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1. Pirmsskolas izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk - iestāde) ir Gulbenes novada 

pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, kura atrodas O.Kalpaka ielā 70A, 

Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401. 

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības 

likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un iestādes 

nolikums. 

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde ir vecākais bērnudārzs pilsētā, kurš darbojas 

kopš 1951.gada.  1967. gadā tika nodota ekspluatācijā pašreizējā bērnudārza ēka ar  

120 vietām.   

2002.-2011. gadā veikta ēkas un teritorijas renovācija. 

Iestāde atrodas pilsētas centrā, divu parku, privātmāju un dārzu ieskautā teritorijā. 

 

2019./2020. mācību gadā iestādi apmeklēja 127 izglītojamie. 

Apkopota informācija par izglītojamo skaitu no 2015. līdz 2019. gadam: 

Audzēkņu 

skaits 01.09. 
2015. 2016. 2017. 2018. 

 

2019. 

 120 121 128 128 127 

Iestādē darbojas 6 grupas atbilstoši audzēkņu vecumam: 

1-3 gadus veciem bērniem- 2 grupas; 

3-4 gadus veciem bērniem- 1 grupa; 

4-5 gadus veciem bērniem- 1 grupa; 

5-6 gadus veciem bērniem- 1 grupa; 

6-7 gadus veciem bērniem- 1 grupa. 

 

Iestādē strādā 18 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki. 

No 2012.gada darbojamies Ekoskolu programmā. 2015. gadā par sasniegumiem 

ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iegūts 

starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs, kas tika piešķirts arī par darbu 

2019./2020. mācību gadā. No 2015.gada iestāde akreditēta kā EBD uzņemošā un 

koordinējošā organizācija. No 2016.gada vecāko grupu bērni apgūst interešu izglītības 

programmu FasTracKids Fundamentals. Iestāde piedāvā trīs interešu izglītības 

programmas bērniem no 3 gadu vecuma: tautiskās dejas, angļu valoda mazajiem un 

amatu mācības pulciņš.  

 

Iestādei ir logo:                                          Iestādes tīmekļa vietne: http://gulbenes1pii.eu/ 

http://gulbenes1pii.eu/
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2. Izglītības iestādes pamatmērķi 

 
Iestādes vīzija: sabiedrībā iecienīta inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde, kurā 

bērnu un pieaugušo sadarbības procesā tiek akcentēta katra brīvība, izvēle, atbildība 

un  drošā, radošā, pētnieciskā un veselību veicinošā vidē veidojas katra audzēkņa 

personība.  

Iestādes misija: mūsdienīgas pirmsskolas izglītības nodrošināšana katram 

audzēknim. 

Iestādes pamatmērķis: nodrošināt katram audzēknim iespēju veidoties par atbildīgu, 

aktīvu, patstāvīgu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli un sagatavoties 

pamatizglītības apgūšanai. 

 

Iestādes galvenie uzdevumi 2019./2020.mācību gadā: 

1. Pilnveidot iestādes vidi un pedagogu izpratni par bērncentrētu rotaļnodarbību 

organizēšanu atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā; 

2. Paplašināt skolotāju sadarbību mācību procesa plānošanā un savstarpējā 

pieredzes apmaiņā; 

3. Veicināt audzēkņu un darbinieku izpratni par dabu, vidi un katras rīcības globālo 

ietekmi, apgūstot Ekoskolas gada tēmu TRANSPORTS; 

4. Sekmēt audzēkņu un darbinieku saskarsmes prasmes, svešvalodu zināšanas un 

izpratni par citu tautu tradīcijām, darbojoties EBD starptautiskajā projektā 

„Stronger together!” 

Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus, izglītības iestādē tika organizētas 

daudzveidīgas aktivitātes. 

 

3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu 

jomu atbilstošajos kritērijos 
 

3.1.Mācību saturs - iestādes īstenotā izglītības programma 
 

Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111, licence Nr.V-1730, 

izsniegta 16.08.2019. uz nenoteiktu laiku. 

Iestādē licencēta speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem- kods 01015511, licence Nr. V_2291, izsniegta 31.03.2020. uz 

nenoteiktu laiku. Darbu šajā programmā plānots uzsākt 2020./2021. mācību gadā.  

Mācības notiek latviešu valodā. 

Programma tiek īstenota rotaļnodarbībā visas dienas gaitā.  Apgūstamos tematus 

izvēlas grupas skolotāji kopā ar bērniem. Katru dienu audzēkņiem notiek fiziskās 

izglītības un veselības nodarbības telpās vai laukumā, divas reizes nedēļā - mūzikas 

nodarbības.  
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Izglītības programmu papildina Ekoskolu programma, interešu izglītības nodarbības, 

iesaistīšanās projektos, svētki, jautrie brīži, koncerti, u.c. aktivitātes.  

Mācību satura apgūšana notiek, iepazīstot dažādus aktuālus un bērniem interesējošus 

tematus par tuvāko apkārtni, gadskārtu svētkiem, dabu, vidi utt. Tematu apguves laiks 

ir vairākas nedēļas, ņemot vērā audzēkņu ieinteresētību. 

Izglītības programmas īstenošanai iestāde nodrošina ar nepieciešamo mācību 

literatūru un mācību līdzekļiem. 

Lai īstenotu programmu, pedagogi izmanto daudzveidīgus mācību materiālus un 

metodes. Programmas apgūšana notiek secīgi, ievērojot audzēkņu vecumposmu, 

intereses, individuālās vajadzības. 

Audzināšana ir neatņemama ikdienas pedagoģiskā darba sastāvdaļa, izmantojot 

pārrunas ar audzēkņiem,  dažādas aktivitātes, u.c. metodes.  

Mācību un audzināšanas darba plānošana, norise un rezultāti tiek atspoguļoti 

skolotāju elektroniskajā dienasgrāmatā. 

 

Sasniegumi: 

 Mērķtiecīga vides izglītības, Ekoskolu programmas un programmas FasTracKids 

integrēšana mācību saturā; 

 Izglītības programmas īstenošana veselumā, saistot zināšanu apgūšanu ar praktisku 

iemaņu un attieksmes veidošanu.  

Turpmākā attīstība: 

 Rast radošākus risinājumus kompetenču pieejas īstenošanā un pēc iespējas vairāk 

un daudzveidīgāk dienas aktivitātes organizēt ārā. 

 Uzsākt realizēt speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem - kods 01015511. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.2.Mācīšana un mācīšanās 

  

3.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

 

Mācību darbs pirmsskolas izglītības iestādē tiek plānots, nosakot galvenos uzdevumus 

katram mācību gadam, kas izriet no iestādes un novada noteiktajām prioritātēm, kā arī 

iepriekšējā mācību gada rezultātiem. Mācību darba rezultātu analīze tiek veikta 

ikdienā un pedagoģiskās padomes sēdē mācību gada noslēgumā.  

Pedagogu ikdienas darbs tiek atspoguļots skolotāju elektroniskajā dienasgrāmatā, 

kuru izveidojusi vadītājas vietniece izglītības jomā. Šī ir tiešsaistes dokumentācija, 

kurai vadītājas vietniece izglītības jomā seko ikdienā.  

Izglītības iestāde informē izglītojamos un viņu vecākus par audzēkņiem izvirzītajām 

prasībām. Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi un citi 
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aktuāli jautājumi, arī bērna uzvedība, vecāki var iepazīties ar sava bērna veiktajiem 

darbiem gan grupas vecāku informatīvajā stendā, gan telpu noformējumā. Sakarā ar 

Covid-19 drošības pasākumiem, bērni savus radošos darbus nes uz mājām, lai tos 

varētu redzēt vecāki un izmantot paši bērni. Tiekoties klātienē vai telefoniskā  saziņā 

pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā mācību procesa 

organizēšanā. Vecāku priekšlikumi tiek uzklausīti ikdienā, grupu vecāku sapulcēs, 

attālinātā saziņā un iestādes padomes sanāksmēs.  

Izglītojamie zina un izprot rotaļnodarbībā izvirzītās prasības. Visās situācijās 

izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Pedagogu un izglītojamo sadarbība 

notiek visas dienas garumā – rotaļnodarbībā telpās un ārā. 

Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgus  mācību materiālus, metodes un 

formas, kuras tiek izvēlētas un pielāgotas pirmsskolas izglītības iestādes mācību 

satura prasībām, izglītojamo vecumposmam, rotaļnodarbības specifikai. Arvien 

mazāk pedagogi organizē darbu ar visu grupu, pārejot uz darbu apakšgrupās, 

individuāli un centros. Skolotāji ikdienā veic un dokumentē pedagoģiskos vērojumus.  

2019./2020.mācību gadā pirmsskolā uzsākta īstenot jaunā - kompetenču pieeja 

mācību saturā. 2020.gada martā veiktās  EDURIO aptaujas rezultāti parāda, ka  93% 

skolotāju jūtas drīzāk pārliecinātas gan par savām spējām īstenot jauno mācību saturu, 

gan par pirmsskolas kolektīvu kopumā. No darbībām, kas jāveic kā mācību procesa 

plānotājam un virzītājam, skolotājām vislabāk padodas noskaidrot bērna iepriekšējo 

pieredzi (ko bērns jau zina un prot),  virzīt un atbalstīt bērnu, kad tas nepieciešams 

(motivēt),  radīt situāciju, kurā bērnam rodas vajadzība apgūt jaunas zināšanas, 

izpratni, prasmi vai ieradumu, kā arī pārrunāt ar bērniem sasniedzamo rezultātu (kā, 

kur, ar kā palīdzību to izdarīt). 

Grupu skolotāju rīcībā ir datori, kurus iespējams izmantot rotaļnodarbību laikā. Divās 

grupā ir iespēja strādāt ar interaktīvo ekrānu un divās telpās ierīkoti ekrāni un 

projektori. Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenota FasTracKids Fundamentals 

programma 5-6-gadīgajiem bērniem, kas ļauj izklaidējošā un interaktīvā veidā mācīt 

bērnam nepieciešamās prasmes, lai gūtu un atklātu 21. gadsimtam atbilstošas, uz 

zinātniskiem pamatiem balstītas zināšanas un nodrošinātu mācīšanas procesa saikni ar 

reālo dzīvi.  

Iestādes teritorijā ir pieejama plaša zaļā zona, kura veiksmīgi tiek izmantota dabas 

objektu izpētei, praktiskajam darbam dabā, fiziskajām aktivitātēm un rotaļām. Tiek 

organizētas izglītojošas un pētnieciskas pastaigas, ekskursijas un pārgājieni ārpus 

iestādes gan pilsētas, gan novada robežās. Liela uzmanība tiek pievērsta Ekoskolu 

tēmām un vides izglītībai.  

2019./2020. mācību gada laikā,  apgūstot Ekoskolas gada tēmu TRANSPORTS, 

grupu skolotājas un  sporta skolotāja organizēja daudzveidīgas aktivitātes un 

interaktīvas nodarbības audzēkņu iepazīstināšanai ar  transporta veidiem un to ietekmi 

uz vidi, cilvēku veselību un drošību.  

Iestādei darbojoties vides izglītības projektā “Lielās augu medības”, pedagogi rosināja 

izglītojamos iepazīt  dažādas ekosistēmas un augus iestādes teritorijā, izmantot tos 

pētniecībā,  rotaļās, veidot vizuālās mākslas darbus un herbārijus. Bērni iesaistījās 

augu stādīšanā, sēšanā, aprūpēšanā un ražas novākšanā. Notika ārstniecības augu tēju 

vākšana un  degustēšana. 
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2019./2020. mācību gadā sporta nodarbību vadīšanā, angļu valodas apguvē ikdienas 

situācijās un dažādu radošo aktivitāšu organizēšanā iesaistījās brīvprātīgie jaunieši, 

kuri iestādē strādāja ES programmas Eiropas Solidaritātes Korpuss Brīvprātīgā darba 

projekta “Stronger together!”  ietvaros. 

Interešu izglītības skolotājs vienu reizi mēnesī vecāko grupu audzēkņiem vada amatu 

mācības pulciņa nodarbības un veido sākotnējos priekšstatus par darbu ar koku, stiepli 

un citiem materiāliem. Tautas deju skolotājs, mācot bērniem latviešu tautas deju 

pamatprasmes,  palīdz viņos veidot lepnumu par piederību latviešu tautai un Latvijas 

valstij. Angļu valodas interešu izglītības nodarbībās ar rotaļu palīdzību bērni apgūst 

iemaņas saskarsmei un saziņai angļu valodā.   

Iestādē pedagogiem nodrošināts nepieciešamais metodiskais atbalsts. Metodiskajā 

kabinetā pieejams plašs pedagoģiskās un metodiskās literatūras piedāvājums, kas 

arvien tiek papildināts. Regulāri vismaz vienu reizi mēnesī notiek pedagogu 

metodiskās konsultācijas par aktuāliem jautājumiem. Notiek regulāras tikšanās un 

diskusijas ar pilsētas skolu 1.klašu skolotājiem izglītības pēctecības nodrošināšanai. 

Izglītības iestāde visus izglītojamos nodrošina ar mācību materiāliem un 

piederumiem.  

Iestādes tehniskais personāls, īpaši skolotāju palīgi, palīdz bērniem un pedagogiem  

mācību procesā. Mācību procesā veiksmīgi iesaistās dežuranti, lietvede un 

remontstrādnieks. 

 

Sasniegumi: 

 Mērķtiecīga  un radoša vides jautājumu integrēšana mācību saturā. 

 Mācību priekšmetu programmu veiksmīgas apgūšanas nodrošināšana. 

 Iestādes pedagogi  ir nodrošināti ar visiem audzēkņu mācīšanai nepieciešamajiem 

mācību līdzekļiem un mācību literatūru; 

 Iestādes pedagogi saņem nepieciešamo metodisko atbalstu. 

Turpmākā attīstība: 

 Daudzveidīgāk iesaistīt iestādes tehnisko personālu mācību procesā; 

 Pilnveidot mācīšanas stratēģijas āra rotaļnodarbībās;  

 Regulāri plānot un organizēt bērnu rotaļdarbību mācību centros: grupās,  pāros vai 

individuāli; 

 Lai rosinātu bērnu interesi par programmēšanu, īstenot FasTracKids Robotika 

programmu 6-7 gadīgo bērnu grupā. 

 Lai pilnveidotu sadarbības un digitālās pratības caurviju prasmes, iesaistīt 5-6 

gadīgos bērnus eTwinning projektā. 

Vērtējums: labi 

 

3.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē mācīšanās notiek attīstošā rotaļu vidē visas dienas laikā 

atbilstoši dienas ritmam. Izglītības iestādes vadība un pedagogi iepazīstina audzēkņus 
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un izglītojamo vecākus ar prasībām, līdzdalību un sadarbību bērnu mācību procesā. 

Rotaļnodarbības bērniem patīk-  jaunas  zināšanas tiek apgūtas eksperimentējot un 

pētot, rotaļājoties un radoši darbojoties, tādēļ bērni arī labprāt līdzdarbojas un 

sadarbojas viens ar otru. Vērojumi rotaļnodarbībās liecina, ka pedagogi mērķtiecīgi 

organizē mācīšanos, veido audzēkņos motivāciju piedalīties aktivitātēs, pozitīvu 

attieksmi pret izziņas procesu, zinātkāri. 

Mācīšanās procesā notiek nemitīga audzēkņu pašapkalpošanās prasmju apgūšana un 

patstāvības pilnveidošana. Atbilstoši savam vecumam audzēkņi  ēdienreizēs mācās  

klāt galdus un uzlikt sev ēdienu. Rotaļnodarbībās audzēkņi vingrinās patstāvīgi 

izvēlēties  darbam nepieciešamos materiālus un strādāt radoši, bez paraugiem. 

Izglītības iestādei ir visi nepieciešamie resursi, lai mācīšanās process noritētu 

pilnvērtīgi.  

Bērniem īpaši patīk mācīties un rotaļāties ārā, mācību procesā izmantot datoru, 

interaktīvo ekrānu, iesaistīties sporta aktivitātēs, apmeklēt koncertus un leļļu teātra 

izrādes. 

Lai mācīšanās procesu padarītu interesantāku, notiek daudzveidīgas aktivitātes ārpus 

pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas - audzēkņi apmeklē Gulbenes bērnu 

bibliotēkas nodarbības, dodas pārgājienos un ekskursijās. 2019.gada rudenī tika 

organizēta vecāko audzēkņu ekskursija uz Līgatnes dabas takām, lai audzēkņi varētu 

vērot un iepazīt Latvijas dzīvnieku daudzveidību. 

2019./2020. mācību gadā pirmsskolā ir  izveidota mazā ekopadome, kurā darbojas 

vecāko  grupu audzēkņi. Mazās ekopadomes nodarbībās  bērniem ir  lieliska iespēja  

vairāk pētīt, eksperimentēt un praktiski darboties, iepazīstot vidi un dažādus dabas 

objektus.  

Izglītības iestādē nav konstatēti kavējumi bez attaisnojoša iemesla. Pedagogi 

individuāli strādā ar izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši iestādi slimības dēļ. 

Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamika tiek atspoguļota individuālajās 

Dinamiskās attīstības kartēs. Mācību gada noslēgumā pedagogi analizē katra 

audzēkņa individuālo izaugsmi un grupas kopējos rezultātus, kā arī plāno turpmāko 

attīstību. 

Iestādes pedagogi apzinās, ka  pašnovērtējums ir viens no personības pašapziņas 

izpausmes veidiem, kuram ir liela nozīme bērna personības veidošanā, un velta 

uzmanību audzēkņu pašvērtēšanas prasmju attīstībai. Audzēkņi  pamazām mācās 

vērtēt savus darbus un kopā ar pedagogiem priecājas par pozitīvu vērtējumu, kā arī 

pārrunā turpmāko rīcību, ja vērtējums ir negatīvs. 

   

Sasniegumi: 

 Izglītības iestādē mācīšanās notiek attīstošā vidē, izmantojot eksperimentus, 

pētījumus u.c. aktīvas praktiskas darbošanās metodes; 

 Atbilstošos laika apstākļos rotaļnodarbības tiek organizētas ārā; 

 Mācīšanos rotaļnodarbību laikā papildina daudzveidīgas izglītojošas aktivitātes. 
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Turpmākā attīstība: 

Vairāk iesaistīt audzēkņus mācīšanās plānošanas, organizēšanas un sasniegto rezultātu 

izvērtēšanas procesā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē regulāra mācīšanas un mācīšanās vērtēšana ir 

neatņemama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 716., kuri nosaka, ka vērtēšana ir neatņemama mācību procesa 

sastāvdaļa, kas bērnam un pedagogam nodrošina efektīvu atgriezenisko saiti, kuras 

mērķis ir uzlabot mācīšanos un mācīšanu. Ir izstrādāta “Audzēkņu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”.  

EDURIO aptaujā 78% pozitīvu atbilžu saņemti uz jautājumu  par to, cik veiksmīgi 

pedagogi šobrīd spēj izmantot iestādē izstrādāto vērtēšanas sistēmu mācību procesā. 

Ikdienas pedagoģiskajā darbībā,  formatīvās vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota 

un analizēta informācija, lai  noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, spriestu par 

mācīšanās efektivitāti, kā arī iegūtu  atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām 

zināšanām un prasmēm. 

Rotaļnodarbībās izglītojamie mācās veikt arī sava darba pašnovērtējumu un 

savstarpējo vērtējumu. 

Katra temata sākumā skolotāji izvirza sasniedzamos rezultātus un noslēgumā veic 

summatīvo vērtēšanu.  

Mācību gada noslēgumā 6-7-gadnieku grupas skolotājas sadarbībā ar skolotāju palīgu, 

mūzikas un sporta skolotājām, nepieciešamības gadījumā piesaistot logopēdu, veica 

katra audzēkņa dinamiskās attīstības vērtēšanu. Audzēkņu vecāki saņēma rakstveida 

bērnu sasniegumu izvērtējumu.  

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē, lai izmantotu mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Mācību gada noslēguma 

pedagoģiskajā sēdē skolotāji analizē izglītojamo sasniegumus mācību gada laikā. 

 

Sasniegumi: 

 Izglītības iestādē ir izveidota audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma; 

 Izglītības iestādes pedagogi regulāri iepazīstina vecākus ar audzēkņu 

sasniegumiem. 

Turpmākā attīstība: 

 2020./2021. mācību gadā uzsākt audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanu 

tiešsaistes sistēmā E-klase. 
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 Pilnveidot pedagogu izpratni par sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu un izvērtēšanu 

katra temata noslēgumā. 

Vērtējums: labi 

 

3.3.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
 

Audzēkņu dinamiskās attīstības vērtēšanas rezultāti, beidzot pirmsskolas 

izglītības iestādi 

Nr. Kritēriji 
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

patstāvīgi 
ar 

palīdzību 
patstāvīgi 

ar 

palīdzību 
patstāvīgi 

ar 

palīdzību 

1. Veido labvēlīgas 

savstarpējās 

attiecības, 

darbojas saskaņoti 

ar citiem 

74% 26% 92% 8% 95% 5% 

2. Ievēro sabiedrībā 

pieņemtas 

uzvedības normas 
91% 9% 100% - 86% 14% 

3. Lasa atbilstoši 

savām spējām 
78% 22% 100% - 77% 23% 

4. Raksta atbilstoši 

savām spējām 
96% 4% 88% 13% 95% 5% 

5. Rēķina 10 apjomā  87% 13% 100%  86% 14% 

6. Dzied bērnu 

dziesmas 
100% - 96% 4% 91% 9% 

7. Dejo rotaļdejas 100% - 100%  100% - 

8. Ir pozitīva 

attieksme pret 

kustību 

aktivitātēm 

87% 13% 100% - 86% 14% 

9. Zina, kā rīkoties, 

ja ir apdraudēta 

personīgā drošība 
100% - 100% - 100% _ 

10. Ir motivēts 

turpmākās 

izglītības apguvei 
100% - 100% - 91% 9% 

 

Katru mācību gadu pedagogi sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, ņemot vērā 

izglītojamo vecumu, intereses un  spējas, rosina audzēkņus piedalīties pasākumos, 

konkursos, citās aktivitātēs.  

Iestādes darbinieki atzinīgi novērtē katra mūsu audzēkņa ikdienas sasniegumus un 

priecājas par tiem, jo šie sasniegumi ir ļoti nozīmīgi gan pašiem izglītojamajiem viņu 

izaugsmei, pašapziņai un piederības sajūtas attīstīšanai, gan mūsu pirmsskolas 

izglītības iestādes tēla veidošanai. 
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Sasniegumi: 

 Katru gadu izglītības iestādes audzēkņi  ir labi sagatavojušies  mācību uzsākšanai  

1.klasē; 

 Izglītības iestādes pedagogi rosina un virza audzēkņu piedalīšanos dažādos 

konkursos un radošo darbu izstādēs. 

Turpmākā attīstība: 

 Audzēkņu ikdienas sasniegumu fiksēšanu un vizuālu atspoguļošanu veikt sistēmā 

E-klase. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.Atbalsts izglītojamiem 
 

3.4.1. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un 

sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo 

atbalstam. Izglītības iestādē strādā logopēds. 

Logopēds veic izpēti un individuālu darbu, lai veiktu korekciju izglītojamo valodas 

apguvē, sniedz konsultācijas un rekomendācijas grupu skolotājām, vecākiem. 

Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar Gulbenes novada sociālo dienestu un 

Gulbenes novada bāriņtiesu un kopīgi risina jautājumus saistībā ar audzēkņu ģimenes 

problēmām.  Sadarbība ir konstruktīva un savlaicīga, tās rezultātā audzēkņu ģimenēm 

tiek piedāvāti nepieciešamie atbalsta pasākumi. 

Dati par izglītojamo veselības stāvokli tiek uzkrāti bērna medicīniskajā kartē. 

Gadījumus, kad audzēkņi guvuši nelielas traumas, iestādes medicīnas māsa 

dokumentē un tie tiek pārrunāti ar grupas personālu un bērna vecākiem. 

Datus par audzēkņu uzvedību atspoguļo grupas skolotāju elektroniskajā 

dienasgrāmatā un analizē pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Izglītības iestādē netiek pieļauti vardarbības gadījumi.  Iestādē ir izstrādāta “Kārtība 

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

pret izglītojamo”.  Gadījumos, kad pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību 

pārkāpumiem saistībā ar vardarbību pret izglītojamo, iestādes darbinieki rīkojas 

atbilstoši šai kārtībai. 

 Pirmsskolas iestāde sadarbojas  ar pašvaldības policijas un  VUGD darbiniekiem 

profilaktisko pasākumu organizēšanā. 

 

Sasniegumi:  

 Logopēdam ir aprīkots kabinets un regulāri tiek papildināts materiālu klāsts 

nodarbībām valodas attīstībai. 
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Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sniegt kvalitatīvu un savlaicīgu psiholoģisku un sociālpedagoģisku 

atbalstu, piesaistot Izglītības pārvaldes speciālistus - psihologu, speciālo 

pedagogu. 

 Uzsākt darbību programmā izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. 

 Rast iespēju palielināt logopēda slodzi. 

 Rast iespēju piesaistīt asistentu izglītojamajiem ar uzvedības un attīstības 

problēmām līdz 3 gadu vecumam; 

 Organizēt novada Izglītības pārvaldes speciālistu konsultācijas pedagogiem 

par  darbu ar audzēkņiem ar speciālām vajadzībām. 

Vērtējums: labi 

 

3.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana 

 

Izglītības iestādes telpas ir drošas un piemērotas izglītības programmas īstenošanai.  

Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi.  

Iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi par drošību iestādes telpās, kurās uzturas 

bērni, par pirmās palīdzības sniegšanu par pastaigu organizēšanu iestādes teritorijā un 

ārpus tās,  par drošību ekskursijās un pārgājienos, citos izglītības iestādes organizētos 

pasākumos, par drošību sporta pasākumos un sporta nodarbībās,  un rīcību 

ekstremālās un nestandarta situācijās iestādes telpās.  Uzsākot darba attiecības, kā arī 

regulāri vienu reizi gadā visi darbinieki iepazīstas ar šiem noteikumiem un parakstās 

par to ievērošanu instruktāžu žurnālā. 

Ir izstrādāti bērnu vecumam atbilstoši Drošības noteikumi bērniem.   

 Grupu skolotājas iepazīstina izglītojamos ar drošības noteikumiem regulāri divas 

reizes mācību gada laikā, kā arī ikdienas pedagoģiskā procesa gaitā un par to izdara 

ierakstus  elektroniskajā skolotāja dienasgrāmatā.  Noteikumi regulāri tiek aktualizēti. 

Visu grupu telpās, gaitenī un kāpņu telpās ir izvietotas bērniem viegli saprotamas 

uzvedības un drošības noteikumu piktogrammas.  

Izglītojamo vecāki ar Iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstas, bērnam uzsākot 

pirmskolas gaitas, un regulāri katra mācību gada sākumā. Vecāki ar savu parakstu 

apliecina, ka ar noteikumiem iepazinušies. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti 

katrā grupas ģērbtuvē vecāku informācijas stendā un iestādes tīmekļa vietnē. 

Iestādes kāpņu telpās ir izvietoti evakuācijas plāni. 

Nepiederošu personu iekļūšanu izglītības iestādē regulē iekšējie noteikumi “Kārtība, 

kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”. Noteikumi 

pieejami pie dežuranta, ienākot iestādē. Nepiederošas personas iestādē var iekļūt,  

norādot apmeklējuma iemeslu dežurantam. Dežurants arī pavada nepiederošo personu 

līdz apmeklējuma mērķim. Iestādes vārti ir aprīkoti ar drošu un audzēkņiem 

neaizsniedzamu  vārtu slēdzenes mehānismu.  

Covid-19 laikā, lai ierobežotu infekcijas izplatību, ir izstrādāti iekšējie noteikumi par 

bērnu pieņemšanas un nodošanas kārtību, par personu uzturēšanos iestādē un  kārtību 
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izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības 

iestādē. 

Darba aizsardzības monitoringu veic saimniecības vadītāja. Darba vides riska faktori 

tiek izvērtēti ne retāk kā vienu reizi gadā.  

Izglītojamo ikdienas veselības aprūpi veic grupas pedagogi un iestādes māsa.  Iestādes 

māsa veic profilaktiskās pārbaudes, antropometriskos mērījumus, temperatūras 

mērījumus un sniedz pirmo palīdzību traumu un saslimšanu gadījumā, kā arī veic 

medicīniskās dokumentācijas kārtošanu.  Izglītojamo saslimšanas gadījumos grupu 

pedagogi rīkojas atbilstoši “Kārtībai, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību 

gadījumos”.  Grupās skolotājām ir pieejama medicīniskā aptieciņa. Nepieciešamības 

gadījumā tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

 

Sasniegumi: 

 Izglītojamo drošība ir izglītības iestādes darbības prioritāte. 

Turpmākā attīstība:  

 Lai atvieglotu skolotāju saziņu ar vecākiem īpašu situāciju laikā, rast alternatīvu 

saziņas veidu (rācijas). 

 Drošas velo braukšanas dienas pilsētas teritorijā kopā ar pašvaldības policijas 

darbiniekiem-bērnu vecākiem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

 

Izglītības iestāde plāno un īsteno pirmsskolas izglītības saturu vienotā veselumā, 

veicinot izglītojamo personības attīstību. Iestādes pedagoģiskā darba plānā ir ietverts 

audzināšanas darbs, kas notiek ikdienā,  un pasākumi bērniem, akcentējot sevis 

izzināšanu un pilnveidošanu, ģimeni, veselību, vidi, drošību,  sabiedrisko līdzdalību, 

karjeras izvēli. Ir izstrādāti audzināšanas darba virzieni  

2019.- 2021.gadam. 

Iestādes prioritāte ir vides izglītība. Pedagogi organizē dažādas izglītojošas aktivitātes 

un iesaista audzēkņus praktiskās rīcībās, lai veidotu izpratni un apziņu, ka katra rīcība 

ietekmē pasauli un katrs pats izvēlas, kādas pārmaiņas grib radīt. Atbildīgas 

attieksmes veidošana par resursu taupīšanu un dabas saudzēšanu ir ikdienas 

pedagoģiskā procesa caurviju tēma.  

FasTracKids nodarbībās tiek attīstīta audzēkņu radošā domāšana un problēmu 

risināšanas prasmes, komunikācijas un runas prasmes,  audzēkņi mācās pielietot un 

pārnest zināšanas jaunās situācijās. Pedagogi  veicina audzēkņu  līderismu un 

personīgo izaugsmi, kā arī iedrošina bērnus mīlēt mācīšanos visa mūža garumā. 

Katru gadu pirms Ziemassvētkiem iestādes pedagogi organizē audzēkņu ģimeņu 

iesaistīšanos dāvanu sarūpēšanā  pilsētas vientuļajiem senioriem un novada sociālo 

māju iemītniekiem, lai veicinātu līdzjūtību, atsaucību, atbildību un līdzdalību. 



Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020. 

14 

 

Izglītojamo patriotiskā un  pilsoniskā audzināšana tiek īstenota, piedaloties valsts 

svētku pasākumos, pilsētas svētku pasākumos iestādē un ārpus tās.   

Iestādē katru gadu tiek svinēti valsts svētki un  pilsētas dzimšanas diena.   

2019.gada novembrī, Latvijas valsts svētkus gaidot, notika Latviešu tautas rotaļu rīts 

un tradicionālās svētku pusdienas. 2020.gada februārī Gulbenes svētku nedēļā 

organizējām bērnu un pieaugušo radošo darbu izstādi "Audumu otra dzīve". 

Tiek svinēti gadskārtu svētki - Miķeļdiena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi. 

Izglītojamo daudzkultūru audzināšana un Eiropas piederības apziņas veicināšana 

notiek, iesaistoties Jaunatnes starptautiskās aģentūras programmā Eiropas 

Solidaritātes korpuss  Eiropas starptautiskā darba(EBD) projektu īstenošanā. Ikdienas 

saskarsmē un sadarbībā ar brīvprātīgajiem jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm 

audzēkņi iegūst izpratni par citu tautu valodu un kultūru, vingrinās sazināties 

svešvalodās un prasmē ar cieņu un izpratni izturēties pret dažādu tautību cilvēkiem. 

2019./2020. mācību gadā mūsu iestādē tika īstenots ES programmas Eiropas 

Solidaritātes korpusa aktivitātes Eiropas Brīvprātīgais darbs projekts “Stronger 

together”  Projekta laikā  desmit  mēnešus iestādē  darbojās brīvprātīgie jaunieši no 

Austrijas un Vācijas. 

Regulāri notiek veselīgu dzīvesveidu veicinošu ieradumu veidošana. Turpinot 

projektā „Ēdam atbildīgi” uzsākto, piedāvājam veselīgus našķus svētkos, 

Ziemassvētku paciņās, rotaļnodarbībā mājturībā bērni mācās gatavot vienkāršus 

ēdienus. 

Iestāde piedalās Olimpiskajā dienā, Eiropas Sporta nedēļā, iesaistās starptautiskā 

aktivitātē “Āra nodarbību diena”, kā arī starptautiskā koplasīšanas aktivitātē “ Read 

for the Record!”  

Izglītojamie piedalās dažādās izstādēs, konkursos arī ārpus iestādes. 

Vecāko grupu skolotāji kopā ar bērniem izstrādā grupu iekšējās kārtības noteikumus, 

kontrolē un vērtē to izpildi, atbalstot pozitīvu uzvedību. 

Pasākumu satura un norises analīze tiek veikta pedagoģiskās padomes sēdēs, 

pedagogu metodiskajās konsultācijās, pārrunās ar vecākiem. Izanalizējot, atrodot 

nepilnības vai trūkumus, kopējās pārrunās tiek meklēti risinājumi. 

Izglītības iestādē ir vispusīgas personības attīstību veicinošs interešu izglītības 

piedāvājums. Iestādē tiek īstenotas viena interešu izglītības programma ar valsts 

mērķdotāciju finansējumu - Amatu mācības pulciņš un divas interešu izglītības 

programmas ar audzēkņu vecāku finansējumu:  

 Tautas dejas pirmsskolas izglītības iestādē; 

 Angļu valoda. 

Informācija par interešu izglītības nodarbību laikiem pieejama grupu vecāku stūrīšos 

un iestādes tīmekļa vietnē. Interešu izglītības programmu īstenošanas analīze notiek 

individuālās sarunās ar iestādes vadību un audzēkņu vecākiem. Nodarbībās apgūtās 

prasmes audzēkņi demonstrē ikdienā, kā arī uzstājoties pasākumos.  
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Sasniegumi: 

 Vides izglītība ir audzināšanas darbības galvenais virziens; 

 Izglītības iestāde rada iespēju audzēkņiem iesaistīties daudzveidīgās starptautiskās 

aktivitātēs un projektos, veidojot izpratni par globālo pasauli, katra cilvēka vietu 

tajā, nozīmīgumu, atbildību; 

 Ikdienas saskarsmē ar brīvprātīgajiem jauniešiem audzēkņi iegūst izpratni par citu 

tautu valodu un kultūru un  vingrinās sazināties svešvalodās; 

 Izglītības iestādē kvalitatīvi un pārdomāti tiek īstenotas interešu izglītības 

programmas. 

Turpmākā attīstība: 

 Audzēkņus vairāk iesaistīt dienas ritma plānošanā un organizēšanā. 

Vērtējums: ļoti labi  

 

3.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā  

 

Pirmsskolas izglītības iestādē karjeras izglītība ir iekļauta pedagoģiskā darba plānā, to 

īsteno visās grupās atbilstoši audzēkņu vecumam rotaļnodarbībās un dažādās 

aktivitātēs.  Rotaļnodarbībās tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistītie temati un sniegta 

informācija par dažādām profesijām. 

Pedagogi kopā ar izglītojamo vecākiem mērķtiecīgi palīdz bērniem apzināt savas 

spējas un intereses.  

Mūzikas skolotāja rosina muzikāli apdāvinātos audzēkņus uzsākt mācības mūzikas 

skolā un individuāli konsultē audzēkņu vecākus par bērnu muzikālajām spējām, 

informē par konsultāciju norises laikiem un instrumentu izvēles iespējām. 2020. gada 

septembrī  mācības mūzikas skolā  uzsāka  vairāki mūsu pirmsskolas audzēkņi. 

Apmeklējot nodarbības Mākslas skolas sagatavošanas grupā, audzēkņi gan attīsta 

savas mākslinieciskās dotības, gan labāk iepazīst mākslas jomas profesijas.  

Amatu mācības pulciņa nodarbībās, kuras vada Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 

mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 5-6-gadīgie audzēkņi vingrinās izgatavot 

rotaļlietas no koka, stieples un citiem materiāliem, tādējādi iegūst priekšstatu par 

galdnieka un konstruktora profesijām. Nodarbībās izgatavotās rotaļlietas  audzēkņi ar 

lielu prieku izmanto ikdienas rotaļās. 

FasTracKids Fundamentals nodarbībās 5-6-gadnieki iegūst pirmos priekšstatus par  

zinātnieka un pētnieka darbu. 

Grupu skolotāji aicina izglītojamo vecākus pastāstīt par savām profesijām, gan 

vecākiem ciemojoties grupās, gan bērniem apmeklējot vecāku darba vietas. 

 

Sasniegumi: 

 Izglītības iestāde nodrošina audzēkņiem iespējas iepazīties ar dažādām profesijām. 

 Katru gadu vairāki izglītības iestādes audzēkņi uzsāk mācības Gulbenes mūzikas 

skolā un mākslas skolā. 
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Turpmākā attīstība: 

 Izzināt un mērķtiecīgi virzīt katra bērna spējas un intereses turpmākās profesijas 

izvēlē.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Izglītības procesā pedagogi pievērš uzmanību mācību diferenciācijai un 

individualizācijai, lai katrs bērns varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. 

Atbalsts tiek sniegts gan talantīgiem bērniem, individuāli sagatavojot viņus dalībai 

radošo darbu izstādēs un konkursos, gan bērniem ar mācīšanās grūtībām.    

Ikdienas darbā pedagogi organizē apakšgrupas atbilstoši audzēkņu spējām un plāno 

individuālu darbu rotaļnodarbībās, paredz  papildus aktivitātes un individuālus 

uzdevumus bērniem, kuri ātrāk tiek galā ar uzdevumiem.  Pedagogi mudina bērnus 

izdarīt arī individuālas izvēles un plānot, ko viņi paveiks dienas laikā.  

Izglītības iestādes pedagogi  lielu uzmanību velta darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

mācību grūtības, kā arī bieži slimojošiem audzēkņiem. 

Izglītojamiem, kuriem ir grūtības, kopā ar pedagogu vēl palīdz skolotāja palīgs un 

logopēds. Atbalsta personāls sniedz rekomendācijas pedagogiem, lai veiksmīgāk 

attīstītu audzēkņu prasmes, talantus, iemaņas. 

 

Sasniegumi: 

 Iestādes pedagogi neatlaidīgi un pārdomāti veic individuālo darbu ar audzēkņiem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Turpmākā attīstība: 

 Organizēt pieredzes apmaiņu un pedagogu savstarpēju sadarbību, lai nodrošinātu 

veiksmīgāku mācību darba diferenciāciju; 

 Lielāku vērību veltīt talantīgāko audzēkņu spēju atpazīšanai un pilnveidošanai. 

Vērtējums: labi 

 

3.4.6.Atbalsts  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē atbalstu audzēkņiem sniedz grupu skolotāji, kā arī 

logopēds. 

Izglītības iestādi apmeklē viens vājdzirdīgs bērns. 

Grupu skolotājas īpašu atbalstu sniedz audzēkņiem kreiļiem, respektējot viņu 

vajadzības, kā arī palīdzot izvēlēties atbilstošu darba vietu. Šie audzēkņi tiek 

nodrošināti ar piemērotiem rakstāmpiederumiem un šķērēm. 
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Darbu ar izglītojamiem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi, fiksē grupu skolotāji,  

koordinē un pārrauga iestādes vadītāja. 

 

Sasniegumi: 

 Izglītības iestādes audzēkņi, kā arī darbinieki un audzēkņu vecāki saņem savlaicīgu 

un profesionālu logopēda atbalstu. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt logopēda sadarbību ar iestādes vadību  un grupu skolotājām, lai informētu 

un rosinātu vecākus izmantot izglītības iestādē, Gulbenes novada Izglītības 

pārvaldē un Sociālajā dienestā pieejamās bezmaksas palīdzības iespējas viņu 

bērniem; 

 Pieaicināt speciālistus audzēkņu uzvedības un speciālo vajadzību izvērtēšanai; 

 Sākot darbību pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem, veidot individuālos plānus bērniem ar speciālām vajadzībām. 

Vērtējums: labi 

 

3.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība starp iestādi un izglītojamo vecākiem ir nemainīgi aktuāls darba virziens. 

Iestāde regulāri informē vecākus par mācību un  audzināšanas jautājumiem, par 

iestādē paredzamajiem pasākumiem, par visām iestādes darba režīma izmaiņām. 

Informācijas apmaiņa notiek mutiski, kā arī iestādes un grupu stendos,  iestādes 

tīmekļa vietnē.  

EDURIO aptaujā iestādes pedagogi kā veiksmīgu novērtē iestādē ieviesto sistēma, kā 

konsekventi informēt vecākus par ikdienas aktualitātēm un par bērna mācību 

sasniegumiem.  

Sadarbība ar vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiski plānota iestādes pedagoģiskā 

darba plānā.  

Iestādē ir izveidota Iestādes padome, kurā piedalās vecāku pārstāvji no katras grupas, 

iestādes administrācijas un iestādes darbinieki. Tā darbojas atbilstoši iestādes 

padomes reglamentam. Iestādes padomes sēdes notiek ne retāk kā 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. 2020. gadā iestādes padome palīdzēja 

sagatavot pieteikumu pieaugušo neformālās izglītības programmai „Vecāku skoliņa: 

zinību pamats ģimenēm II”. Šai programmai ieguvām daļēju finansējumu. Ar iestādes 

padomes atbalstu piedalījāmies Gulbenes novada pašvaldības izsludinātajā 

sabiedrības līdzdalības projektu konkursā par mūsdienīga rotaļu laukuma izveidi 

iestādes teritorijā. Kopīgi veicām tirgus izpēti un objekta vizualizācijas izveidošanu. 

Iestādē ir izveidota ekopadome, kurā līdzdarbojas vecāki un iestādes darbinieki, tā 

risina jautājumus, kas saistīti ar Ekoskolas aktivitātēm  un citiem vides projektiem. 

Ekopadomes sēdes notiek četras reizes mācību gada laikā. 2019.gada Ekoskolu 
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Rīcības dienu ietvaros ekopadome organizēja akciju #Dedzini kalorijas, nevis 

degvielu, kuras laikā rosināja ģimenes pārvietoties videi draudzīgi un dalīties ar 

fotogrāfijām sociālajos tīklos. Par Rīcību dienu aktivitātēm mūsu pirmsskola saņēma 

Vides izglītības fonda balvu. 

Vecāki līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā ikdienā. 

Grupu pedagogi vismaz divas reizes mācību gadā organizē grupu vecāku sapulces, 

kurās tiek apspriesti dažādi aktuāli jautājumi par mācību procesa norisēm un ārpus 

rotaļnodarbību pasākumiem. Šajās sapulcēs pēc nepieciešamības piedalās iestādes 

vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, saimniecības vadītāja un atbalsta 

personāls. Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus iestādes 

darba uzlabošanai.   

Iestāde organizē dažādus svētku pasākumus, kuri paredzēti visai ģimenei, ar audzēkņu 

vecāku, vecvecāku, brāļu un māsu piedalīšanos. Katru pavasari kopā svinam mācību 

gada noslēgumu. 2019./2020. mācību gada nogalē, sakarā ar situāciju valstī, tas 

diemžēl izpalika.   

Vecāki iesaistās vides projektu aktivitātēs,  makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā 

konkursa “Tīrai Latvijai” ietvaros, dzīvnieku pārtikas ziedojumu vākšanā, grupu 

laukumu labiekārtošanā.  

Katru rudeni notiek ģimeņu anketēšana saistībā ar Ekoskolas darba aktualitātēm un 

gada tēmu. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti iestādes vides novērtējuma veidošanā. 

2019.gada rudenī tika veiktas divas vecāku aptaujas: par transporta lietošanas 

paradumiem ģimenē un par ietekmi uz klimata pārmaiņām. 

Pirmsskolas iestādē plāno un organizē pasākumus izglītojamo vecākiem pieņemamā 

laikā, pēc darba laika, ņemot vērā viņu izteiktās vēlmes un ieteikumus.  

Vecāki var individuāli tikties ar iestādes pedagogiem, noskaidrojot sev interesējošos 

jautājumus par apgūstamo mācību saturu, kā arī mācību sasniegumiem.  Lai risinātu 

radušās problēmas, grupu pedagogi, iestādes vadība  un atbalsta personāls nodrošina 

sadarbību, individuālas un kopīgas tikšanās, pārrunas ar izglītojamo vecākiem.  

Grupu stendos un iestādes mājaslapā tiek ievietoti izglītojoši un informatīvi materiāli, 

kas palīdz vecākiem labāk izprast savu bērnu un saņemt informāciju par aktualitātēm 

iestādē.  

Mācību gada laikā tika izveidota vēl viena  “Zaļo padomu” avīzīte:  Nr.4- par 

transporta ietekmi uz vidi. Šo avīzīti saņēma visas audzēkņu ģimenes un pirmsskolas 

viesi. 

 

Sasniegumi: 

 Izglītojamo vecāki ir ļoti ieinteresēti un aktīvi iesaistās izglītības iestādes 

pasākumos un ikdienas darbā; 

 Izglītības iestāde organizē daudzveidīgus pasākumus un aktivitātes sadarbībai ar 

audzēkņu ģimenēm. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt aicināt  iestādes padomes un ekopadomes  darbībā iesaistīties visiem 

ieinteresētajiem audzēkņu vecākiem. 
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 Nākošajā mācību gadā saziņai ar vecākiem izmantot sistēmu E-klase. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.5.Izglītības iestādes vide 
 

3.5.1.Mikroklimats 

 

Izglītības iestāde pārdomāti  veido izglītības iestādes tēlu, kopj esošās tradīcijas un 

ievieš jaunas. Iestādes tradīcijas ir mācību gada sākuma un noslēguma pasākumi, 

gadskārtu ieražu svētku svinēšana, Mātes dienas atzīmēšana, Ziemassvētku dāvanu 

gatavošana pilsētas vientuļajiem senioriem, audzēkņu ekskursijas un iestādes 

darbinieku pieredzes braucieni. Sakarā ar situāciju valstī, 2019./2020. mācību gadā 

diemžēl izpalika vairāki kopējie pasākumi un ekskursijas. 

Iestādē ir labvēlīgi apstākļi, lai būtu nodrošināts pozitīvs mikroklimats, strādātu laipni 

un korekti darbinieki.  

Iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu gan pret audzēkņiem, gan 

darbiniekiem neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai nacionālās izcelsmes, vecuma, 

reliģiskās piederības, spējām, stāvokļa sabiedrībā u.c. Konfliktsituācijas tiek risinātas 

konstruktīvi un savlaicīgi. Iestādes vadība ar cieņu un sapratni risina pārrunas ar 

katru, ja rodas tāda vajadzība. 

Personāls un izglītojamie savstarpēji sadarbojas, attiecībās valda labvēlība, 

savstarpēja cieņa un atbalsts pozitīvai uzvedībai. Iestādes telpās izvietoti vizuāli 

atgādinājumi pozitīvas uzvedības veicināšanai. 

Iestādes darbinieki apgalvo, ka grupās valda labvēlīgs mikroklimats. Izglītojamie 

paļaujas uz personālu un droši jautā pēc padoma un atbalsta jebkuram iestādes 

darbiniekam.  

Iestādes darbinieki un izglītojamo vecāki savstarpēji sadarbojas,  veidojot izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ierosinājumus par izmaiņām noteikumos iesaka 

gan Iestādes padomes dalībnieki, gan pedagogu pārstāvji. Darba kārtības noteikumi 

tiek saskaņoti ar darbinieku arodbiedrības pārstāvi. 

Ar Iekšējās kārtības noteikumiem darbinieki un audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti 

vienu reizi gadā mācību gada sākumā. Ar Darba kārtības noteikumiem darbinieki 

iepazīstas, uzsākot darbu, un atkārtoti - vienu reizi gadā. Iestādē nenotiek būtiski 

noteikumu pārkāpumi. 

Aktualizēti Iekšējās kārtības noteikumi un Drošības noteikumi bērniem. 

Ir izveidoti un precīzi tiek ievēroti noteikumi izglītības iestādes apmeklētājiem. Šajā 

mācību gadā tika izveidoti arī iekšējie noteikumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai. 

Attieksme  pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.  

Izglītības iestādē analizē audzēkņu pārkāpumus, izvēlas nepieciešamos risinājumus to 

novēršanai,  iesaistot pedagogus,  vecākus un, nepieciešamības gadījumā, atbildīgās 

institūcijas. Ja pārkāpumus pieļauj darbinieki,  tie uzreiz tiek savstarpēji personāla 

vidū izrunāti. 
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Aptaujā 100% iestādes darbinieku atzīst, ka jaunie izglītojamie un darbinieki izjūt 

atbalstu, iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē. Kolektīvs ir pretimnākošs. Jaunajiem 

darbiniekiem vienmēr tiek sniegts padoms un atbalsts visos jautājumos. Jaunajiem 

audzēkņiem vienmēr ir adaptācijas periods, kura laikā vecākiem ir iespēja uzturēties 

grupās un pieradināt bērnu pie pirmsskolas režīma. 

Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Visi iestādes darbinieki  ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā 

un ir lojāli Latvijai un tās Satversmei, kā arī   ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, 

cilvēktiesību un humānisma principus. Ir izstrādāts un tiek ievērots Pedagogu ētikas 

kodekss un Gulbenes novada pašvaldības darbinieku ētikas kodekss. 

 

Sasniegumi: 

 Iestādē ir savas ilglaicīgas tradīcijas; 

 Iestādē nodrošināts pozitīvs mikroklimats. 

 Regulāri tiek aktualizēti iestādes normatīvie akti. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt iesaistīt un motivēt darbiniekus pozitīva mikroklimata uzturēšanā. 

 Rosināt darbiniekus biežāk izteikt priekšlikumus problēmjautājumu 

risināšanai. 

 

Vērtējums: Labi 

 

3.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

  

Pirmsskolas izglītības iestāde izvietota 1967.gadā  celtā tipveida ēkā 120 audzēkņiem.  

2002.-2011. gadā veikta ēkas un teritorijas renovācija -  modernizēta apkures sistēma, 

sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija, nomainīts jumts,  atjaunota lietus notekūdeņu 

sistēma, ierīkota  zibens aizsardzība. Saimnieciskais bloks un  bērnu higiēnas telpas 

pārveidotas atbilstoši noteikumiem.  

Iestādes telpas ir tīras un kārtīgas. Grupu telpas ierīkotas atbilstoši prasībām, iespējām 

un bērnu vajadzībām, ir gaišas, siltas un saulainas. Sporta  un mūzikas nodarbības, kā 

arī pasākumi notiek zālē un arvien vairāk iestādes teritorijā.  
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Atzinumi darbības turpināšanai: 

Izglītības 

programmas 

īstenošanas 

vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

O.Kalpaka iela 

70A, Gulbene 

Valsts ugunsdrošības un glābšanas 

dienesta pārbaudes akts 

 Nr. 22/10.4-3.13-94 

11.11.2019. 

Veselības inspekcijas kontroles akts 

Nr.00375219 

03.09.2019. 

Pārtikas un veterinārā dienesta 

pārbaudes protokols Nr.50-20-10726, 

protokols Nr.50-20-10100 

 

17.06.2020. 

29.12.2020. 

 

Iestādes teritorija aizņem ~ 9000m2.  Teritorija ir sakopta un vienmēr tiek uzturēta 

labā kārtībā.    

Lielu daļu teritorijas aizņem zaļā zona- koki, krūmi, zālājs.  Iestādes teritorijā 

sastopamas vairāk nekā 25 koku un krūmu sugas. Kokos izvietoti vairāki desmiti 

putnu būru. Kukaiņu vērošanai iekārtota Kukaiņu viesnīca. Ir izveidotas garšaugu un 

dzērveņu dobes, iestādīti augļu koki, izveidotas dārzeņu, garšaugu un puķu dobes 

grupu laukumos.  2020.gada pavasarī iestādes teritorijā tika izveidota Augu taka, lai 

bērniem būtu iespēja iepazīties ar daudziem savvaļas augiem un izmantot tos mācību 

un rotaļu procesā.  

Ir izveidota Aktīvās atpūtas taka daudzveidīgām kustību aktivitātēm, kā arī velo 

braukšanas  laukums. Ziemas sezonā tiek īpaši veidots sniega kalniņš  braukšanai ar 

ragaviņām. 

Bruģētā laukumā PRIEDĒS notiek gan ikdienas kustību aktivitātes, gan svētki.  

Grupu rotaļlaukumi ir labiekārtoti, aprīkoti ar šūpolēm, smilšu kastēm, rotaļu 

konstrukcijām. Rotaļu konstrukcijas laika gaitā noveco, un ir nepieciešami ievērojami 

finanšu līdzekļi to atjaunošanai. Veikta tirgus izpēte un objekta vizualizācija  jaunu 

konstrukciju iegādei mūsdienīga rotaļu laukuma izveidei. 

Iestādes teritorijā ir saimniecības laukums.  Iestādes teritorijā izvietoti konteineri 

dalītai atkritumu šķirošanai, kā arī kaste kompostam. 

Ap ēku ir bruģēti celiņi.  

Iestādes teritorija ir iežogota, iekļūšana un izkļūšana no iestādes teritorijas notiek  pa 

diviem vārtiem- gan no O.Kalpaka ielas, gan no Dzeguzes ielas puses. Pie abiem 

vārtiem atrodas arī automašīnu stāvlaukumi.   

Izglītojamie atbilstoši vecumam iesaistās vides veidošanā un sakopšanā- sēj un audzē 

puķu dēstus, aprūpē garšaugu un puķu dobes, stāda un laista savvaļas augus, lasa 

ābolus, grābj lapas, tīra sniegu no celiņiem. 

Izglītības iestādes teritorija un pirmais stāvs ir pieejams arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 
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Sasniegumi: 

 Labiekārtota  un droša vide daudzveidīgām aktivitātēm visos gadalaikos un 

jebkādos laika apstākļos; 

 Dabas daudzveidība iestādes teritorijā. 

Turpmākā attīstība: 

 Atjaunot esošās rotaļu konstrukcijas, iegādāties un uzstādīt jaunas mūsdienīgas, 

veidojot kopējo rotaļu laukumu iestādes bērniem; 

 Papildināt grupu laukumus ar garšaugu un puķu stādījumiem un iesaistīt audzēkņus 

to aprūpēšanā. 

 Budžeta pieprasījumā iekļaut āra nojumīšu iegādi sekmīgai rotaļnodarbību norisei 

jebkuros laika apstākļos. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6.Izglītības iestādes resursi 
 

3.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Iestādes telpu kopējā platība ir  930 m2.  Iestādē iekārtotas telpas sešām grupām, ir 

zāle, virtuve, noliktavas, veļas mazgātava, administrācijas kabineti, logopēda 

kabinets.  

Telpu nodrošinājums ir atbilstošs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, 

tomēr telpu šaurība ierobežo mūsdienīgu pieeju izglītības procesam un  rada 

nevajadzīgas stresa situācijas. 

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar pirmsskolas izglītības programmas un speciālās 

pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem apguvei 

nepieciešamajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem, mācību materiāliem, sporta 

inventāru.  Visās grupās ir mūzikas centri,  portatīvie datori un projektori, divās 

vecākajās grupās- interaktīvie ekrāni. Ir pieejami digitālie mācību līdzekļi: 

FasTracKids Fundamentals, Sākam mācīties! (Lielvārds), Pūralāde (KLKI).   

Pieejams uzlabots Wi-Fi  visā ēkā. 

Izglītības iestādes metodiskais kabinets ir nodrošināts ar pedagoģisko un metodisko 

literatūru, kā arī daiļliteratūru, uzziņu literatūru, mācību spēlēm un materiāliem. 

EDURIO aptaujā 71%  pedagogu atzīst, ka,  lai varētu īstenot jauno mācību saturu, 

tiek pilnvērtīgi nodrošināti ar materiāliem nodarbību īstenošanai bērniem, 

metodiskajiem  materiāliem nodarbību plānošanai, iespēju izdrukāt un kopēt mācību 

materiālus, arī ar pieeju datoram un internetam. 

Iestādē ir daudzveidīgi materiāli bērnu pētnieciskai darbībai. Brīvām rotaļām un 

mākslinieciskajai darbībai ir pieejami divi gaismas galdi. 

Ir aktualizēts izglītības iestādes vadītājas apstiprināts izglītības programmas 

īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts.  
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Mācību materiālu, daiļliteratūras un rotaļlietu klāsts tiek regulāri papildināts un 

atjaunināts, izmantojot gan pašvaldības finansējumu, gan valsts mērķdotāciju.  

Individuālos mācību piederumus iegādājas audzēkņu vecāki mācību gada sākumā,  

atbilstoši Iestādes padomes lēmumam, par nepieciešamo vienojoties grupu vecāku 

sapulcēs. 

Bagātīgi papildināts inventārs mājturības nodarbībām, iegādājoties blenderi, sulu 

spiedi, tosteri, utt. 

Katram iestādes darbiniekam ir iespējas izteikt ierosinājumus fiziskās vides un 

nodrošinājuma uzlabošanai. Līdzekļi iekārtu un materiāltehnisko resursu iegādei un 

uzturēšanai tiek plānoti sagatavojot budžeta projektu iesniegšanai Gulbenes novada 

pašvaldībā. Izstrādājot budžeta projektu, tiek ņemti vērā darbinieku ierosinājumi. 

 

Sasniegumi: 

 Izglītības iestādē ir daudzveidīgs inventārs sporta un mūzikas aktivitātēm; 

 Izglītības iestādē ir mūsdienīgi iekārtots logopēda kabinets; 

 Visi iestādes darbinieki  ir nodrošināti ar nepieciešamo datortehniku. 

Turpmākā attīstība: 

 Papildināt  inventāru mājturības nodarbībām, iegādājoties pārnēsājamu 

cepeškrāsni; 

 Budžetā ieplānot iegādāties vismaz divus jaunus datorus, uzlabot esošo 

darbību. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6.2.Personālresursi 

 

Izglītības iestādē strādā 18 pedagogi, t.sk.  atbalsta personāls- logopēds, kā arī 16 

tehniskie darbinieki, no kuriem 6 ir skolotāju palīgi. Vairāk nekā puse darbinieku ir 

vecumā no 51 līdz 60 gadiem. Pedagogu vidējais vecums ir 50,5 gadi, tehnisko 

darbinieku - 51,5 gadi.  

Darbinieku kolektīvs ir praktiski nemainīgs. Vidējais pedagoģiskais stāžs ir 25 gadi.  

Iestāde ir nodrošināta ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu.  

Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā 9 iestādes pedagogi ir 

ieguvuši augstāko (trešo) kvalitātes pakāpi.  

Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī  profesionālās kompetences 

pilnveide atbilst MK noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām.  

Pieci iestādes pedagogi 2016.gadā ir ieguvuši starptautisko FasTracKids pasniedzēju 

sertifikātu un regulāri vada nodarbības 5-7 gadīgajiem bērniem.  
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Divas skolotājas 2020.gadā ir apguva kursus darbā ar bērniem ar  speciālām 

vajadzībām, lai  varētu uzsākt darbu nākošajā mācību gadā. 

MK noteiktā kārtībā visiem pedagogiem nodrošināti  kursi bērnu tiesību aizsardzībā 

un audzināšanā.  

2020.gadā augustā 2 iestādes pedagogi noklausījās pirmās palīdzības pamatzināšanu 

apmācības kursu-12 stundas. 

2019.gada septembrī visi iestādes skolotāji apguva 12 stundu pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmu “"Dabaszinātņu apguves sekmēšana 

pirmsskolā". 

2019.gada septembrī iestādes skolotāji piedalījās seminārā - praktikumā par vērtēšanu 

atbilstoši jaunajām vadlīnijām “Pirmsskolēna sasniegumu vērtēšana”. 

2020.gada augustā visi iestādes pedagogi apguva 6 stundu pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmu “ Bērnu tikumu izkopšana audzināšanas procesā 

pirmsskolas vecumā”. 

Iestādē tehnisko darbinieku skaits ir atbilstošs amatu sarakstam. 2020.gada augustā 

tehniskie darbinieki atjaunoja zināšanas Bērnu tiesību aizsardzībā. Problēmas rada 

tehnisko darbinieku gan īslaicīga, gan ilglaicīga aizvietošana sakarā ar dažādām 

prombūtnēm (slimības, atvaļinājumi u.t.t.), jo trūkst kompetentu cilvēku, kuri uzreiz 

var uzsākt un profesionāli veikt darbu. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tiek plānota saskaņā ar iestādes 

vajadzībām un pedagogu vēlmēm. Nodrošinot iespēju visam pedagogu kolektīvam 

mācīties kopā, uz vietas savā izglītības iestādē, sekmīgi veidojam vienotu izpratni par 

aktuālām audzināšanas tēmām un kompetenču pieejas realizēšanu izglītības procesā. 

Pedagogi sadarbojas profesionālās kompetences pilnveidē. Darbinieki aizvieto viens 

otru darbā, tādējādi nodrošinot kursu u.c. pasākumu apmeklēšanu. 

Lai uzlabotu angļu valodas zināšanas, darbinieki apmeklē brīvprātīgo jauniešu vadītās 

nodarbības un pilnveido saziņas prasmes ikdienas saskarsmes procesā ar 

brīvprātīgajiem. 

Iestādes pedagogi labprāt iesaistās dažādās profesionālās aktivitātēs gan izglītības 

iestādē, gan ārpus tās.  

2019./2020.mācību gadā vadītājas vietniece piedalījās divās konferencēs par  

audzināšanu: "Mazu bērnu sociāli emocionālā labsajūta izglītības iestādē" un 

"Skolēnu personības attīstība- viens no būtiskiem skolas uzdevumiem". 

2020.gada aprīlī vairākas skolotājas piedalījās Gulbenes novada pirmsskolas 

audzēkņu un pedagogu radošo darbu virtuālā izstādē “Lietu otra dzīve”. 

Labprāt uzņemam ciemiņus no citām izglītības iestādēm un dalāmies savā pieredzē 

par brīvprātīgo jauniešu uzņemšanu, par darbu Ekoskolu programmā un FasTracKids 

nodarbību organizēšanu. 2019./2020. mācību gadā pie mums viesojās kolēģi no 

Alūksnes, Madonas novada, Pārgaujas novada un Krimuldas novada PII “Ezerciems”.  

Katru gadu izglītības iestāde nodrošina prakses vietas pedagoģijas studentiem. Par 

prakses vadītājiem tiek norīkoti pieredzējuši un kompetenti pedagogi.  

Pedagogu un pārējo iestādes darbinieku finansiālā motivēšana notiek saskaņā ar  

Gulbenes  novada pašvaldības  atlīdzības nolikumu.  
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Sasniegumi: 

 Izglītības iestādes pedagogi aktīvi iesaistās pedagoģiskās pieredzes apmaiņas 

aktivitātēs; 

 Profesionālā pilnveide par aktuālām tēmām notiek uz vietas iestādē kopīgi visam 

pedagogu kolektīvam.  

 Stabils tehnisko darbinieku sastāvs. 

Turpmākā attīstība: 

 Pedagogiem zināšanu atjaunošanas nolūkā noklausīties profesionālās pilnveides 

kursus pirmās palīdzības sniegšanā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

3.7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Pirmsskolas darba plānošana un pašvērtēšana ir nepārtraukts process.  Izglītības 

iestādes pašvērtēšana balstās uz plānoto un izpildīto mērķu un uzdevumu analīzi. 

Izglītības iestādes darba un attīstības plānošanā tiek iesaistīti pedagoģiskie un 

tehniskie darbinieki, kā arī iestādes padome un audzēkņu vecāki. 

Iestādē ir izvirzīti galvenie uzdevumi trim gadiem. 

Mācību gada galveno uzdevumu noteikšana notiek pedagoģiskās padomes sēdē 

mācību gada sākumā. Pedagoģiskā darba plānā galveno uzdevumu īstenošanai tiek 

iekļauti pasākumi bērniem un audzināšanas darbs, organizatoriskais un metodiskais 

darbs, kā arī sadarbība ar vecākiem. 

Katra mēneša darba plānos tiek iekļauti pasākumi, vienotās nedēļu tēmas visai 

pirmsskolas izglītības iestādei, pedagoģiskais un saimnieciskais darbs. 

Iestādē tiek veidotas pedagogu darba grupas pasākumu plānošanai, kā arī citu 

uzdevumu veikšanai. 

Izglītības iestādes misijas, vīzijas un mērķu sasniegšanai ir izvirzītas šādas prioritātes: 

 audzēkņu fiziskā drošība un emocionālā labsajūta; 

 radošums un inovācijas izglītības procesā; 

 iesaistīšanās brīvprātīgā darba un vides projektos; 

 iestādes vides radoša papildināšana un izveidošana dažādu dienas ritma momentu 

norisei ārā.  

Pedagogu metodiskajā konsultācijās vismaz vienu reizi mēnesī notiek paveikto darbu 

un aktivitāšu izvērtēšana. 

Mācību gada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdē  notiek  galveno uzdevumu 

īstenošanas izvērtējums ar mērķi izanalizēt paveikto darbu un izvirzīt  turpmākos 

uzdevumus nākamajam mācību gadam. 
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Arī ikgadējais Ekoskolas Vides ietekmes novērtējums, kuru veic gan audzēkņi, gan 

darbinieki, gan audzēkņu ģimenes,  tiek izmantots turpmākās darbības plānošanā. 

Ieinteresētās puses tiek iepazīstinātas ar izglītības iestādes plānoto attīstību, attīstības 

gaitu un veiktajām korekcijām attīstības plānošanā pedagoģiskās padomes sēdē, 

pedagogu informatīvajās sanāksmēs, Iestādes padomes un ekopadomes sanāksmēs. 

  

Sasniegumi: 

 Izglītības iestādē notiek mērķtiecīga pedagoģiskā un saimnieciskā darba un 

attīstības plānošana. 

Turpmākā attīstība: 

 Izveidot iestādē pašvērtēšanas sistēmu, iekļaujot katra pedagoga darbības 

pašvērtējumu mācību gada noslēgumā; 

 Turpināt veikt iestādes darbinieku un audzēkņu vecāku anketēšanu, izmantojot 

EDURIO aptaujas, lai nodrošinātu datos balstītu pirmsskolas izglītības iestādes 

izvērtēšanu. 

Vērtējums: labi 

 

3.7.2.Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 
Pirmsskolas izglītības iestādē  ir visa nepieciešamā  pirmsskolas izglītības iestādes 

darbu reglamentējošā dokumentācija, tā tiek regulāri aktualizēta. 

Iestādes darbību reglamentē Nolikums, kurš apstiprināts ar Gulbenes novada domes 

lēmumu  2020. gada 28. maijā. 

Iestādi vada iestādes vadītāja. Par pedagoģisko darbību atbild vadītājas vietniece 

izglītības jomā, par saimniecisko darbību atbild saimniecības vadītāja. Saimniecības 

vadītāja arī uzrauga darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. 

Vadības komanda ir pieredzējusi un saliedēta, orientēta uz iestādes attīstību. Vadītājai 

un vadītājas vietniecei izglītības jomā ir iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā. No 2010.gada vadītājas vietniece izglītības jomā ir arī Gulbenes novada 

pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja un tagad pirmsskolas mācību 

jomas koordinatore  

Visu darbinieku darba pienākumi, atbildības jomas un tiesības ir noteiktas amatu 

aprakstos. Amatu apraksti tiek aktualizēti un precizēti pēc nepieciešamības. 

Iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un 

Satversmei, un politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, profesionālo 

ētiku, cilvēktiesību principus, veicina šo principu ievērošanu ikdienā. Visi iestādes 

darbinieki atzīst, ka iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to 

lietošanu. 

Iestādes vadītāja seko jaunākajām izglītības tendencēm, rosina darbinieku diskusijas 

par pārmaiņu nepieciešamību, atbalsta  iestādes darbinieku iesaistīšanos dažādos 
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projektos, izstrādā  iestādes attīstības plānu, ierosina darba procesa un kvalitātes 

uzlabojumus.  

Iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanā par drošas vides veidošanu un turpmāko attīstību 

vadība ņem vērā izglītojamo vecāku, pedagogu un darbinieku viedokļus un 

priekšlikumus.  

Iestādes vadītāja nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē un uz sadarbību vērstas 

attiecības starp darbiniekiem. Iestādes darbinieki anketās norāda, ka vadītājas 

attieksme ir vienlīdzīga, jo, pildot savus darba pienākumus godprātīgi, nav nozīmes 

katra individuālajām īpatnībām, ja tas netraucē darbam. 

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

reglamentu. Padomi vada Iestādes padomes priekšsēdētāja. Padomes sastāvā ir viens 

vecāku ievēlēts pārstāvis no katras grupas un  4 pedagogi,  t.sk. iestādes vadītāja. 

Pirmo padomes sēdi sasauc iestādes vadītāja, turpmākās - iestādes padomes vadītāja. 

Iestādes padome iesaistās dažādu saimniecisku un ar iestādes attīstību saistītu 

jautājumu risināšanā.  

Izglītības iestādes vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. Informācijas apmaiņa tiek nodrošināta pedagoģiskās 

padomes sēdēs, iestādes padomes sēdēs, darbinieku informatīvajās sanāksmēs, 

pedagogu metodiskajā konsultācijās,  grupu vecāku sanāksmēs, kā arī individuālās 

sarunās ar iestādes darbiniekiem un audzēkņu vecākiem. Informācija tiek izvietota 

informatīvajā stendā iestādes gaitenī, iestāde tīmekļa vietnē un darbinieku WhatsApp 

grupā. 

Iestādes vadība sadarbojas ar dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, 

sabiedriskām organizācijām, uzņēmējiem. Iestādes vadītāja informē  gan novada 

pašvaldības deputātus, gan budžeta komisiju, gan citu novada izglītības iestāžu 

vadītājus par iestādes sasniegumiem, inovācijām, dalību projektos, turpmāko attīstību. 

Iestādes personāla darbības kvalitātes uzraudzīšana notiek ikdienas darba procesā. 

Darba kvalitātes vērtēšana  notiek saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības atlīdzības 

nolikumu. Tehnisko darbinieku novērtēšana tiek veikta vienu reizi gadā.  Iestādes 

vadītāja  individuāli ar katru darbinieku pārrunā pašvērtējumu, vadības novērtējumu 

un izvirza turpmākos uzdevumus veiksmīgam darbam iestādē. Iestādes vadība 

darbinieku motivācijai izmanto pozitīvas uzslavas, mutiskas pateicības, naudas 

balvas, piemaksas par papildus darbu.  

 

Sasniegumi: 

 Vadības komandas darbība orientēta uz iestādes attīstību un inovāciju ieviešanu; 

 Iestādes vadības veiksmīga sadarbība ar iestādes padomi pedagogu darba kvalitātes 

vērtēšanā un iestādes teritorijas noformēšanā un rotaļlaukumu labiekārtošanas 

projekta izstrādē. 

Turpmākā attīstība: 

 Meklēt iespējas darbinieku finansiālai motivēšanai; 

 Uzsākt darbību un saziņu iestādes vadības tiešsaistes sistēmā E-klase. 

Vērtējums: labi 
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3.7.3.Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi un konstruktīvi sadarbojas ar dibinātāju - 

Gulbenes novada pašvaldību budžeta jautājumu risināšanā, saimniecisko darbu 

plānošanā un iestādes drošības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, kā arī 

apstiprina un saskaņo iestādes nolikumu.   

Pašvaldība iespēju robežās akceptē iestādes vajadzības un piešķir finansējumu to 

īstenošanai. Pašvaldības darbinieki uzklausa iestādes ierosinājumus, veicot 

centralizētos iepirkumus audzēkņu ēdināšanas nodrošināšanai ar vietējiem dārzeņiem 

u.c. produktiem.  

Gulbenes novada pašvaldības policijas darbinieki vienmēr atsaucīgi iesaistās Velo 

dienu norisē - gādā par drošu satiksmi, atgādina bērniem ceļu satiksmes noteikumus 

un pavada audzēkņus braucienā ārpus iestādes teritorijas. 

Ļoti laba un ilggadīga  sadarbība ir izveidojusies ar Gulbenes novada bērnu 

bibliotēku- vecāko grupu  audzēkņi regulāri apmeklē nodarbības bibliotēkā, ikdienā 

izmantojam ceļojošās daiļliteratūras grāmatu kastes, kuras tiek nokomplektētas 

atbilstoši mūsu iestādes pedagogu ieteikumiem un vēlmēm, kā arī apgūstamajām 

tēmām. 

Izglītības iestāde labprāt sadarbojas ar visām Gulbenes pilsētas izglītības iestādēm. 

Dalāmies pieredzē ar Gulbenes 2. un  Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādi. 

Izglītības pēctecības nodrošināšanai regulāri sadarbojamies ar skolu 1.klašu 

skolotājiem, gan iepazīstinot savus audzēkņus ar skolām, gan piedaloties kopējos 

pasākumos, gan pārrunājot ar audzēkņu sagatavošanu skolas gaitu uzsākšanai saistītos 

jautājumus. Katru gadu rudenī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē notiek novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu sešgadnieku grupu skolotāju un nākamā mācību gada 

1.klašu skolotāju tikšanās. 

Gulbenes 2.vidusskolas audzēkņi iesaistās iestādes organizētajās Ekoskolu rīcības 

dienu aktivitātēs, savukārt mūsu vecākie audzēkņi vienmēr ir aktīvi Gulbenes 

2.vidusskolas organizētā Putnu dienu gājiena dalībnieki.  

Ar Lizuma vidusskolu organizējām kopīgas pedagogu apmācības par darbu ar 

bērniem ar speciālām vajadzībām.  

Iestādes vecāko grupu audzēkņi apmeklē nodarbības Gulbenes Mākslas skolas 

sagatavošanas klasē un Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņu koncertus. 

Lai nodrošinātu sekmīgu darbību starptautiskos projektos, sadarbojamies ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru - piedalāmies brīvprātīgā darba projektu konkursā 

programmā Erasmus+, kā arī projekta koordinatoru apmācībās. 

Vides izglītības projektu īstenošanā sadarbojamies ar Vides izglītības fonda Ekoskolu 

programmas koordinatoriem. 

FasTracKids programmas sekmīgai īstenošanai sadarbojamies ar SIA “FasTracKids 

Latvia” valdes priekšsēdētāju. 

Sadarbojamies ar Gulbenes novada zemnieku saimniecībām, organizējot audzēkņu 

ekskursijas. 
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Sadarbībā ar Gulbenes novada mājražotājiem un individuālajiem uzņēmumiem 

nodrošinām audzēkņiem veselīgus cienastus svētku pasākumos. 

Kopā ar ‘Ķepaiņu draugu kluba” vadītāju katru gadu organizējam dzīvnieku pārtikas 

ziedojumu vākšanu Alūksnes dzīvnieku patversmei. 

Izglītības iestādes vadība rūpējas par iestādes tēlu sabiedrībā.  Regulāri publicējam 

informāciju par aktualitātēm un sasniegumiem gan Gulbenes novada laikrakstā 

“Gulbenes Novada Ziņas”, gan novada, gan iestādes tīmekļa vietnē, gan sociālajos 

tīklos.  

Izglītības iestāde aktīvi iesaistās projektos.  

Sākot ar 2013. gadu, iestādē īstenoti 11 nozīmīgi projekti:  

 jauniešu iniciatīvas projekts “Mēs par visiem”;   

 vides izglītības projekti ‘Ēdam atbildīgi”,  “Eco- Schools Global Scrapbook 

campaign2016”, “Uzkop dzīvībai saudzīgi”, “Lielās augu medības”; 

 EBD projekti “Skaties plašāk!”,  “Up!”, “Explore together!”, “Creative together!, 

“Ready, steady, go!”; 

 Eiropas solidaritātes korpusa projekts „Stronger together”.   

ES programmas Erasmus + aktivitātes Eiropas Brīvprātīgais darbs ietvaros izglītības 

iestādē strādājuši jaunieši no Spānijas, Vācijas un Austrijas. 

 

Sasniegumi: 

 Izglītības iestāde ir aktīva un atvērta sadarbībai gan Gulbenes novada, gan valsts,  

gan starptautiskā līmenī. 

Turpmākā attīstība: 

 Popularizēt  zaļo domāšanu sadarbības procesā ar visiem iesaistītajiem sadarbības 

partneriem; 

 Aktīvi iesaistīties  un EBD projektā “ Stronger together II!” 

 Veidot sadarbību un pieredzes apmaiņu ar tuvākajām Ekoskolām- Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”; 

 Turpināt sadarbību ar FasTracKids programmas realizētājiem mūsu novadā 

Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādi un Lizuma vidusskolas pirmsskolas 

grupām. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4. Citi sasniegumi 
 

Izglītības iestāde aktīvi iesaistās Gulbenes novada pašvaldības projekta „Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” īstenošanā. Iestādes 

audzēkņiem un audzēkņu vecākiem tiek organizētas nodarbības par fizisko un garīgo 

veselību, kā arī veselīgu uzturu. 
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Iestāde piedalās Lauku atbalsta dienesta atbalsta programmā „Piens un augļi skolai”. 

Programmas ietvaros audzēkņi katru dienu saņem vietējos ābolus un pienu. 

Biedrības “Dzīvosim zaļi” un SIA “Greenwalk” projekta “Uzkop dzīvībai 

saudzīgi”(2018.) rezultātā iestādē koplietošanas telpu uzkopšanai un bērnu veļas 

mazgāšanai tiek izmantoti videi un veselībai draudzīgi līdzekļi, tādējādi samazinot 

sadzīves ķīmijas radīto dabas piesārņojumu un ietekmi uz veselību, veicinot videi un 

veselībai saudzīgu tīrīšanas līdzekļu pielietošanu, kā arī plastmasas iepakojumu 

samazināšanu.   

 

5.Pašvērtējuma apkopojums  un turpmākā attīstība 
 
 

Kritērijs Vērtējums Turpmākā attīstība 

Pirmsskolas īstenotā 

mācību programma 

Ļoti labi  Rast radošākus risinājumus kompetenču pieejas 

īstenošanā un pēc iespējas vairāk un daudzveidīgāk 

dienas ritmu organizēt ārā. 

 Uzsākt realizēt speciālo pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem. 

Mācīšanas kvalitāte Labi  Daudzveidīgāk iesaistīt iestādes tehnisko personālu 

mācību procesā. 

 Papildināt piedāvājumu un vides iespējas 

rotaļnodarbībām  dabā.  

 Regulāri rast risinājumu bērniem darbībai centros,  

grupās,  pāros vai individuāli. 

Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi Vairāk iesaistīt audzēkņus mācīšanās plānošanas, 

organizēšanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas 

procesā. 

Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

Labi  2020./2021. mācību gadā uzsākt audzēkņu mācību 

sasniegumu vērtēšanu tiešsaistes sistēmā E-klase. 

 Pilnveidot pedagogu izpratni par sasniedzamo 

rezultātu izvirzīšanu un izvērtēšanu katra temata 

noslēgumā. 

Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

Ļoti labi Audzēkņu ikdienas sasniegumu fiksēšanu un vizuālu 

atspoguļošanu veikt sistēmā E-klase. 

 

Psiholoģiskais un 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

Labi  Turpināt sniegt kvalitatīvu un savlaicīgu 

psiholoģisku un sociālpedagoģisku atbalstu, 

piesaistot Izglītības pārvaldes speciālistus- psihologs, 

speciālais pedagogs. 

 Uzsākt darbību programmā izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem. 

 Rast iespēju palielināt logopēda slodzi. 

 Rast iespēju piesaistīt asistentu izglītojamajiem ar 

uzvedības un attīstības problēmām līdz 3 gadu 
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vecumam. 

Izglītojamo drošības 

garantēšana 

Ļoti labi  Lai atvieglotu skolotāju saziņu ar vecākiem īpašu 

situāciju laikā, rast alternatīvu saziņas veidu (rācijas). 

 Drošas velobraukšanas dienas pilsētas teritorijā kopā 

ar pašvaldības policijas darbiniekiem-bērnu 

vecākiem. 

Atbalsts personības 

veidošanā 

Ļoti labi Audzēkņus  vairāk iesaistīt dienas ritma plānošanā un 

organizēšanā. 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

Ļoti labi Izzināt un mērķtiecīgi virzīt katra bērna spējas un 

intereses turpmākās profesijas izvēlē.  

Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 

Labi  Organizēt pieredzes apmaiņu un pedagogu 

savstarpēju sadarbību, lai nodrošinātu veiksmīgāku 

mācību darba diferenciāciju; 

 Lielāku vērību veltīt talantīgāko audzēkņu spēju 

atpazīšanai un pilnveidošanai. 

Atbalsts 

izglītojamiem ar 

speciālām 

vajadzībām  

Labi  Turpināt logopēda sadarbību ar iestādes vadību  un 

grupu skolotājām, lai informētu un rosinātu vecākus 

izmantot izglītības iestādē, Gulbenes novada 

pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā un 

Sociālajā dienestā pieejamās bezmaksas palīdzības 

iespējas viņu bērniem; 

 Pieaicināt speciālistus audzēkņu uzvedības un 

speciālo vajadzību izvērtēšanai; 

 Sekot logoritmikas un stājas korekcijas vingrinājumu 

iekļaušanai fiziskās izglītības un veselības 

nodarbībās. 

 Sākot darbību pirmsskolas izglītības programmā 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, veidot 

individuālos plānus bērniem ar speciālām 

vajadzībām. 

Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

Ļoti labi  Turpināt aicināt  iestādes padomes un ekopadomes  

darbībā iesaistīties visiem ieinteresētajiem audzēkņu 

vecākiem. 

 Nākošajā mācību gadā saziņai ar vecākiem izmantot 

sistēmu E-klase. 

Mikroklimats Labi  Turpināt iesaistīt un motivēt darbiniekus pozitīva 

mikroklimata uzturēšanā. 

 Rosināt darbiniekus biežāk izteikt priekšlikumus un 

ierosinājumus problēmjautājumu risināšanai. 

Fiziskā vide un 

vides pieejamība 

Ļoti labi  Atjaunot esošās rotaļu konstrukcijas, iegādāties un 

uzstādīt jaunas mūsdienīgas, veidojot kopējo rotaļu 

laukumu iestādes bērniem; 

 Papildināt grupu laukumus ar garšaugu un puķu 

stādījumiem un iesaistīt audzēkņus to aprūpēšanā. 

 Budžeta pieprasījumā iekļaut āra nojumīšu iegādi 

sekmīgai rotaļnodarbību norisei jebkuros laika 



Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020. 

32 

 

apstākļos. 

Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

Ļoti labi  Papildināt  inventāru mājturības nodarbībām, 

iegādājoties pārnēsājamu cepeškrāsni; 

 Budžetā ieplānot iegādāties vismaz divus jaunus 

datorus, uzlabot esošo darbību. 

Personālresursi Ļoti labi  Pedagogiem zināšanu atjaunošanas nolūkā 

noklausīties profesionālās pilnveides kursus pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

Izglītības iestādes 

darba pašvērtēšana 

un attīstības 

plānošana 

Labi  Izveidot iestādē pašvērtēšanas sistēmu, iekļaujot katra 

pedagoga darbības pašvērtējumu mācību gada 

noslēgumā; 

 Veikt iestādes darbinieku un audzēkņu vecāku 

anketēšanu, izmantojot EDURIO aptaujas,  lai veiktu 

datos balstītu pirmsskolas izglītības iestādes 

izvērtēšanu. 

Izglītības iestādes 

vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

Labi  Meklēt iespējas darbinieku finansiālai motivēšanai; 

 Uzsākt darbību un saziņu iestādes vadības tiešsaistes 

sistēmā E-klase. 

Izglītības iestādes 

sadarbība ar citām 

institūcijām 

Ļoti labi  Popularizēt  zaļo domāšanu sadarbības procesā ar 

visiem iesaistītajiem sadarbības partneriem; 

 Aktīvi iesaistīties  un EBD projektā “ Stronger 

together II!” 

 Veidot sadarbību un pieredzes apmaiņu ar tuvākajām 

Ekoskolām- Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi 

“Sprīdītis”; 

 Turpināt sadarbību ar FasTracKids programmas 

realizētājiem mūsu novadā Gulbenes 2. pirmsskolas 

izglītības iestādi un Lizuma vidusskolas pirmsskolas 

grupu. 
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