 Drīzāk negatīva 

 Negatīva 

 

Ja jūsu atbilde ir “pozitīva”, “drīzāk pozitīva” vai “neitrāla”, jums jāturpina atbildēt uz 

11. jautājumu, ja jūsu atbilde “negatīva” vai “drīzāk negatīva”, jums jāturpina atbildēt uz 

12.jautājumu. 

11. Paskaidrojiet  savu attieksmi (var būt vairāki atbilžu varianti): 

 Visiem bērniem ir vienādas tiesības uz izglītību 

 Tas sekmēs bērna ar AST atrāku attīstību 

 Tas sekmēs bērna ar AST atrāku socializāciju un gatavību dzīvot pasaulē 

 Tas dos pārliecību bērna ar AST vecākiem, ka viņu bērns pilnvērtīgi iekļausies 

sabiedrībā 

 Tas palīdzēs arī citiem bērniem būt tolerantiem 

 Cits ________________________________________________ 

12. Paskaidrojiet savu attieksmi (var būt vairāki atbilžu varianti): 

 AST bērni ar savu uzvedību traucē mācīšanas un audzināšanas procesu, kas nedod 

iespēju parējiem bērniem iegūt kvalitatīvu sagatavošanu skolai 
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 Bērni ar AST prasa paaugstinātu bērnudarzapersonala uzmanību, to var īstenot uz citu 

bērnu rēķina 

 Bērni ar AST savas uzvedības dēļ var kļūt par sliktu piemēru citiem bērniem 

 Bērniem ar AST ir cits mācīšanās temps, kas var negatīvi ietekmēt citu bērnu 

mācīšanos 

 Cits _______________________________________________ 

13. Kā jūs domājat, vai bērniem ar AST ir nepieciešams: 

 Atsevišķa grupa parastā pirmsskolas izglītības iestādē 

 Atsevišķa (speciālā) pirmsskolas izglītības iestāde 

 Būt kopā ar parējiem bērniem vienā grupā 

 Cits ___________________________________ 

14. Vai vecākiem ir nepieciešama informācija par AST: 

 Jā 

 Nē 

 Tikai tiem, kuriem ir bērni ar AST 

 Nezinu 

 

 

15. Vai mūsu pilsētā,Daugavpilī, ir pieejama informācija par AST problēmām: 

 Jā 

 Nē 

 Nezinu 

16. Vai mūsu  Daugavpils pašvaldības vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs ir 

pieejamas iekļaušanās iespējas bērniem ar AST? 

 Jā 

 Nē 

 Nezinu  

17. Kā jūs domājat, kur mūsu pilsētā var saņemt palīdzību vecāki ar bērniem, kuriem ir 

AST?(var būt vairāki atbilžu varianti) 

 Pie ģimenes ārsta 

 Pie psihologa un neiropatologa 

 Pie logopēda 

 Pie pašvaldības 

 Mūsu pilsētā nav iespēju saņemt kvalitātivu palīdzību vecākiem ar autiskiem 

bērniem 

 Nezinu 

 Cits 

 

 

Paldies par sadarbību! 
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2.pielikums 

Aptauja vecākiem par bērnu ar autisko sindromu traucējumiem iekļaušanas 

iespējām vispāriglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs. 
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