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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 
01011111  V_1730 16.08.2019. 129 130 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar valodas 

traucējumiem 

01015511  V_2291 31.03.2020. 2 2 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums. 

 

NPK Informācija Skaits 
Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  

Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

18 

Pedagogu nodrošinājums pietiekošs. 

Iestādē stabils pedagogu sastāvs, daudzi 

ar ilggadīgu stāžu.    

2.  

Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk nekā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

1 Medmāsas vakance (uz noteiktu laiku). 

3.  

Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

1 

 

Logopēds. 

 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g.  

 

Darba prioritātes: 

1. Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana  katram bērnam. 

      Sasniedzamais rezultāts: 

1.1. Iestādes pedagogi izprot un organizē mācību procesu atbilstoši 2020./2021. 

mācību gadā kopīgi izstrādātajiem rotaļdarbības kritērijiem; 

1.2. Pedagogu diskusiju rezultātā izvirzīti audzināšanas virzieni turpmākajiem trim 

gadiem.  

2. Iestādes vides  pilnveidošana, lai veicinātu bērnu un darbinieku zaļo domāšanu. 
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Sasniedzamais rezultāts: 

2.1. Visi bērni un iestādes darbinieki iesaistās ekopadomes organizētajās 

aktivitātēs; 

2.2.  Iestādē tiek taupīgi lietoti resursi - elektrība, ūdens, siltums, pārtika, papīrs, 

u.c.; 

2.3. Bērnu radošajos darbos bieži tiek izmantoti otrreiz izmantojamie un dabas 

materiāli. 

3. Sadarbība ar jauniešiem Eiropas brīvprātīga darba projekta ietvaros. 

Sasniedzamais rezultāts: 

3.1. Iknedēļas brīvprātīgo organizētas rotaļas angļu valodas apgūšanai 5-7-

gadīgajiem bērniem; 

3.2. Daudzveidīgas  brīvprātīgo, bērnu un darbinieku kopīgas aktivitātes, kuras 

balstās uz  jauniešu talantiem, zināšanām un prasmēm; 

3.3. Pasākumi, lai bērnu un darbinieki iepazītos ar Vācijas, Austrijas, Itālijas 

kultūru un tradīcijām. 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – mūsdienīgas pirmsskolas izglītības nodrošināšana katram 

audzēknim. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns, kurš 

pirmsskolā apgūto prot pielietot dzīvē.  

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, sadarbība, zaļā 

domāšana. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti. 

 
Nr. 

p.k. 

2020./2021.mācību gada darba 

prioritātes (mērķi/uzdevumi) 
Sasniegtie rezultāti 

1. 

Bērnu pašvadītas mācīšanās 

plānošana, vadīšana un izvērtēšana 

pedagogu mērķtiecīgi veidotā vidē 

telpās un ārā atbilstoši kompetenču 

pieejai mācību saturā; 

 Pilnveidojusies pedagogu izpratne par 

bērnu pašvadītas mācīšanās plānošanu, 

vadīšanu un izvērtēšanu. 

 Pirmsskolas izglītības programmas 

apguves noslēgumā bērni kopumā 

apguvuši pašvadītas mācīšanās 

plānošanu, vadīšanu un izvērtēšanu 

atbilstoši vecumposmam.   

 Katrai grupai vismaz vienu dienu nedēļā 

nodarbības notiek ārā. 

 Papildināts āra videi piemērots mācību 

materiālu klāsts.  

2. 

Veicināt audzēkņu un darbinieku 

izpratnes par dabu, vidi un katras 

rīcības globālo ietekmi sekmēšana, 

apgūstot Ekoskolas gada tēmu 

ENERĢIJA; 

 Izpētīti enerģijas lietošanas paradumi 

pirmsskolā un audzēkņu ģimenēs un 

izstrādāti ieteikumi enerģijas taupīšanai-

„Zaļo padomu avīzīte Nr.5”.  

 Visās pirmsskolas grupās notiek 
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daudzveidīgas aktivitātes, un 

interaktīvas nodarbības par saules, vēja, 

ūdens un elektroenerģiju, lai veidotu 

bērniem izpratni par atjaunojamiem un 

neatjaunojamiem dabas resursiem, 

enerģijas iegūšanu, pārveidošanu un 

taupīšanu: Lukturīšu diena, Silto 

džemperu diena, Ūdens diena, akcijas 

"Taupi papīru- izmanto abas papīra 

puses", "Lietu otra dzīve", u.c.  

 Izveidota tiešsaistes platforma, kurā 

piedāvāt apģērbu, apavu, rotaļlietu un 

sadzīves priekšmetu maiņas iespējas 

     pirmsskolas vecākiem.  

 Sadarbībā ar iestādes ekopadomi, iestādē 

uzbūvēta mācību siltumnīca no 

plastmasas pudelēm, lai mācītos paši un 

iedvesmotu sabiedrību otrreizējai lietu 

izmantošanai. 

3. 

Bērnu un darbinieku sadarbības 

prasmes un svešvalodu zināšanu 

pilnveidošana, darbojoties EBD 

projektā ”Stronger together 2”; 

Visa mācību gada laikā notiek aktīva bērnu, 

darbinieku un brīvprātīgo jauniešu 

sadarbība, kuras rezultātā izveidojas cieša 

draudzība, notiek kopīgas aktivitātes, 

uzlabojas komunikācijas prasmes. 

4. 

Inovāciju- speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas attīstības 

traucējumiem, tiešsaistes 

skolvadības sistēma E-klase, 

FasTracKids robotikas programma 

un eTwwinning nacionālais projekts- 

ieviešana un īstenošana; 

 Speciālajā pirmsskolas izglītības 

programmā izglītojamajiem ar valodas 

attīstības traucējumiem mācās divi 

audzēkņi. 

 Notiek darbs tiešsaistes skolvadības 

sistēmā E-klase:  grupu žurnāli, saziņa ar 

vecākiem, darbiniekiem, sasniegumu 

atspoguļošana, audzēkņu 

dienasgrāmatas, kavējumu uzskaite. 

 Ar lielu aizrautību un ieinteresētību 

bērni un pedagogs darbojas FasTracKids 

Robotika programmas realizēšanā 6-7- 

gadīgajiem bērniem. 

 5-6-gadnieku grupas bērni kopā ar 

skolotājām darbojas eTwinning 

nacionālajā  projektā “Kustini prātu” 

(ieguvumi sīkāk 4.3.punktā)  

5. 
Bērnu rotaļu laukumu plānojuma un 

aprīkojuma vīzijas izstrāde. 

6-7 gadīgo grupas bērni un iestādes 

darbinieki iesniedz priekšlikumus 

(uzskatāmā veidā) un vadītāja apkopo un  

prezentē vīziju par to, kādu  vēlētos redzēt 

rotaļu laukumu un visu iestādes āra vidi.  
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3. Kritēriju izvērtējums 

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības. 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē tiek nodrošināta iestādes darbības 

pašvērtēšana. Iestādei ir izvirzīta misija,  

vīzija, pamatmērķis, kas tiek aktualizēti un  

tiek noteiktas ikgadējās darbības prioritātes. 

Izstrādāt iestādes pašvērtēšanas kārtību un 

organizēt iestādes pašvērtēšanas procesu, 

apzinātāk iesaistot visas mērķgrupas. 

Iestādes personāls ir ar ilggadīgu stāžu un 

pieredzi, profesionāls, stabils, ieinteresēts 

kopējo mērķu sasniegšanā.  Personāla 

mainība notiek tikai pamatojoties uz  

objektīviem  iemesliem. 

Izstrādāt jaunu iestādes attīstības plānu, 

pamatojoties uz Gulbenes novada izglītības 

attīstības politikas mērķiem, iesaistot visas 

mērķgrupas. 

Iestādē izveidota stabila vadības komanda, 

kura nodrošina izglītības iestādes 

profesionālu pārvaldību. 

Pārskatīt pedagogu darba kvalitātes 

vērtēšanas sistēmu un rast finansiālu 

motivāciju augstai darba kvalitātei. 

Iestādē katru gadu tiek veidots budžeta 

pieprasījums, ņemot vērā visu mērķgrupu 

redzējumu. Budžets tiek izlietots atbilstoši 

piešķirtajam finansējumam. 

Pilnveidot iestādes darbinieku pašvērtēšanas 

prasmes. 

Izglītības iestādē notiek kvalitatīvs izglītības 

process audzēkņiem un tiek piedāvātas 

profesionālās pilnveides iespējas 

darbiniekiem. 

 

Iestādē ir radīta iekļaujoša vide ne tikai 

audzēkņiem, bet arī ārzemju brīvprātīgajiem 

jauniešiem, kuri iestādē darbojas Eiropas 

solidaritātes korpusa projektu ietvaros. 

 

 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības. 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē tiek nodrošināts iestādes 

darbības tiesiskums. Vadība izstrādā 

iestādes iekšējos normatīvos aktus, 

sadarbībā ar iestādes komandu  un 

iestādes padomi  veic to apspriešanu 

un atjaunināšanu. 

Dažādot attālināto komunikāciju ar iestādes bērnu 

vecākiem, organizējot vecāku sapulces tiešsaistē. 

 

Lēmumu pieņemšanā pēc iespējas un 

nepieciešamības tiek iesaistītas visas 

mērķgrupas.  

Kopīgi ar iestādes padomi rast risinājumu, kā iestādes 

attīstības plānošanā un lēmumu pieņemšanā aktīvāk 

iesaistīt bērnu vecākus. 
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Darbinieki regulāri tiek motivēti 

mācīties un paplašināt profesionālās 

zināšanas. 

Kopā ar iestādes komandu turpināt dalīties labajā 

praksē un pieredzē. 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības. 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sadarbībā ar pašvaldību ir radīti 

apstākļi, lai nodrošinātu 

nepieciešamo profesionālo pilnveidi 

personālam, nodrošinātu mācību 

materiālo bāzi, modernizētu 

izglītības procesu. 

Sadarbībā ar pašvaldību atjaunot un modernizēt bērnu 

rotaļu laukumus. 

Iestādē tiek ieviestas un īstenotas  

inovācijas: speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas attīstības 

traucējumiem, tiešsaistes 

skolvadības sistēma E-klase, 

FasTracKids Robotik programma un 

eTwwinning nacionālais projekts. 

Turpināt projektu un profesionālās pilnveides 

aktivitātēs iesaistīt ieinteresēto sabiedrības daļu.   

Vecākiem tiek nodrošināta regulāra 

iesaiste izglītības iestādes darbā: 

vecāku sapulces, informācijas 

apmaiņa e-klasē, iestādes mājas lapā 

un caur citiem saziņas līdzekļiem, 

iespēja iesaistīties iestādes padomes 

un ekopadomes darbā 

Labvēlīgā epidemioloģiskajā situācijā turpināt kopīgo 

pasākumu organizēšanas tradīciju. 

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem iestādes pedagogiem ir noteikumiem 

atbilstoša izglītība un profesionālā 

kvalifikācija. Visa  informācija par pedagogu 

izglītību un tarifikācijām tiek ievadīta VIIS 

sistēmā. 

Atbalstīt divus iestādes skolotāju palīgus un 

vienu aukli apgūt pirmsskolas skolotāja 

profesiju, lai sekmīgi risinātos prognozējamā 

kadru nomaiņa novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs un ikdienā būtu profesionāls atbalsts 

bērniem mācību procesā. 

Pieci pedagogi papildus apguvuši un trīs 

ikdienā 5-7 gadīgajiem bērniem māca 

FasTracKids Fundamentals un FasTracKids 

Robotik programmas (Fastrackids skolotāja 

sertifikāts) 

Organizēt mūsdienīgu un aizraujošu mācību 

procesu, pēc iespējām vairāk laika pavadot 

ārtelpās.  

Mūzikas skolotāja koordinē Eiropas jauniešu Darbiniekiem uzsākt un sekmīgi apgūt 
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brīvprātīgā darba projektus apmācību programmu „Digitālās prasmes 

mācību procesa nodrošināšanai”. 

Iestādē tiek praktizēta mācīšanās kopā, 

organizējot profesionālās pilnveides kursus 

visiem iestādes pedagogiem.  

 

Iestāde organizē profesionālās pilnveides 

kursus Gulbenes un citu novadu pirmsskolas 

pedagogiem. 

 

Vadītājas vietniece ir novada pirmsskolas 

jomas koordinatore un VISC mācīšanās 

konsultante-eksperte 

 

Viena skolotāja apguvusi 

Valdorfpedagoģijas pamatus un trīs- 

Montesori audzināšanas un mācību metodes 

darbam ar bērniem. 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.2020./2021. mācību gadā tiek īstenots Eiropas solidaritātes korpusa jauniešu 

brīvprātīgā darba projekts “Stronger together 2”. Iestāde ir šī projekta  koordinējošā 

un arī uzņemošā organizācija. Projekta laikā iestādē kopā ar bērniem un 

darbiniekiem 10 mēnešus darbojas 3 ārzemju brīvprātīgie jaunieši no Vācijas, 

Austrijas un Itālijas.  

Ieguvumi:  

 šis jau ir septītais šāda veida projekts, kas kļūst par neatsveramu tradīciju mūsu 

iestādē un tajā tiek iesaistas arī citas novada pašvaldības iestādes; 

 visu iesaistīto pušu savstarpējās komunikācijas prasmju attīstība- prasme 

saprasties bez valodas zināšanām;  

 pilnveidojas iestādes darbinieku un bērnu svešvalodu prasmes; 

 daudzveidīgu radošo un sportisku aktivitāšu ienākšana bērnu mācību procesā;  

 ikdienas dzīves bagātināšana ar jauniešu enerģiju un skatījumu;  

 jaunu draugu iegūšana. 

 

4.2. 5-6-gadnieku grupas bērni kopā ar skolotājām darbojas eTwinning nacionālajā  

projektā “Kustini prātu”.  

Ieguvumi:  

 bērni iepazīst dažādas savas grupas un ģimenes intelektuālās spēles;  

 izveido savas spēles, ar kurām projekta noslēgumā iepazīstina pārējos projekta 

dalībniekus ZOOM tiešsaistē;  

 projekta dalībnieki kopīgi izveido  elektronisko pašgatavoto spēļu grāmatu 

“Kustini prātu!”. 
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5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

(izglītības programmu īstenošanai) 

 

     Ar uzņēmumu FasTracKids Latvia  pašvaldībā noslēgts līgums par pirmsskolas 

vecuma bērnu interešu izglītības programmas FasTracKids Fundamentals un 

FasTracKids Robotics iekļaušanu mācību procesā. 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes 2019.-2021. gadam un to ieviešana 

 

6.1.Prioritātes:  

 Izglītības iestādes pamatvērtību – atbildība, sadarbība, zaļā domāšana – 

iedzīvināšana ikdienas darbībā. 

 Tikumu- atbildība, centība, drosme, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, 

savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance- izkopšana. 

 Drošības un veselības veicināšanas jautājumu aktualizēšana. 

 Latviskuma kā nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas un patriotisma 

veidošana. 

 

6.2.Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas. 

     Caur ikdienas procesu bērnos tiek iedzīvinātas iestādes pamatvērtības atbildība, 

sadarbība, zaļā domāšana: 

 Piedaloties putnu būrīšu gatavošanā, putnu vērošanā un gredzenošanā 

iestādes teritorijā kopā ar ornitologu, bērnos veidojas cieņa pret dzīvību un 

dabu.  

 Ikdienā darbojoties kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem, bērnos veidojas 

tolerance un drosme komunicēt ar citā valodā runājošajiem.  

 Piedaloties drošības noteikumu izstrādāšanā un mācoties tos ievērot, bērni 

kļūst atbildīgāki gan  par savu, gan draugu rīcību un uzvedību.   

 

 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1.Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).  

 

     Jau devīto gadu mūsu pirmsskolas izglītības iestāde nes  Ekoskolas vārdu, un  kopš 

2015. gada teritoriju rotā starptautiskais Ekoskolu Zaļais karogs- novērtējums 

ieguldītajam darbam ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības, un aizsardzības veicināšanā:  

 2020./2021. mācību gadā pretendējam uz Ekoskolas vēstnieku statusu un 

piedalāmies Ekoskolas darbības izvērtēšanā;  

 Aizrautīgi, interešu izglītības programmas ietvaros, darbojas arī bērnu 

ekopadome, kurā audzēkņiem veidojas padziļināta izpratne par vides izglītības 

jautājumiem; 
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 Izaicinām dažādas sabiedrības grupas- skolu, pašvaldības darbiniekus, 

iedzīvotājus un sociālo tīklu apmeklētājus ar saukli „Mēs to varam! Tu arī 

vari?” veikt dažādas videi draudzīgas rīcības. 

Iestādē notiek daudzveidīgas labdarības akcijas, kas kļuvušas par iestādes tradīciju: 

 Šogad tāpat kā katru gadu uz  Ziemassvētkiem bērni, darbinieki un vecāki sarūpē 

dāvaniņas Gulbenes novada un pilsētas vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem; 

 Sadarbībā ar „Ķepaiņu draugu klubu” notiek dzīvnieku pārtikas ziedojumu 

vākšana Alūksnes dzīvnieku patversmes „Astes un ūsas”  un Gulbenes pilsētā 

bez mājām palikušajiem mājdzīvniekiem; 

 Iestādes kolektīvs, iesaistot sabiedrību, regulāri vāc makulatūru, izlietotās 

baterijas un tekstilizstrādājumus,  tādējādi kopīgi rūpējoties par vides 

piesārņojuma mazināšanu un mežu resursu saudzēšanu.  

 
 

 

Izglītības iestādes vadītājs 

                                                                                                              Dace Nagle       

                                                                                             (paraksts)  (vārds uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


