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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums:  

1.1. Atrašanās vieta 

 

Mālpils ir mūsdienīgs lauku ciemats, kas atrodas 60 km no Rīgas un 18 km no 

Siguldas. Mālpili šķērso autoceļi: RĪGA –Garkalne-Vecpiebalga un Ķegums –Sigulda. Caur 

ciematu tek Sudas upe un Mergupe, satekot kopā pie Sidgundas – kur sākas Lielā Jugla. 

Mālpilī dzīvo 4424 iedzīvotāju. 

 

1.2. Sociālā vide 

 

Izglītojamo materiālo nodrošinājumu ietekmē Mālpils vietējā infrastruktūra, vecāku 

darba vietas Mālpilī. Lielākā daļa izglītojamo bērnu vecāki strādā Pierīgā un Rīgā.  

Izglītojamo skaits 2017. gada 1. septembrī 157 

Riska ģimenes 6, ēdināšanas atbalstu b/d  saņem 27 daudzbērnu  ģimenes. 

 

1.3. Iestādes vēsture 

   

 Mālpils centrā tipveida projekta bērnudārza ēku, kas domāta 6 bērnu grupām atklāja 

1968. gada 20. martā. Tā pamatakmens ielikšanas ceremonijā piedalījās komponiste Elga 

Īgenberga un dziedātājs Jānis Zābers, kuri kļuva par bērnudārza krustvecākiem. 1975. gadā 

iestādi paplašināja ar tipveida projektu vēl sešām grupām ( zemo ēku piebūvi), līdz ar to 

palielinot vietu skaitu līdz 280. Toreiz tas bija Mālpils sovhoztehnikuma bērnudārzs, kurā 

darbojās 12 diennakts grupas. 

 

1.4. Iestādes vide 

 

   Bērnudārza ēkas un būves pašlaik aizņem 2323 kvadrātmetru lielu platību, pagalms 

ar rotaļu laukumiem un apstādījumiem ir aptuveni1ha liels.  

   Par iestādes stabilitāti liecina fakts, ka 36 gados ir bijuši tikai 5 vadītāji: Lūcija 

Turka, Veronika Reča, Temīda Druva, Erna Pakere (1977 -1988), Ārija Akurātere ( v.i. 

1989), Malda Čelnova ( no 1989.gada jūlija mēneša). 

2010.g. tika realizēts projekts “Ēkas energoefektivitātes projekts”. 

Katru gadu vasaras mēnešos tiek renovētas grupu telpas.  

2017.g. tika ieplānoti līdzekļi no Mālpils novada domes koridoru  kapitālajam 

remontam un siltumtrases, ūdensvadu nomaiņai. 

 

1.5. Īstenotās izglītības programmas 

 

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma Kods: 01011111 Nr. V-4159, 25.03.2011. 

 

1.6. Izglītojamo skaits 

 

Pavisam iestādē 2017./2018. mācību gadā darbojās 8 bērnu grupas, tai skaitā 3 grupās 

veica obligāto sagatavošanu skolai 60 audzēkņiem.  

 

1.7. Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits 
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Iestādē strādā 28 darbinieki, no tiem 17 pedagogi.  

Pedagogiem tarificētas 0,3 -1 likmes 

Psihologs 0,3 likme no 2018. gada janvāra mēneša, 

vakance 0,5 likme logopēds no 2017. gada septembra mēneša. 

 

Pedagogu (pamatdarbā) skaita sadalījums pēc izglītības uz 2017.gada 1.septembri: 

Bakalauri 14, maģistri  3 

 

Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām: 

 

Vecuma grupa (gadi) Pedagogu skaits 

60 - 69 5 

55 - 59 3 

50 - 54 1 

45 - 49 4 

40 - 44 2 

35 - 39 2 

 

1.8. Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi 

 

 Bērniem no 3 gadu vecuma 1reizi nedēļā un 5/6 gadus veciem bērniem 2 reizes 

nedēļā notiek deju nodarbības. 

 Bērniem ir iespēja apmeklēt fizisko aktivitāšu centru. 

 1 reizi nedēļā darbojās interaktīvo rotaļnodarbību centrs, 5/6 gadus veci bērni apgūst 

lasīt un rakstīt prasmes. 

 Pieejama dežūrgrupa ar darba laiku no plkst.7.00 - 19.00. 

 2 reizes nedēļā iespēja apmeklēt maksas pulciņu angļu valodā bērniem no 4 gadu 

vecuma,  ko organizē Mācību centrs “Little More”. 

 Bērniem ir iespēja apmeklēt futbola kluba “Rakari” organizētās nodarbības 2 reizes 

nedēļā. 

2. Izglītības iestādes pamatmērķi: 

Misija- Mīlot saprast, audzinot mācīt un sagatavot dzīvei. 

 

Vīzija: Mūsdienīgā, sakoptā un drošā vidē aug un attīstās bērns kā harmoniska un 

konkurētspējīga personība. 

 

Darbības pamatmērķis: 

Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu, veicināt bērna vispusīgu un 

harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un 

sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi 

nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei skolā. 

 

Uzdevumi:  

 Nodrošināt izglītojamā veselību un drošību. 

 Sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi. 

 Sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas 

attīstību. 
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 Veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un 

prasmju apguvi. 

 Sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību. 

 Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, 

apkārtējo vidi un Latvijas valsti. 

 Sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību. 

 Veicināt izglītojamā vecākus sadarboties ar iestādi, izglītojamā vajadzību 

nodrošināšanā. 

 Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko 

kompetenču paaugstināšanā. 

 

3.Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde: 

 

Pirmreizējs pašnovērtējums 

 

4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos: 
 

4.1.joma. Mācību saturs – iestādes īstenotās mācību programmas: 

 

Pirmsskolas izglītības programma,  kods 01011111 

Katra mācību gada sākumā ar vadītājas rīkojumu tiek apstiprināti integrēto 

rotaļnodarbību, interešu izglītības nodarbību saraksti, ieteicamā dienas kārtība. Saraksti tiek 

izvietoti grupās bērnu vecāku informēšanai un metodiskajā kabinetā. 

Mācību gada sākumā tiek apstiprināts gada pasākumu plāns: 

 

Mālpils novada PII “Māllēpīte” 

2017./2018.m.g. PASĀKUMU PLĀNS 

Laiks Pasākums Piezīmes 

Septembris   

05.09. Pedagoģiskās padomes sēde Pedagogi 

06.09. Atkalredzēšanās ballīte  

20.09. Angļu valodas apmācības centra “Little More” 

 kopsapulce vecākiem 

 

22.09. Sagatavošanas grupas “Sienāzītis” komanda 

 piedalās Olimpiskajā dienā Ropažos 

 

23.09. -30.09. Eiropas sporta nedēļa  

27.09. -09.11. Vecāku sapulces  

Oktobris   

03.10. Rudens kompozīciju izstāde  

13.10. Vecāko un sagatavošanas grupu ekskursija 

 uz Siguldas Ugunsdzēsēju depo 

 

30.10. “Ballīte pie ķirbīša” Jaunākā vecuma  

grupas 

Novembris   

1.11. Metodiskais darbs – Konspekts rotaļnodarbībai dabā Pedagogi 

1.11. -14.11. Nodarbību vērošana 12.;10.;11.;7.;2.grupās 

 

Pedagogi 
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03.11. Mālpils novada vidusskolas skolēni vada pasākumu 

“Ēdam atbildīgi” EKO projekta ietvaros 

Sagatavošanas 

grupa 

9.11. Mārtiņdienas gadatirgus  

17.11. Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums  

17.11. “Staro Māllēpīte” , svecīšu iedegšana Latvijas kontūrā  

27.11. Pedagoģiskās padomes sēde Pedagogi 

Decembris   

04.12.;11.12.;  

18.12. 

Sveces iedegšana Adventes vainagā  

18.12. Grupu Ziemassvētku noformējumu izvērtēšana  

19. -21.12. Ziemassvētku pasākumi  

Janvāris   

22.01. -26.01. Veselības nedēļa  

30.01. Eiropas valodu diena. Sagatavošanas gr. 

Februāris   

1.02. Metodiskais darbs – “Sadarbība ar vecākiem”, 

labās prakses piemērs 

Pedagogi 

6.02. 

 

Tikšanās ar sākumskolas pedagogiem Mālpils novada 

vidusskolā 

Pedagogi 

23.02. Mācību ekskursija uz “Eiropas māju” 

Rīgā 

Sagatavošanas 

grupa 

Marts   

08.marts PII “Māllēpīte” komanda piedalās spēlē  

“Mana Mālpils manā Latvijā” 

Darbinieku 

komanda 

23.03. PII “Māllēpītes” 50 gadu jubilejas koncerts 

“Zelta pļavu es pārgāju” kultūras centrā 

 

Aprīlis   

18.aprīlis “Šokolādes diena” radošā darbnīca  

šokolādes fabrikā “Laima” 

Sagatavošanas 

grupa 

21.aprīlis Talkas diena –apkārtnes sakopšana Darbinieki 

23.;25.aprīlis Atklātās angļu valodas nodarbības “Little More” 4-7 g. bērnu 

grupām 

26.aprīlis Starptautiskā projekta Erasmus+ 

“Veselīgs dzīvesveids” dalībnieku vizīte, 

radošās darbnīcas kopā ar vecāko grupu bērniem 

Igaunijas, 

Norvēģijas, Mālpils 

vidusskolas skolēni, 

PII vecāko grupu 

audzēkņi 

Maijs   

3.maijs Ekskursija uz Mālpils 

novada vidusskolu 

Sagatavošanas grupa 

5.-11.maijs 1 Mobilitāte Erasmus+ projektā ‘”Mālpils novada 

piecu skolu skolotāju   un skolotāju vadības 

 profesionālā pilnveide” Konigsbrunn, Vācijā 

Iestādes vadītāja 

9.;10; 

11.;17.maijs 

Māmiņdienas pasākumi  

21.maijs Pedagoģiskās padomes sēde Pedagogi 

22.maijs Iestādes padomes sēde  

25.maijs Ekskursija uz Mālpils novada bibliotēku Sagatavošanas grupa 

31.maijs Kultūras nama bērnu vokālā ansambļa koncerts  
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“Es esmu susurs” 

Jūnijs   

1.jūnijs Izlaidums “Mana sirds, 

Tava sirds, šai sapnī krāsainajā” 

Sagatavošanas grupa 

18. -23.jūnijs 2 mobilitātes Erasmus+ programmā 

“Bringing Europe home at school” 

Komotini, Grieķijā 

Vadītājas vietniece, 

pedagogs 

22.jūnijs Jāņu ielīgošana 

 

 

23. -27.jūlijs 1 mobilitāteErasmus + “Inclusive education:  

Tackkling with classroom diversity and early 

school leaving” Glyfada, Grieķija 

Pedagogs 

 

Mācību literatūras sarakstu pedagogi izvērtē metodiskajās komisijās, saskaņo ar 

vadītājas vietnieci izglītības jomā, to apstiprina iestādes vadītāja. 

 

4.2. joma. Mācīšana un mācīšanās 

 

   4.2.1. mācīšanas kvalitāte: 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāji mācīšanas procesā izmanto dažādas mācību metodes - 

rotaļmetodes, kas atbilst izglītojamo spējām, vecumposma attīstības likumsakarībām, 

integrēto rotaļnodarbību specifikai, PII mācību satura prasībām un izglītojamo mācīšanās 

tempam. Mācīšanas metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētu izglītojamo 

sasniegumiem, grupas attīstības īpatnībām. Mācīšanas procesā izmantojamie mācību 

materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai rotaļnodarbībai. 

   Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, 

digitālos mācību materiālus, skolotāju izveidotās PowerPoint prezentācijas, pašizgatavotus 

materiālus.  

Skolotāji dodas pieredzes apmaiņas kursos uz citām Pierīgas pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Darbinieku apmeklētie kursi 2017./2018. mācību gadā: 

N.p.

k. 

Datums Pedagogu pilnveides kursu tēmas Stundas Pedagogu 

skaits 
1. 24.10.2017. “Sadarbības būtība un izaicinājumi mūsdienu 

skolā” 

6 1 

2. 06.11.2017. “Bērnu lasītprasmes apguves veicināšana 

rotaļnodarbībās pirmsskolā” A1 

12 1 

3. 06.12.2017. “Mācīšanas un mācīšanās maiņa pirmsskolā” 14 1 

4. 30.01.2018. “Prāta noslēpumi –neiroizglītības pedagoģiskie 

risinājumi mācīšanas un audzināšanas darba.”  

6 1 

5. 30.01.2018. Bērnu tiesību aizsardzība (psihologiem) 40 1 

6. 19. -20.04.2018. “Preventīvās metodes vardarbības pret bērnu 

novēršanai. Džimbas deviņu soļu drošības 

programma”  

16 1 

7. 23.04.2018.  “Bērnudārza vizuālā tēla un atpazīstamības 

veidošana” 

12 1 

8. O2.07.2018. Sertifikāts, kas apliecina, ka pedagogs ir tiesīgs 

strādāt speciālās izglītības programmās. B  

72 3 



 
 

8 
 

9. 12.06.2018. SeminārS “EPALE –Eiropas pieaugušo 

izglītības elektroniskā platforma un tās 

piedāvātās iespējas” 

 3 

10. 18.08.2018. “Bērnu tiesību aizsardzības kursi” 8 22 

 

 

4.2.2. mācīšanās kvalitāte 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” mācīšanās darba organizācija tiek realizēta 

pēc ieteicamā integrēto rotaļnodarbību saraksta un interešu izglītības nodarbību saraksta. 

Izglītības iestādes administrācija un iestādes pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar 

izglītošanās procesam nepieciešamo materiālo bāzi, darba organizāciju pirmsskolas 

izglītības iestādē. Visi izglītojamo vecāki un aizbildņi zina iestādes iekšējās kārtības 

noteikumus, kuri veicina izglītojamo kvalitatīvu piedalīšanos mācīšanās procesā izglītības 

iestādē. 

 

4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Regulāri pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi un 

izvirzīti uzdevumi turpmākā mācību procesa uzlabošanai. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju 

vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 533, kuri 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. 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

Pateicība vecākajai grupai “Mazputniņi” par dalību Mārupes deju kolektīva “Māriņa” 

25 gadu jubilejas koncertā. 

Sabiedrības atzinību ieguva PII “Māllēpīte” 50 gadu jubilejas koncerts “Zelta pļavu es 

pārgāju”, kurā bērni parādīja savus talantus un radošās spējas. Koncerta programmu atraktīvi 

vadīja  bijušie audzēkņi. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

 

 Materiālais atbalsts sociāli maznodrošinātajiem ( 50% no ēdināšanas pakalpojumu 

maksas) 

 Individuālās lasīt mācīšanās un koriģējošās vingrošanas nodarbības 1reizi nedēļā 

bērnam ar īpašajām vajadzībām. 

 Psihologa konsultācijas izglītojamiem  un viņu vecākiem. 

 Medmāsas pakalpojumi sadarbībā ar ģimenes ārstiem nepieciešamības gadījumā ir 

pieejami izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo vecākiem.   

 Medmāsa regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati un nodrošina sanitāri 

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

Medmāsas veic izglītojošo darbu par zobu higiēnu, par stājas profilaksi un izglīto 

darbiniekus pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. 
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 Notiek regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa ar bāriņtiesu. Likumā noteiktajā 

kārtībā tiek sniegta arī rakstiska informācija citu pagastu bāriņtiesām par konkrēto 

audzēkni. 

 

4.5. Iestādes vide 

 

4.5.1. Iestādes mikroklimats  

 

Izglītības iestādei strādājot jau 50 gadus ir izveidojušās tradīcijas, kuras gadu no gada 

tiek turpinātas un izkoptas: svētku svinēšana, tuvāki un tālāki kopīgi izbraucieni, 

piedalīšanās dažādās skatēs un izstādēs, pašvaldības rīkotajos pasākumos. 

Iestādē ir labvēlīga atmosfēra,  vecāki arī no blakus novadiem izvēlas mūsu iestādes 

pakalpojumus. 

 Dažādi konflikti tiek risināti profesionāli, uzklausot abas puses un parakstot 

vienošanās protokolu. 

Iestāde pievērš uzmanību lai izglītojamie un darbinieki justos vienlīdzīgi neatkarīgi no 

dzimuma, nacionālās piederības, kultūras un reliģiskās piederības. 

Izglītības iestādes kolektīvs strādā lai veidotu mikroklimatu, kurā labi jūtas gan bērni, 

gan darbinieki. Pašvaldība rūpējas, lai pateiktos saviem darbiniekiem un piedāvā dažādas 

sociālās garantijas, ir izstrādāti darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumi. 

Izglītības iestādē viena no galvenajām problēmām ir pedagoģisko darbinieku 

nepietiekamība. Visgrūtāk ir atrast logopēdu, šajā mācību gadā to neizdevās atrast. Grūtības 

sagādā saslimušo darbinieku aizvietošanas nodrošināšana. Pastāv kadru maiņa. 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

 

Iestāde atrodas Mālpilī, Jaunā iela - 3 

Iestādes telpas ir atbilstošas higiēnas noteikumu prasībām, lai atbilstoši realizētu 

licencēto izglītības programmu. 

Gandrīz visu grupu telpas ir renovētas, estētiski noformētas, atbilstošām bērnu 

mēbelēm, tīras un kārtīgas. Telpas atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. 

Iestādē ir mūzikas un sporta zāle, kabineti speciālistiem -metodiķim, mūzikas 

skolotājai, logopēdam, medmāsai, lietvedei un vadītājai. 

Iestādē ir daļēji iekārtots internets WiFi nodrošināšanai. 

Iestādes ugunsdzēsības un trauksmes apziņošanas signalizācijas sistēma darbojas visās 

iestādes telpās. 

Izglītības iestādes teritorija ir nožogota. 

Ir uzsākti un turpinās iestādes teritorijas celiņu bruģēšanas darbi. Nobruģēts mazais 

iekšpagalms un atsevišķie ieejas celiņi uz 4 grupām. 

Sadarbībā ar Mālpils novada domi uzsākta darbinieku un bērnu vecāku automašīnu 

stāvlaukuma izveidošanas plānošana. 

Bērnu āra rotaļu laukumi ir papildināti ar jaunām iekārtām. 

Kontroles institūciju pārbaužu akti ir ar pozitīvu novērtējumu par telpu atbilstību 

sanitāri higiēniskajām prasībām ( Veselības inspekcijas kontroles akts Nr.00110317, 

2017.gada 23.februārī, slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu 

prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē). 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

4.6.  Iestādes resursi 

 
   4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

PII “Māllēpīte” ir 9 grupu telpas, ar kopējo platību 2242 m2, iestādē ir visi 

nepieciešamie kabineti speciālistiem, kā arī visas nepieciešamās iekārtas un 

materiāltehniskie resursi licencētās programmas realizēšanai. Telpu aprīkojums atbilst 

izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam. 

Pakāpeniski tiek mainītas mēbeles grupu telpās. Iestādē ir 1 interaktīvā tāfele, 

pārnēsājams tehnikas komplekts –portatīvais dators, projektors, ekrāns u.c. Visi 

materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. 

Iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi izmanto 

integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas pasākumu organizēšanai. 
 

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

 
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

PII “Māllēpīte” attīstības plāns izveidots 3 gadiem. Prioritātes izvirzītas ņemot vērā iestādes 

darbības pamatmērķus un iestādes darba pašvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības, 

balstoties uz novada un pagasta attīstības virzieniem.  

Izstrādātas anketas pedagogiem par iestādes SVID ( stiprās, vājās puses, draudi un iespējas). 

Iestādes darba vērtēšanu pedagogi veic katra mācību gada noslēgumā. Iegūtā informācija tiek 

apkopota un analizēta pedagoģiskās padomes sēdē. 

 
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Iestādē ir visa obligātā iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie 

dokumenti veidoti, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Dokumenti ir noformēti atbilstoši 

dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti atbilstoši Mālpils novada PII “Māllēpīte” 

pirmsskolas izglītības iestādes lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti 

atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc 

nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti.  

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, iepazīstinātu ar vadības 

pieņemtajiem lēmumiem, notiek skolotāju informatīvās sēdes, kuru norise tiek protokolēta. 
 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

PII “Māllēpīte” ir ļoti laba sadarbība ar Mālpils novada domi, vienmēr esam uzklausīti 

un tiek sniegta palīdzība dažādu problēmu risināšanā. Domes pārstāvji regulāri apmeklē 

izglītības iestādi dažādos nozīmīgos pasākumos un svētkos. 

Vērā ņemams ir atbalsts no Pierīgas IKSP, organizētās lekcijas, semināri, kursi, 

pieredzes skolas. Vienmēr tiek saņemtas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. 

Laba sadarbība izveidojusies ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm Salaspilī, 

Siguldā, Madlienā, Suntažos. 

Nodibināti kontakti profesionālajā jomā Vācijā, Itālijā, Spānijā un Grieķijā. 
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5.Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgākais, specifiskais) 

 
PII “Māllēpīte” piedalās starptautiskajos projektos kopš 2004.gada. 

Sadarbība ar Mālpils novada vidusskolu –Eko projekti, skolēni vada nodarbības 

sagatavošanas grupu audzēkņiem. 

Sadarbībā ar novada starptautisko projektu koordinatori, regulāri tiek uzņemti projektu 

dalībnieki un kopā ar bērniem organizētas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes un koncerti. 

(Erasmus+  programmas) 

Viena ilggadīga pirmsskolas skolotāja šogad saņēma Mālpils novada titulu “Gada 

cilvēks izglītībā”. 

2018.gada 8.martā PII “Māllēpīte” komanda( 4 cilvēku sastāvā) uzvarēja pretiniekus 

erudīcijas 7.spēlē “Mana Mālpils, manā Latvijā”. 

Iestāde 2018.gada 19.martā svinēja 50 gadu pastāvēšanas jubileju Mālpils kultūras 

centrā, sarīkojot bērnu koncertu “Zelta pļavu es pārgāju”. Novada dome sveica ilggadējos 

darbiniekus. 

 

6.Turpmākā attīstība ( balstīta uz pašvērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem) 

 
 uzlabot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi, 

 uzsākt speciālās izglītības programmu kods: 01015811 

 veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu un izglītības iestāžu sadarbību, 

 pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu, 

 turpināt paplašināt mūžizglītības piedāvājumu, turpināt dalību starptautiskos 

projektos, piedalīties vietējā mēroga aktivitātēs, 

 iesaistīt darbiniekus, īpaši –pedagogus jauno tehnoloģiju apguvē un pielietošanā, 

 nodrošināt 5-6 g.v. bērnu grupas ar datoriem un interneta pieslēgumu, 

 veidot un īstenot bērnu aktīvu attieksmi pret apkārtējās vides saudzēšanu un 

uzlabošanu, 

 turpināt sadarbību ar Eko skolu, apgūt pieredzi. 

 

 

 

 

 

Mālpils novada 

pirmsskolas izglītības iestādes ”Māllēpīte” vadītāja                            Malda Čelnova 
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Ar Mālpils novada domes  

2018. gada 29.septembra 

sēdes lēmumu Nr. 9/8 


