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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Iestādes nosaukums: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS” 

Iestādes juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4401901481 

Iestādes vadītājs: Modrīte VOSKA 

Iestādes dibinātājs: Alūksnes novada pašvaldība 

Izglītības iestāde atvērta 1986. gada 6. novembrī. Ēka celta pēc tipveida projekta un 

paredzēta 12 grupām ar 280 bērniem, atrodas iežogotā teritorijā, kurā ir labiekārtoti, apzaļumoti 

laukumi bērnu daudzveidīgai darbībai. 

1991. gadā iestāde reorganizēta, izveidojot 8 grupas un ēkas viena korpusa daļā izvietojot 

Alūksnes mākslas skolu.  

2009. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā un Alūksnes novada 

pašvaldības īstenotā projekta ''Pirmsskolas izglītības iestāžu ''Sprīdītis'' un ''Pienenīte'' 

infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē'' ietvaros tika 

veikta izglītības iestādes telpu renovācija, kas paredzēja jumta un fasādes siltināšanu, logu un 

durvju nomaiņu, ēkas remontu un Alūksnes Mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās izglītības 

iestādes vajadzībām, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu. Izglītības iestādē tika izveidotas trīs 

jaunas grupas ar 72 papildus vietām, tādējādi radot iespējas lielākai daļai rindā esošajiem bērniem 

apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un viņu vecākiem iespēju atsākt vai nodibināt darba 

attiecības. 

Projekta kopējās izmaksas ir 517 553  EUR (363 738 LVL), Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) finansējums 85% - 439 919 EUR (309 177 LVL), valsts budžeta dotācija 6% - 

31 053 EUR (21 824 LVL) - un 9% jeb 46 581 EUR (32 737 LVL) ir pašvaldības finansējums.  

2010. gada 8. oktobrī notika svinīga renovēto telpu atvēršana. 

 2018. gada 29. jūnijā uzsākta izglītības iestādes ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūve. 

Sasniedzamais rezultāts: 

1. Jaunas, efektīvas un drošas apkures sistēmas izbūve ar iespēju kontrolēt un regulēt zonu 

temperatūru gan ēkā, gan atsevišķās telpās 

2. Nolietojušos maģistrālo tīklu nomaiņa, kas novērš lietus un sadzīves kanalizācijas noplūdes. 

3. Energoefektīva un mūsdienīga ventilācijas sistēmas ierīkošana, kas nodrošina svaiga gaisa 

apmaiņu grupu un koplietošanas telpās, ļaujot zonu mikroklimatu regulēt atbilstoši 

noslodzei. 

4. Modernizēts siltummezgls, kas nodrošina efektīvu siltuma sadali (t.sk. Karstā ūdens 

cirkulācija). 

5. Pilnveidota elektroapgāde, lai nodrošinātu inženiersistēmu pilnvērtīgu darbību. 

Alūksnes novada dome 2018. gada 28. jūnija sēdē noteica šīs ēkas inženiertīklu pārbūvi par 

pašvaldības izglītības iestāžu investīcijas projektu. Pārbūves kopējās izmaksas 285 591,56 EUR, no 

kurām 7 865,00 EUR pašvaldības finansējums, 277 726,56 EUR pašvaldības aizņēmums Valsts 

kasē. Pārbūvi, saskaņā ar atklātā iepirkuma konkursa rezultātiem, veic SIA “SANART”. Darbu 

izpildes laiks seši mēneši. 

Iestāde strādā 5 dienas nedēļā, 11 stundas diennaktī. Darba laiks no 7.15 līdz 18.15 (bērnu 

uzņemšanas darba laiks no 7.30 līdz 18.00).  

Izglītības iestādes darba un mācību gads – 12 mēneši. 

Izglītības iestādē ir četrreizēja ēdināšana – brokastis, otrās brokastis, pusdienas, launags. 

Izglītības iestādē strādā 57 darbinieki, tajā skaitā 30 pedagoģiskie darbinieki. 
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Izglītības iestādē darbojas vienpadsmit grupas, tajā skaitā viena speciālā grupa 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.  

Izglītības iestādi apmeklē  bērni vecumā no 1,3 gadiem līdz skolas vecumam. Maksimālais 

iestādes piepildījums ir 220 bērni.  

Izglītojamo skaits iestādē: 215 (uz 01.09.2020.) 

Izglītības programmas: 
Izglītības programmas nosaukums Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese (ja 

atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītoja

mo 

skaits 

Valoda 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma 

termiņš (no – 

līdz) 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 Raiņa bulvāris 5, 

Alūksne, 

Alūksnes novads 

V-6563 09.07.2013. 

uz nenoteiktu 

laiku 

175 latviešu 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām 

01015411 Raiņa bulvāris 5, 

Alūksne, 

Alūksnes novads 

V-3159 14.12.2010. 

uz nenoteiktu 

laiku 

10 latviešu 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 Raiņa bulvāris 5, 

Alūksne, 

Alūksnes novads 

V-3160 14.12.2010. 

uz nenoteiktu 

laiku 

30 latviešu 

 

Bērnu skaita sadalījums pa izglītības programmām (informācija uz katra mācību gada 1.septembri) 

 

 

Mācību 

gads 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

somatiskām 

saslimšanām 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem Kopā 

Bērni vecumā 

līdz 4 gadiem 

5 – 6 

gadus veci 

bērni 

Bērni vecumā 

līdz 4 gadiem 

5 – 6 

gadus veci 

bērni 

Bērni vecumā 

līdz 4 gadiem 

5 – 6 

gadus veci 

bērni 

2014./2015. 100 65 3 10 7 25 210 

2015./2016. 107 46 4 5 14 27 203 

2016./2017. 119 34 7 3 16 31 210 

2017./2018. 132 43 7 5 14 29 230 

2018./2019. 117 62 8 6 7 30 230 

2019./2020. 112 68 6 4 8 24 222 

2020./2021. 127 88 5 5 7 23 215 

 

Rindā uz 01.10.2020. uzņemti 65 bērni. 

Iestādes budžets (EUR) 

Nosaukums 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Iestādes kopējais finansējums 551 507 572 890 542 701 594 760 937939 

t.sk. no valsts budžeta: 105 223 114 684 84 604 94 020 115409 
mērķdotācijas bērnu no 5 gadu 

vecuma apmācībā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas 

73 154 84 002 74 700 81 386 

 

102251 
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obligātajām iemaksām 

no pašvaldības budžeta 376 385 380 604 401 540 434 486 467252 

vecāku iemaksa 42 950 41 412 42 635 43 929 42752 
Ieņēmumi (telpu noma, 

darbinieku ēdināšana) 
 3 962 3 530 4115 4658 

atlikums uz perioda sākumu 26949 32228 10392 18210 30141 
Citi avoti (Valsts Kases 

aizdevums) 
    277727 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

2.1. Izglītības iestādes darbības pamatmērķis 

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas 

dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi 

par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.  

 

PAMATVĒRTĪBAS: DROŠĪBA, RADOŠUMS, SADARBĪBA,VIDES IZGLĪTĪBA 

2.2. Izglītības iestādes uzdevumi  

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:  

1) sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un 

liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;  

2) attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un 

uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;  

3) attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, 

sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;  

4) veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un 

pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;  

5) nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei. 

2.3. Izglītības iestādes misija:  

Izglītības iestādes misija ierakstīta 9 krāsainos burtos “SPRĪDĪTIS”, kas visi kopā simbolizē: 

- mūsu tautas spēku, tradīcijas, 

- piederības apziņu, 

- stipras ģimenes, laimīgus bērnus, 

- ozolzīli mūsu kabatā, 

- Sprīdīša lāpstu aizdurvē, 

- Visu, kas dara mūs bagātus, 

- Bez slavas uzslavējot! 

 

2.4. Izglītības iestādes vīzija:  

         DABAI, VIDEI, CILVĒKIEM draudzīga iestāde, ar mērķi veicināt bērna individuālu, 

vispusīgu, harmonisku attīstību, saistot to ar izpratni par vidi, veidojot attieksmi, vērtības, kas 

aktuāla mūsdienu sabiedrībā. Ikviens no mums ir Sprīdītis kādā dzīves posmā – kad uzsākam kaut 

ko jaunu, kad cenšamies apzināties patiesās cilvēka vērtības, kad meklējam atbildes uz jautājumu, 

kur ir mana Laimīgā zeme? 
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Tautiskā josta ar latvju rakstu zīmēm ir paaudžu saikne, tradīciju pārmantošanas 

simbols un latviskās identitātes apliecinājums. Mazie auseklīši kā 

malduguntiņas vai arī kāds mazs mirdzumiņš ikdienā, ko pamanīt un par ko 

priecāties.  

  

 

Audzinot bērnus, mēs tiecamies pēc lielām, cēlām lietām, augstiem mērķiem, 

vērienīgiem sapņiem, bet tajā pat laikā mums pietiek bērnišķīgas spējas līksmot 

par maziem prieka mirkļiem, ko sniedz ikdienas dzīve.  

Nezaudēsim bērnišķīgo naivumu – brīnīties! 

  

 

Gulbīti, gulbīti… vēlmes kā spārni ceļ augšup, domu lidojums kā sapņi, kas 

aiznes kurp vēlos. 

 Iespēja uz brīdi palikt svētīgā vienatnē, ļaujot domām paklejot, pasapņot par to, 

ko katrs vēlamies sev pasniegt kā dāvanu. 

  

 

Katra maza meitenīte sapņo būt princese - kas to var liegt!  

Augot cenšamies saglabāt šo jauko sajūtu, bet – nenodarot pāri citiem, nekļūstot 

apnicīgas ar savām kaprīzēm. 

 

 

 

Mūsu laimīgā zeme – ģimene, mājas, bērnudārzs, pilsēta, Latvija. Piederības 

izjūta ģimenei, dzimtai, zemei. Kā enkurs, kas spēcīgi ieķēries zemē… 

  

 

Katrs zēns ir izsapņojis sapni par brašiem bruņiniekiem, drosmīgiem varoņiem, 

kam rūp savas mājas, savas zemes miers un labklājība.  

Lai katrs zēns top par  brašu, stipru vīru! 

  

 

Teiciens: “Vajag tikai rakt…” Skarbi apstākļi, grūti pārbaudījumi.  

Bet te es (Sprīdītis) esmu! Un rīkojos, cik vien labi māku. Jo šajā mirklī citādi 

neprotu! 

  

 

Burbuļi var būt kā egoistiski, savtīgi, tukši sapņi.  

Bet var būt arī savādāk… Viens burbulītis – trausls, būtībā nekas. Bet vairāki 

kopā – vesela straume, spēks, spirgtums, veldze, ko gūstam no savas zemes 

avotiem. 

  

 

Gan svētkos, gan nereti arī ikdienā vēlamies celt godā vecmāmiņas saktiņu, 

kurā uzmirdz latvju zīmes… Mēs katrs esam divu dzimtu savienotāji likteņa 

audumā. Sevišķi mūs ietekmē triju, četru iepriekšējo paaudžu enerģija – gan 

noklusētie stāsti, gan cildenuma zibšņi.  

Tautas spēks - stipra ģimene, kurā aug laimīgi bērni! 
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Mēs lepojamies ar izglītības iestādes nosaukumu, tāpēc katra grupa ir izvēlējusies 

nosaukumu saistībā ar A. Brigaderes pasaku lugu “Sprīdītis”: 

 

1.grupa - Vēja mātes Mākonīši  

2.grupa - Sprungulīši  

3.grupa - Karaļa pils  

4.grupa - Gulbīši  

5.grupa - Meža māte  

6.grupa - Gudrības māte  

7.grupa - Lienīte 

8.grupa - Malduguntiņas 

9.grupa - Spēka avotiņš 

10.grupa - Laimīgā zeme 

11.grupa - Princese Zeltīte 

 

3. Iepriekšējā perioda izvērtējums  

Izglītības iestādes nolikums ir aktualizēts un atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Katras īstenotās izglītības programmas licences derīguma termiņš ir spēkā.  

Pedagogiem ir atbilstoša mācāmajam priekšmetam nepieciešamā izglītība un profesionālā 

kvalifikācija, kā arī notiek regulāra profesionālās kompetences pilnveide. 

Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) ir aktuāla informācija par izglītības iestādi, 

izglītības programmām, īstenošanas vietu, pedagogiem, saimnieciskajiem darbiniekiem, 

izglītojamajiem. 

Pedagoģiskā procesa organizēšanai ir nepieciešamā obligātā dokumentācija atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Par mācību gada galveno pedagoģisko uzdevumu izpilde 

 

PAMATJOMA MĀCĪBU SATURS 

PRIORITĀTE Apgūstamo tēmu, mācību satura saistība ar reālo dzīvi, izglītojamo 

interesēm, aktualitātēm sabiedrībā, izglītības sistēmā 

MĒRĶIS Katra izglītojamā vispusīga pratību pamatu attīstība visās mācību jomā 

 

Katra grupa izplānojusi un realizējusi kompetenču izglītības modelim atbilstošu tematisko 

plānu, veiktas pedagoģiskā darba hospitācijas visās grupās, ar skolotājām pārrunāti vērojumi 

rezultāti. 

Izpildīti Ekoskolas trešā gada uzdevumi, tēma “Atkritumi”, iestāde pieteikta Ekoskolu 

vēstnieka statusam, Ekoskolu novērtējuma 4. līmenim. 29.04.2020. Ekopadome tiešsaistes režīmā 

prezentējusi paveikto Ekoskolu žūrijas komisijai, saņēmusi atzinīgu novērtējumu.  

Realizēti Ekoskolu projekta “Lielās augu medības” uzdevumi, nodotas visas projekta 

atskaites par bērnu zināšanu līmeni, trīs pedagogi piedalījušies tiešsaistes apmācībā par šo projektu, 

divi pedagogi apmeklējuši klātienes semināru. 

Realizēti Vidzemes attīstības aģentūras projekta “Waste Art” uzdevumi, tiek lietotas par 

projekta līdzekļiem iegādātās komposta kastes, ķerra, svari. Iestādi klātienē Silto džemperu dienā 

februārī apmeklēja projekta koordinatore D.Laiva, iestādes veikums atzinīgi novērtēts un 

popularizēts projekta Facebook lapā. 

Uzsākta Erasmus+ projekta “ICT and robotics in preschool education: A more atractive way 

for learning!” realizācija, grupās bērni darbojas ar Bee –Bot robotiem, izmanto tos apmācībā, kā arī 

veikti visi uzdevumi, kas saistās ar sadarbību starp partnervalstīm. 



8 

 

PAMATJOMA MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

PRIORITĀTE Mācību metožu dažādošana, individualizācijas nodrošināšana, 

veicinot katra izglītojamā optimālu izaugsmi, aktivitāti, interesi, 

ņemot vērā attīstības īpatnības 

MĒRĶIS Nodrošināt pilnvērtīgu katra bērna attīstību pēc viņa spējām 

 

  Grupas telpās, laukumos, Dabas takā mērķtiecīgi organizēta integrētā diena visu vecumu 

bērniem, izmantojot kompetenču izglītības pieejā, bērnu individualizētā, aktīvā, praktiskā darbībā 

balstītas metodes. Gūtā pieredze prezentēta  LPS Alūksnes, Apes novadu pedagogiem par 

pirmsskolas izglītības mācību programmu realizēšanu, kur katra grupa sagatavoja prezentāciju par 

savu darbu kompetenču izglītības modelī. 

Visu mācību gadu notika 5-6 gadīgo bērnu gatavošana Alūksnes un Apes novadu 

pirmsskolas intelektuālo spēļu olimpiādei “Gudrinieks-2019”, kura ārkārtas situācijas dēļ atcelta. 

3.grupas bērni, par kuru sagatavošanu rūpējās grupas, mūzikas skolotājas un vecāki, 

piedalījās ANV organizētā modes skatē pirmsskolas bērniem. 

 Papildināta IKT pieejamība apmācības procesa organizēšanā, nodrošināta divu interaktīvo 

tāfeļu darbība, interneta pieslēgums visās iestādes telpās. Papildus noteiktajām nodarbībām pie 

interaktīvās tāfeles,  11. grupa aktīvi pēcpusdienas cēlienā ikdienā izmantoja interaktīvo tāfeli, 

organizējot bērnu sagatavošanu skolai. Labs jauninājums, kas veicināja bērnu attīstību bija Bee –Bot 

roboti. 

  Plānojot mācību darbu, pedagogi mācījās akcentēt diferencētu uzdevumu izvirzīšanu pēc 

bērnu attīstības līmeņiem, kā arī objektīvi novērtēt sasniegumus, notika apspriedes, metodiskās 

sanāksmes par šiem jautājumiem.  

Ar mērķi turpināt pilnveidot pedagogu prasmi plānot, organizēt integrēto dienu telpās, 

laukumos tika sagatavota kursu norise sadarbībā ar IIAC, uzaicinot arī citu pirmsskolas izglītības 

iestāžu kolēģus, realitātē kursi jāpārceļ uz nākamo mācību gadu. 

 

PAMATJOMA IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

PRIORITĀTE Bērnu attīstības dinamikas novērtējuma, analīzes pilnveide. 

MĒRĶIS Objektīva bērnu attīstības sasniegumu fiksēšana, izmantošana, 

plānojot turpmākos uzdevumus 

 

Pilnveidota skolotāju prasme izvirzīt kritērijus mācību satura apguves novērtēšanai katra 

mēneša beigās bērnu sasniegumu novērošanas, novērtēšanas, turpmākā darba plānošanas kvalitāte. 

Skolotājas atkārtoti mudinātas, iepazīstinātas ar pieejamajiem metodiskajiem materiāliem. 

Sagatavotas izglītojamo prasmju, zināšanu, attieksmju novērtēšanas veidlapas pa mācību jomām, 

pirmsskolas izglītības posmiem. Veikti grozījumi iestādes izglītojamo mācību sasniegumu 

novērtēšanas kārtībā, ņemot vērā kompetenču izglītības modeļa prasības. 

PAMATJOMA ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

PRIORITĀTE Iekļaujošās izglītības principu īstenošana, izglītojamo ar 

speciālajām  vajadzībām veiksmīga apmācība, pilnveide, attīstības 

nodrošināšana 

MĒRĶIS Atrast un īstenot katra bērna vajadzībām piemērotāko apmācības 

veidu, metodes 

 

Pilnveidota iestādes pirmsskolas skolotāju darba plānošana, izpratne par diferencētu 

uzdevumu izvirzīšanu, spēja paredzēt diferencētus uzdevumus pēc bērnu spējām, attīstības 

līmeņiem, katru mēnesi izvērtēti sasniegtie rezultāti visās vecuma grupās. 
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Pilnveidota speciālo programmu izglītojamo individuālās attīstības karšu sastādīšana, 

veicinot vecāku atbildību, izskaidrojot vecākam uzdevumus, kas nepieciešami bērna attīstībai 

Izveidota veiksmīga sadarbība ar Eiropas brīvprātīgo darba jaunieti Nelson Alberto Sanchez 

Espinosa, kurš aktīvi darbojās grupās ar bērniem, iesaistās grupu dzīvē.  

4.grupā gada laikā darbojās trīs asistenti, ar diviem no tiem grupas skolotājām izdevās  

izveidot ļoti veiksmīgu sadarbību, ar vienu - apmierinošu sadarbību. Logopēdiem, mūzikas, sporta 

skolotājām sadarbība ar asistentiem veiksmīga. Ir ieguldīts milzīgs darbs, lai iestādē nodrošinātu 

pēc iespējas veiksmīgāku speciālo programmu darbību, iesaistot gan vecākus, gan ārstus, gan 

novada pedagoģiski medicīnisko komisiju. Tika panākts, ka viens bērns turpinās izglītību atbilstoši 

savai attīstībai atbilstošai programmai citā pirmsskolas izglītības iestādē. 

Neplānots darbs, kas tika veikts ļoti atbildīgi, ir individuālo uzdevumu sagatavošana, 

nosūtīšana ģimenēm, kā arī atgriezeniskās saites apkopojums ārkārtas situācijas laikā. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošajos kritērijos 

4.1. Joma- 1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS” īsteno Valsts izglītības satura centra 

izstrādātās un Izglītības kvalitātes valsts dienesta apstiprinātās izglītības programmas: 

-  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111) 

-  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 

(izglītības programmas kods 01015411) 

-  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (izglītības 

programmas kods 01015511) 

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma paredzēta mācību satura apguvei 

izglītojamajiem līdz sešu gadu vecumam, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu (kods 

01011111). Pamatojoties uz ģimenes ārsta izziņu vai vecāku iesniegumu, mācību satura apguvi var 

pagarināt par vienu mācību gadu. 

2010. gada 14. decembrī tika licencētas divas speciālās pirmsskolas izglītības programmas.  

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 

mācību saturu izglītojamie apgūst integrēti. 

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

mācību saturu izglītojamie apgūst speciālajā grupā vai integrēti. 

Izglītības iestādes realizētās izglītības programmas atbilst pirmajai izglītības pakāpei. 

Programmu saturs nodrošina pēctecību pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi. 

Mācību valoda ir latviešu. 

 

Pirmsskolas izglītības obligātais saturs tiek apgūts integrētās kopējās, apakšgrupu, individuālās 

rotaļnodarbībās visas dienas garumā. Izglītības saturu  veido: 

1.  Caurviju prasmes -  kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, 

pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes 

2. Audzināšanas un mācīšanās procesa vienotībā bērnā tiek veicināta vērtību (dzīvība, cilvēka cieņa, 

brīvība, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts) tajās balstītu ieradumu, kā arī  

tikumu (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, 

līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte) attīstība 

3. Zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes 

mācību jomās. 

 

 Mācību satura apguve tiek organizēta integrētā mācību procesā – rotaļnodarbībā visas dienas 

garumā, ietverot vairākās mācību jomās plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus, izvēloties 

bērnam aktuālu tematu, kas saistīts ar bērna interesēm, notikumiem sabiedrībā vai norisēm dabā.  

Plānojot mācības, skolotājs formulē tematam atbilstošu, konkrētu un bērnam saprotamu galveno 

ziņu un izvēlas kompleksus bērnam sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās, ietverot gan 

mācību jomai raksturīgo zināšanu, izpratnes un pamatprasmju apguvi, gan caurviju prasmju apguvi, 

kā arī vērtībās balstītu ieradumu attīstību.  

No tematam atlasītajiem plānotajiem bērnam sasniedzamajiem rezultātiem skolotājs tālāk 

atvasina sasniedzamos rezultātus īsākam laikposmam – nedēļai, dienai – un plāno bērna un 

skolotāja darbības to apguvei, nodrošinot bērnam iespēju katru dienu daļu no mācību satura apgūt 

ārpus telpām, iekļaujot katru dienu regulāras fiziskās aktivitātes un apstākļus veselību veicinošu 

ieradumu veidošanai, paredzot dažādus pasākumus. Skolotājs mācību procesā maina plānotos 

sasniedzamos rezultātus un aktivitātes atbilstoši bērna vajadzībām vai citu apstākļu ietekmē.  
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 Izglītības iestādes vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības 

programmu realizēšanai. Grupu skolotājas, uzsākot mācību gadu, izstrādā mēnešu tēmu plānojumu, 

saistot to ar Ekoskolas gada un citām tēmām vadoties no grupas bērnu interesēm, izglītības iestādes 

kopējo pasākumu plānojuma, konkrētajiem gada uzdevumiem mācību darbā,  aktualitātēm dabā un 

sabiedrībā.  

Mūzikas un sporta nodarbības notiek pēc vadītājas apstiprināta grafika, ievērojot 

pieļaujamās slodzes un bērnu vecumu. Sporta nodarbības maksimāli tiek organizētas svaigā gaisā, 

iestādes laukumā. 

Iestādes laukumos izveidoti Dabas takas centri, par kuru iekārtojumu, darbīgo zonu 

atjaunošanu atbild katras grupas komanda. Laukumos, lai nodrošinātu Ekoskolas uzdevumu izpildi, 

izveidotas komposta kastes, garšaugu dārziņš, dabiskās pļavas zona, lietusūdens savākšanas vieta. 

Speciālo programmu īstenošanu nodrošina atbalsta personāla (logopēdi, sporta skolotāja, 

mūzikas skolotājas, vadītāja vietnieks izglītības jomā, ārsta palīgs) saskaņota savstarpējā darbība un 

sadarbība ar grupas skolotājām, vecākiem. Sadarbībā ar iestādes atbalsta personālu tiek izstrādāti 

individuālie plāni un atbalsta pasākumi izglītojamajiem. Grupu skolotājas saņem  speciālo 

programmu katra izglītojamā individuālo, apakšgrupu nodarbību apmeklējuma grafiku, seko tā 

īstenošanai. Lai nodrošinātu izglītojamo mācību sasniegumus atbilstoši viņu spējām, sadarbībā ar 

atbalsta personālu un izglītojamā ģimeni tiek meklēti efektīvi sadarbības modeļi, atbilstoši katrai 

individuālai situācijai. 

Pedagogi sadarbojas audzināšanas virzienu īstenošanā gan savā grupā, gan iestādē, 

iesaistoties plānotā kopējo pasākumu organizēšanā un vadīšanā.  

Objektīvai un sistemātiskai izglītojamo attīstības novērtēšanai iestādē izstrādāta mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. Izstrādāta īpaša bērnu attīstību aprakstoša veidlapa, kuru pedagogi 

aizpilda, ja bērns apmācību turpina speciālajā grupā. 

Mācību līdzekļi tiek iegādāti plānveidīgi, pedagogiem vienojoties, sekojot līdzi aktuālajam 

piedāvājumam, konkrētajām izglītojamo vajadzībām, attīstības līmenim. Darbs pie divām 

digitālajām tāfelēm notiek pēc grafika, izmantojot elektroniskos 5-6 gadīgo apmācības līdzekļus 

“Raibā pasaule”, “Sākam mācīties”, “Soma”, kā arī citus interneta resursus. 

Izglītības iestādes vadība nodrošina iespēju iegūt pieredzi citās izglītības iestādēs novadā, 

Latvijā un ārzemēs, pārmantojot un ieviešot citu labās prakses piemērus izglītības iestādē, kā arī 

rosina iestādes pedagogus popularizēt savus labās prakses piemērus. Skolotāju sagatavotās 

prezentācijas mācību jomā pieejamas citiem kolēģiem. 

Izglītības iestādē izstrādāti audzināšanas darba virzieni 2020. - 2022. gadam, kurā vispusīgi 

un pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, 

sabiedrību un valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. 

Izglītības programmu īstenošanai izglītības iestāde nodrošina ar atbilstošu izmantojamo 

mācību literatūru un mācību līdzekļiem.  

 

Izglītības iestāde iesaistījusies Ekoskolu kustībā, aizrautīgi tiek īstenotas Ekoskolu 

programmas prasības - izveidota Ekoskolas padome, kurā piedalās administrācija, pedagogi, 

saimnieciskie darbinieki, vecāku pārstāvis. Izveidota mazā Ekoskolas padome, kurā iesaistīti 6-

gadīgie izglītojamie. Katrā iestādes grupā tiek aktualizēti un realizēti Ekoskolas uzdevumi, aktīvi 

iesaistot arī vecākus. Piedalāmies Rīcības dienās, plaši popularizējot Ekoskolas idejas vietējai 

kopienai, grupās tiek rīkotas pēcpusdienas, ekskursijas kopā ar vecākiem. Grupās, organizējot 

mācību procesu, notiek dažādas aktivitātes, lai realizētu šo programmu, atbilstošu mācību gada 

galvenajam Ekoskolas uzdevumam. Panāktas un saglabātas reālas pārmaiņas iestādes ikdienā, 

piemēram, ekoloģiski tīrīšanas līdzekļi, papildināta iestādes ēdienkarte, bērni paši uzliek ēdienu, 

atkritumu samazināšana un šķirošana. Iestāde, darbojoties Ekoskolu programmā, mērķtiecīgi 

organizējusi savu darbību, kā rezultātā secīgi iegūtas Ekoskolas balvas – diploms, Zaļai Karogs un 

2020. gadā pirmajiem Latvijā piešķirts Ekoskolu Vēstnieku statuss.  
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Ārkārtas situācijā visu grupu skolotājas nodrošināja attālināto mācību procesu, ik nedēļas 

sagatavojot un nosūtot uzdevumus visu grupu bērniem, kā arī aicinot vecākus sniegt atgriezenisko 

saikni. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomā Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības 

programmas: 

 Ekoskolas programmas uzdevumu īstenošana un ideju popularizēšana. 

 Mācību vides pārveidošana grupās, lai nodrošinātu kompetenču izglītības modeļa īstenošanu 

 Individuālās, apakšgrupu nodarbības izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, plānotas 

atbilstoši konkrētā bērna attīstības vajadzību nodrošināšanai : elpošanas nodarbības un 

kustību attīstības nodarbības. 

 Papildus  kustību attīstības nodarbības 6-gadīgiem izglītojamajiem ar sporta spēļu elementu 

apmācību. 

 Interešu izglītības programmas uzdevumu sasaiste ar iestādes mācību programmu 

izglītojamo pārslodzes mazināšanai. 

 Speciālo programmu izglītojamo atbalsta komandas darbība, plānojot, saskaņojot un 

sniedzot atbalsta pasākumus izglītojamajiem. 

 Labās prakses piemēru popularizēšana novadā, Latvijā un ārzemēs. 

 Atbalsts un iniciatīva pedagoģisko darbinieku tālākizglītībai, tajā skaitā, citu novada iestāžu 

pedagogiem. 

 

Turpmākā attīstība jomā Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas: 

 

Mācību satura loģiska sasaiste ar Ekoskolas gada un citām tēmām. 

Mācību satura plānošana E-klasē - atbilstība izglītojamo attīstības posmiem, plānotajiem 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

Gatavība nodrošināt kvalitatīvu attālināto apmācību nodrošināšana ārkārtas situācijas gadījumā 

 

Vērtējums jomā Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas: Labi. 

 

4.2. Joma – 2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte 

1. Raksturot, kā ikdienā tiek aizpildīti grupas žurnāli/grupas mācību nodarbību uzskaites žurnāli un 

kā tiek uzraudzīta to aizpilde atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

Izglītības iestādē pedagoģiskā procesa organizēšanai aizpilda nepieciešamo obligāto dokumentāciju: 

- Administrācija, pēc izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē,  aizpilda izglītojamā personas lietu, 

kurā norāda: personas lietas numuru, izglītojamā vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas gadu 

un datumu, dzimumu, dzimšanas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi, ziņas par 

vecākiem vai aizbildņiem (vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, kā arī ziņas par 

to, ka personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), izglītojamā deklarētās un 

faktiskās dzīvesvietas adresi. 

 

- Iestādes vadītājs aizpilda darba plānu, kurā apraksta izglītības iestādes pedagoģiskā un saim-

nieciski organizatoriskā darba gada plānu un perspektīvo darba plānu (trim gadiem). 

 

-  Izglītības programmas īstenošanai izglītības iestādes vadītājs apstiprina izmantojamās mācību 

literatūras sarakstu. 
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- Vadītājas vietnieks izglītības jomā, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai, 

sadarbībā ar grupas skolotājām, sastāda  mūzikas un sporta rotaļnodarbību sarakstu  atbilstoši katrai 

vecuma grupai, seko mācību satura integrācijai dienas gaitā atbilstoši izglītojamo vecumposmam  

- Vadītāja, ne retāk kā trīs reizes gadā,  izsludina pedagoģiskās padomes sēdes, kurās pedagoģiskais 

kolektīvs apstiprina iestādes darbības plānu, veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā 

priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai, apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un 

pedagoģisko pieredzi, ko atspoguļo pedagoģiskās padomes sēžu protokolos.  

- Iestādes padomes priekšsēdētāja sasauc iestādes padomes sēdes, kurās  grupu vecāku deleģēti 

vecāki sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai, piedalās izglītības procesa un tā rezultātu 

apspriešanā, sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz 

izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un 

izglītības programmu īstenošanu, lemj par individuālo mācību piederumu nodrošināšanu 

izglītojamajiem, informē grupas vecākus par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem, iesaista 

grupas izglītojamos un viņu vecākus iestādes pasākumos. Sēdes tiek protokolētas (skat. izglītības 

iestādes padomes sēžu protokoli). 

 Darba plānošana tiek veikta E-klasē: 

- Vadītājas vietnieks izglītības jomā aizpilda metodiķa dienasgrāmatu, kurā apraksta plānoto 

izglītības iestādes pedagoģisko darbu un pedagoģiskā procesa pārbaudes. 

 

- Skolotājs logopēds aizpilda speciālās izglītības skolotāja dienasgrāmatu, kurā apraksta plānotā 

pedagoģiskā procesa virzību un attīstību katrai speciālās izglītības grupai, konkretizējot uzdevumus 

noteiktas grupas kolektīvam un atsevišķiem izglītojamajiem. 

 

- Logopēds aizpilda individuālā darba dienasgrāmatu (speciālajās grupās), kurā iekļauj informāciju 

par bērna ar speciālām vajadzībām anamnēzi un attīstību.  

 

- Mūzikas skolotājas aizpilda mūzikas skolotāja dienasgrāmatu, kurā katrai grupai apraksta plānotos 

mūzikas nodarbību uzdevumus. 

 

- Sporta skolotājs aizpilda skolotāja dienasgrāmatu, kurā katrai grupai apraksta plānotos sporta 

nodarbību uzdevumus. 

 

- Grupu skolotājas aizpilda skolotājas dienasgrāmatu, kopīgi plānojot pedagoģisko darbu. Skolotāju 

dienasgrāmatas tiek pārbaudītas katra mēneša beigās. 

 

- Katru dienu grupu skolotājas grupas žurnālā atzīmē bērnu faktisko apmeklējumu, kā arī bērnu 

kavējumus un tā iemeslus. Vecāki, saskaņā ar iestādes iekšējo kārtību, informē iestādi par bērnu 

kavējumiem (personīgi vai telefoniski, nosūtot īsziņu uz iestādes norādīto  kontakttālruni līdz katras 

darba dienas plkst. 7.00). Par bērnu skaitu grupā katru dienu informē ārsta palīgu. Katra mēneša 

pēdējā darbdienā grupas skolotājas iesniedz ārsta palīgam izglītojamo apmeklējuma tabeli. 

2. Raksturot mācību procesa organizēšanu: 

 

2.1. kā pedagogi informē izglītojamos par mācību uzdevumiem, aktuālo nozarē u.c. 

 

Mācību gada uzdevumi tiek integrēti mācību procesā, integrētajās rotaļnodarbībās, izglītības 

iestādes pasākumos, kas norādīti mācību gada uzdevumu plānā, mācību gada pasākumu plānā, 

skolotāju dienasgrāmatās, atklāto rotaļnodarbību konspektos, pasākumu scenārijos. 
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2.2. kā notiek informācijas aprite starp pedagogiem, darba devējiem, izglītojamiem, izglītojamo 

vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm, kā informācija tiek apkopota, aktualizēta un ņemta vērā 

mācību procesa organizācijas pilnveidošanai un kā tiek ņemti vērā ieteikumi mācību procesa 

organizēšanai; 

 

Informācijas aprite starp pedagogiem notiek pedagoģiskās padomes sēdēs, pedagogu 

informatīvajās sanāksmēs, E-klasē.  

Darba devējs ir informēts par izglītības iestādes mācību darbu, pasākumu plānu un citām 

aktivitātēm.  

Informācijas aprite starp pedagogiem un izglītojamiem notiek katru dienu visas dienas gaitā.  

Izglītojamo vecāki par aktualitātēm izglītības iestādē, grupā un izglītojamo sasniegumiem 

tiek informēti iestādes padomē, padomes sēdes tiek protokolētas, grupas vecāku sanāksmēs, 

sanāksmes tiek protokolētas, individuālajās sarunās ar pedagogiem.  

Ieteikumus mācību procesa organizēšanai vecāki izsaka iestādes padomes sēdēs, grupu 

sanāksmēs, individuālajās sarunās. Tie tiek apspriesti pedagogu informatīvajās sanāksmēs un 

iekļauti mācību procesa pilnveidošanā. 

 

2.3. kā notiek kvalifikācijas prakses vietu nodrošinājums; 

 

Izglītības iestāde nodrošina prakses vietas gan pedagoģiskajiem darbiniekiem (pirmsskolas 

izglītības skolotājs, skolotājs logopēds), gan saimnieciskajiem darbiniekiem (lietvedis). Prakses 

vietas tiek nodrošinātas gan iestādes darbiniekiem, gan studentiem, noslēdzot vienošanās līgumu. 

Praksi nodrošina izglītības iestādes pieredzējuši un profesionāli darbinieki. 

 

2.4.kā tiek nodrošinātas darba vidē balstītu mācību apguves iespējas; 

 

Atbilstoši konkrētam prakses uzdevumam, praktikanti vēro darba procesu, piedalās, 

organizē un vada rotaļnodarbības, nobeigumā saņem aprakstošu prakses vērtējumu. 

 

2.5. kā pedagogi izmanto mācību līdzekļus, mācību tehniskos līdzekļus, iekārtas un aprīkojumu. 

  

Uzsākot mēneša tēmu,  tiek apspriesti apskatāmie jautājumi, izzinātas izglītojamo intereses, 

zināšanas par konkrēto tēmu, sagatavoti uzdevumi, kas nodrošina izglītojamo attīstību konkrētajā 

tēmā, izvēlētas vecumam atbilstošas metodes - vērojumi, praktiskā darbība, literatūra un citas. 

Pedagogi mācību un audzināšanas darba nodrošināšanai, sadarbībā ar vadītājas vietnieku 

izglītības jomā, vienojas par nepieciešamo mācību līdzekļu (kartons, materiāli rokdarbiem, mācību 

literatūra), mācību tehnisko līdzekļu (dators, digitālā tāfele, projektors, ekrāns, kopētājs, 

laminēšanas un iešūšanas iekārta, gaismas galds, elektriskā plīts, multifunkcionālais katls, 

blenderis) lietošanu konkrētai dienai,  nedēļai vai mēnesim. 

Interaktīvās tāfeles mācību procesā izmanto pedagogi 4-6gadīgo bērnu apmācībai pēc 

iepriekš sastādīta mācību plāna un lietošanas saraksta visam mācību gadam. Pēc nepieciešamības 

tāfele ir pieejama arī citu vecuma grupu bērniem.  

Darbinieki tehniskās ierīces izmanto atbilstoši izstrādātajiem iestādes drošības un 

ekspluatācijas noteikumiem.  

 

3. Raksturot metodiskā darba organizāciju un izglītības iestādes sadarbību ar metodiskajiem 

centriem vai profesionālās izglītības kompetences centriem. 

 

 Metodisko darbu izglītības iestādē vada, plāno un organizē vadītājas vietnieks izglītības 

jomā: atbild par pedagoģiskā procesa saturu, pēctecību, koordinē atbalsta personāla sadarbību, vada 

pedagogu informatīvās sanāksmes, konsultē un izglīto pedagoģiskos un saimnieciskos darbiniekus, 
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plāno darbinieku talākizglītību, regulāri apmeklē grupas, vēro rotaļnodarbības, vada pedagoģisko 

praksi, veic individuālās pārrunas. 

Vadītājas vietnieks izglītības jomā ir arī Alūksnes novada pirmsskolas izglītības koordinators, 

pirmsskolas izglītības skolotāju tālākizglītotājs, eksperts, sniedz konsultācijas, organizē kursus 

citiem Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. 

 Izglītības iestāde sadarbojas ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un visām 

Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī ar Alūksnes novada vidusskolu, Alūksnes 

Valsts ģimnāziju, Bērnu un jauniešu centru. Izglītības iestāde ir Ekoskolu vēstnieks. 

 Izglītības iestādes pedagogi piedalās Labās prakses pieredzes skolās, gūstot pieredzi citās 

Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 

  Pedagogi dalās ar savu pieredzi citiem novada pedagogiem. 

 

Labās prakses praktisko nodarbību, prezentāciju tēmas 2018./2019. mācību gadā: 

 Inese Ratsepa Latvju raksti un zīmes. 

 Inese Vītola, Sintija Pušpure Didaktiskās spēles matemātikas apguvei  

 Anita Šneidere -  Bērnu gatavība skolai (pamatprasmes, sociālā un emocionālā gatavība)  

 Guntra Ūdre,  Gunta Bojāre -  Svētku svinēšana jaunākā vecuma bērnu grupās. 

 Laura Mihailova, Sanita Drunka -  Darbs ar vecākiem jaunākajā vecumposmā. 

 Diāna Nāgele -  Stāstītmācīšanas procesā izmantojamo metožu un metodisko paņēmienu 

daudzveidība 

 Linda Berkule Vita Vērdiņa -  Darbs Sibelius programmā, nošu pierakstīšana 

 Ilze Holla, Lusine Petrosjana - Golubeva - Vizuālās mākslas izmantošana bērniem ar runas 

traucējumiem 

 Mārīte Rezgoriņa, Solvita Vancāne -  Algoritmu izmantošana stāstītmācīšanas prasmju 

attīstīšanā.  

 Sandra Miezīte Sanita Apšusala -  Vingrinājumi balsīgo, nebalsīgo līdzskaņu diferencēšanai.  

 Sanita Strakša,  Undīne Liepiņa -  Pastaigu organizēšana dabā ar uzdevumiem 3gadīgiem 

bērniem 

 Gita Selga, Indra Frunza -  Dabas un kultūras objektu izpēte vietējā vidē. 

 

Labās prakses praktisko nodarbību, prezentāciju tēmas 2019./2020. mācību gadā: 

 Visu vecumu bērnu skolotājas sagatavoja prezentācijas Labās prakses semināriem Alūksnes,  

Apes novadu  

“Kompetenču izglītības modelis: grupas vidē, plānošanā, vērtēšanā” 

 

4. Raksturot mācību satura apguvei izvēlēto metožu atbilstību un piemērotību izglītojamiem mācību 

procesā. 

 

Mācību satura apguvei pedagogi mācību procesā izmanto Valsts izglītības satura centra 

ieteiktās metodes un darba formas. Galvenā metode, caur kuru notiek mērķtiecība izglītojamo 

apmācība, ir rotaļa. Mācību procesa organizācijas forma iestādē ir integrētā diena, kur 

izglītojamiem loģiskā secībā piedāvāta iespēja, atbilstoši vecumposmam, iepazīties, izpētīt, 

praktiski darboties atbilstošās nedēļas tēmas ietvaros reālā dabas vidē. Izstrādāti pastaigu maršruti, 

kuros iekļauti nozīmīgākie objekti pilsētā, kas tiek sistemātiski un mērķtiecīgi apmeklēti, iepazīti. 

Izglītojamo radošo talantu attīstīšanai tiek pielietotas aktuālas, jaunas tehnoloģijas, paņēmieni, 

pedagogi regulāri seko līdzi inovācijām pirmsskolas jomā un pielieto tās darbā. Mēnešu tēmas 

pakārtojas norisēm dabā un sabiedrībā, līdz ar to izglītojamajiem mācību procesā apgūstamais 

saistās ar reālo dzīvi. Katra diena grupiņā sākas ar rīta apli, kur bērni kopā ar pedagogu noskaidro 

dienas aktualitātes, veicamos uzdevumus, dienas gaitu.  Grupās pieejamas vecumam atbilstošas 

rotaļlietas, didaktiskās spēles, kuras pedagogi aktualizē, vadoties no konkrētiem novērojumiem, 

bērnu attīstības veicināšanas vajadzībām. Noteiktā laikā notiek mūzikas, kustību attīstības un 
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individuālās logopēda nodarbības. Mācības tiek organizētas rotaļnodarbību veidā, darbojoties gan ar 

visu bērnu grupu vienlaicīgi (ievadot dienā), gan apakšgrupām, gan individuāli. Mācību jomas tiek 

integrētas pēc konkrētās tēmas uzdevumu nepieciešamības. Mūzikas un kustību attīstības 

nodarbības notiek pēc grafika mūzikas un sporta zālēs vai laukumā. Individuālās un apakšgrupu 

nodarbības tiek organizētas, ņemot vērā bērnu attīstības līmeni, spējas. 

Regulāri notiek Alūksnes pilsētas un novada kultūras iestāžu apmeklējumi - muzeji, to 

piedāvātās izglītojošās programmas, kultūras centra pasākumi, armijas tehnikas 

paraugdemonstrējumi. 

Sistemātiski, ik dienas, tiek veicināta un trenēta patstāvība, iemaņas higiēnas ievērošanā, 

sava apģērba, savu lietu aprūpē. Katru gadu izglītojamie tiek gatavoti dziedošo bērnu konkursam 

“Cālis”, kur tiek gūtas godalgotas vietas. Notiek aktīva izglītojamo iesaistīšana radošo darbu 

konkursos pirmsskolas vecuma bērniem, piemēram, portāla “Mammām un tētiem” zīmējumu 

konkurss “Mana tēta portrets”, Zemkopības ministrijas programmas “Skolas auglis un piens”, 

radošo darbu konkurss pirmsskolām ”No sēklas līdz galdam.”, uzņēmuma “Gudrā galva” bērnu 

darbu konkurss “Dārzeņi”, Žurnāla “Pūcīte” radošo darbu konkurss “Pūcītes draugi”, Latvijas 

Būvnieku asociācijas organizēts konkursa “ Gada labākā būve Latvijā” bērnu zīmējumu konkurss 

“Mana novada dārgakmens”, Zaļās Jostas konkurss “Es sāku ar sevi Tīrai Latvijai”, Portāla 

“Mammām un tētiem” zīmējumu konkurss “Plastmasas lietus”, Žurnāla “Pūcīte” radošo darbu 

konkurss “Labirints no dabas materiāliem” “Zaļās Jostas” konkurss “Atkritumiem nē!” Biedrības 

"Daibes ilgtspējas centrs"  foto akcija "Šķiro un samazini! Padalies, kā veicās!", Žurnāla “Rūķītis” 

konkurss “Mana Ziemas ainava” Žurnāla “Rūķītis” konkurss “Radi savu brīnumu”, Latviešu 

Valodas Aģentūras bērnu radošo darbu konkurss un citos, gūstot arī godalgotas vietas.  Ņemta 

aktīva līdzdalība Latvijas un Eiropas sporta aktivitātēs - Olimpiskajā dienā, Eiropas sporta nedēļā, 

Sniega dienā. Ik gadu aktīva dalība Ekoskolu akcijās, piemēram, Rīcības dienās, Silto Džemperu 

dienā, Klimata gājienā, Pasaules stundā u.c. 

 

5. Raksturot pedagogu un izglītojamo sadarbību mācību procesā. 

 

Pedagogi un izglītojamie sadarbojas visas dienas garumā, atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam.  Sadarbība notiek: rotaļnodarbībās, pastaigās, atpūtas laikā, ēdienreizēs, 

pasākumos, individuālajā darbā. Pedagogu un izglītojamo sadarbība mūsu iestādē nav šķirama no 

sadarbības ar vecākiem, jo tikai kopīgi iespējams nodrošināt optimālus apstākļus katra bērna 

veiksmīgai attīstībai. Bērni tiek ieinteresēti veicamajiem uzdevumiem, raisīta interese, vēlēšanās 

darboties kopā ar pieaugušo, citiem bērniem. Skolotājas uzklausa bērnu viedokļus, intereses, ir 

līdzās, nodrošinot bērnu aktīvu darbību un pieejamību attīstošajiem materiāliem  Mazās 

Ekopadomes darbība rosina bērnus izteikt viedokli, elementāri pētīt, analizēt, būt aktīvam 

sabiedrības loceklim. Darbošanās Dabas takā, piemēram, Kurmīša dārzā, augu dobē palīdz izprast 

secību, rūpes, audzina spēju novest darbu līdz rezultātam. Visā dienas gaitā notiek ģimeniska 

sadarbība starp pieaugušo un bērnu grupiņā, piemēram, dežuranta  pienākumi ļauj nemanot apgūt 

galda klāšanas iemaņas u.c. Visās grupās integrēti speciālo programmu bērni, kas apliecina 

pedagogu veiksmīgo sadarbību ar izglītojamajiem un individuālā darba līmeni.  

 

6. Raksturot pedagogu iniciatīvu, inovācijas, līdzdalību mācību līdzekļu izstrādē u.tml. 

Pedagogi, atbilstoši bērnu vecumposmam, izmantojot resursus no interneta, iegūtās 

pieredzes, sagatavo mācību materiālus un darba lapas, sagatavo prezentācijas par apgūstamo tēmu 

vai bērnus īpaši interesējošiem jautājumiem:  

2019.gada maijā Alūksnes NVO organizēta konference “Cilvēks un pilsētvide” viena 

skolotāja prezentē pētījumu “Ieteikumi bērnu, gājēju drošībai Alūksnē” 

 

2020. gadā e-žurnālā “Pirmsskola” publicēta četru pedagogu metodiskās darba pieredze. 
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7. Raksturot, kā pedagogi veido audzināšanas stundu saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes un 

saikni ar reālo dzīvi. 

 

Pedagogi plāno integrētās rotaļnodarbības, kurās ietverts audzināšanas darbs, vērtību, 

tikumu, ieradumu, caurviju prasmju attīstība, izmantojot dažādas metodes, uzskates materiālus un 

līdzekļus, interneta resursus, saistot audzināšanas darbu ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, 

akcentējot ģimeniskās un nacionālās vērtības, vides izglītību.  

Katras grupas pedagogi,  ir izstrādājuši grupas noteikumus, atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam, saprotamā un uzskatāmā veidā izglītojamie ir iepazīstināti ar tiem. Pedagogi 

iesaista izglītojamos grupas noteikumu izstrādē un regulāri rosina izglītojamos ievērot tos.  

Iestāde izglītojamos un ģimenes regulāri iesaista sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs, 

piemēram dalība Labo darbu nedēļā, kur katra grupa izvēlas, kādu labo darbu paveiks savā pilsētā. 

Grupās notiek gatavošanās iestādes kopējiem pasākumiem, gatavojot priekšnesumu, pētot, 

izprotot konkrēto svētku nozīmi, saturu: latvisko tradīciju svētkiem, Latvijas dzimšanas dienai, 

Iestādes dzimšanas dienai. Lāčplēša dienā grupas apmeklē pilsētā organizētos pasākumus. Regulāri 

tiek apmeklētas izrādes Kultūras centrā, pasākumi bibliotēkā, muzejā, ar bērniem pārrunāts to 

saturs, veidoti radošie darbi. Notiek pasākumu organizēšanas tradīciju maiņa, ņemot vērā Covid-19 

infekcijas izraisītos ierobežojumus. Pasākumi telpās notiek vienas grupas ietvaros. Kopējie 

pasākumi notiek Iestādes laukumos, svaigā gaisā. 

 

8. Raksturot, kā pedagogi mācību priekšmetu programmu īstenošanā nodrošina mācību procesa 

saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

 

 Nedēļas tēmas tiek saistītas ar gada dabas ritumu, notikumiem sabiedriskajā dzīvē 

(piemēram, izglītības iestādes dzimšanas diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, 

Lieldienas, Vasaras saulgrieži, gada noslēguma svētki, Olimpiskā diena, MOWE WEEK, sporta 

svētki -Miķeļdiena, Drošības ABC), mācību procesu sasaistot ar reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm. Atbilstoši tēmai,  katrs pedagogs plāno integrētās rotaļnodarbības, tēmas izpratnes 

veidošanai izmantojot dažāda veida uzskati, stāstus, video materiālus, kas palīdz nostiprināt 

apgūstamo tēmu, dodas pastaigās, pārgājienos un ekskursijās, vēro konkrētas dabas norises tuvā un 

tālākā apkārtnē. 

Sadarbojoties ar grupu vecākiem, grupu skolotājas aicina vecākus - konkrētās profesijas 

pārstāvi,  iepazīstināt ar savu profesiju. 

Izglītojamie, viņu vecāki, darbinieki regulāri iesaistās makulatūras, bateriju vākšanā, NVO 

organizētos labdarības pasākumos (apsveikuma kartīšu zīmēšana vientuļiem pensionāriem, 

nepieciešamo materiālu, barības vākšana, nogādāšana dzīvnieku patversmei ‘’Astes un Ūsas”). 

Īstenojot Ekoskolu programmu, māca rūpēties par dabu, būt atbildīgiem un taupīgiem. 

 

9. Raksturot, kā pedagogi veicina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību. 

 

Izglītojamo pašvērtēšanas prasmes tiek attīstītas, darbojoties integrētajās rotaļnodarbībās, 

individuālajā darbā, mūzikas rotaļnodarbībās, sporta aktivitātēs, uzstājoties ar pasākumu citu grupu 

izglītojamiem, darbojoties mazajā Ekopadomē, mācot izteikt un pamatot savu viedokli, analizējot 

paveikto, sniedzot atgriezenisko saiti katras rotaļnodarbības nobeigumā,  atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam. Pedagogi pašvērtēšanas prasmju attīstības nozīmi pārrunā individuālajās sarunās ar 

vecākiem, atspoguļo izglītojamo individuālajās attīstības novērtēšanas kartēs.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanas 

kvalitāte: 
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 Mācību procesa organizēšana dabā, kas sniedz izglītojamajiem vairāk iespējas iesaistīties 

pētnieciskajā un izzinošajā darbībā, izmantot daudzveidīgākas metodes un uzskates 

materiālus, sasniedzot vēlamo rezultātu.  

 Dalība Ekoskolas programmā. 

 Labās prakses plaša popularizēšana novada un valsts līmenī, godalgotu vietu iegūšana. 

 Izglītojamo aktīva iesaiste konkursos pirmsskolas vecuma bērniem, godalgotu vietu 

iegūšana. 

 

Turpmākā attīstība jomā Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanas kvalitāte : 

 Papildināt digitālo mācību līdzekļu bāzi, lai nodrošinātu digitālo prasmju apmācību un 

mūsdienīgu pedagoģisko procesu 

 Darba uzsākšana E-klasē 

Vērtējuma līmenis jomā Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanas kvalitāte: Labi. 

4.2.2. Kritērijs – 2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

1. Raksturot izglītojamo mācīšanās darba organizēšanu: 

1.1. informācijas apriti starp izglītības iestādi un izglītojamiem par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām;  

 

Pirms veicamā darba pedagogs ar bērniem pārrunā prasības, darba gaitu, iespējamo 

sasniedzamo rezultātu. Rezultāts tiek novērtēts pozitīvi, uzmundrinoši. Liela daļa izglītojamo spēj 

novērtēt gan savu rīcību, gan paveikto darbu – redz savas stiprās puses, kas ir izdevies ļoti 

veiksmīgi, kā arī visbiežāk redz pieļautās kļūdas, kuras reizēm ir grūti atzīt. Bērni izrāda prieku par 

labi paveiktiem vingrinājumiem un izprastiem spēles noteikumiem, tās gaitu un pārliecinās par sev 

nozīmīgiem gūtajiem sasniegumiem. Atbilstoši izvēlēti uzdevumi un vingrinājumi sekmē 

izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstīšanos. 

  

2. Norādīt izglītojamo skaitu, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi. 

 

Katra mēneša beigās grupas skolotājas nodod ārsta palīgam  konkrētā mēneša apmeklējuma 

tabeli, kur ir atzīmēti izglītojamo apmeklējumi, norādot šādus skaidrojumus: 

 “A” – adaptācijas laiks; 

 “+” - izglītojamais ir apmeklējis. 

 “s” - slims (ģimenes ārsta zīme); 

 “n” - nav apmeklējis izglītības iestādi (piezīmēs noradot: vecāku iesniegums, vecāku 

informācija, ka izglītojamais konkrētajā dienā neapmeklēs iestādi); 

Ja iemesli nav zināmi, grupas skolotājas sazinās ar izglītojamā ģimeni. 

Izglītības iestādē nav izglītojamo, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklētu 

izglītības iestādi. 

 

3. Raksturot, kā izglītības iestādē analizē kavējumu iemeslus, tajā skaitā to izglītojamo, kas bez 

attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi, un šo kavējumu ietekmi uz mācību 

sasniegumiem. 

 

Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un 

rīcību infekcijas saslimšanas gadījumos, kad izglītojamie uzsāk apmeklēt izglītības iestādi (jauno 

vecāku sanāksmē), regulāri katra mācību gada sākumā un pēc vajadzības grupu sanāksmēs vai 

individuālās pārrunās. Vecāki parakstās, ka ar noteikumiem ir iepazinušies un apņemas tos ievērot. 
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Izglītības iestāde sniedz informāciju izglītojamā ģimenei, ja nepieciešams saņemt atbalstu no 

Alūksnes novada sociālā dienesta vai Bāriņtiesas. 

Grupu skolotājas un ārsta palīgs regulāri seko izglītojamo apmeklējumam, analizē kavējuma 

iemeslus, ja nepieciešams veic profilaktiskos pasākumus (piemēram, infekcijas saslimšanas laikā, 

gripas epidēmijas laikā) vai sazinās ar izglītojamā ģimeni. 

Atbalsta personāls reģistrē izglītojamo apmeklējumu uz individuālajām nodarbībām.  

 

4. Raksturot, kādus pasākumus izglītības iestāde veic kavējumu novēršanai. 

 

Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamā ģimeni, lai pēc iespējas novērstu izglītojamā 

kavējumus (piemēram: izglītojamie apmeklē tikai mācību procesu, izglītojamajiem ir iespēja 

atgriezties un uzturēties izglītības iestādē pēc interešu izglītības pulciņa apmeklējuma, iestādes 

telpās piedāvā interešu izglītību), ja vien tas nav saistīts ar izglītojamā saslimšanu. 

 

5. Raksturot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku. 

 

Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti, vadoties pēc noteikumiem “Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, ievērojot 

atklātības un skaidrības, metodiskās daudzveidības,  sistēmiskuma,  iekļaujošo un izaugsmes 

principus. Uzsākot apmācību citā grupā vai mainoties pedagogiem, notiek pedagogu apspriede, kurā  

tiek nodota informācija par bērnu mācību sasniegumiem, attīstību, individuālām īpašām 

vajadzībām. 

Par individuālajiem izglītojamā rezultātiem vecāki tiek informēti individuālajās sarunās. 

Mācību gada noslēgumā pedagogi veic zināšanu, prasmju, attieksmju attīstības apkopojumu grupas 

izglītojamajiem, informē pedagoģiskās padomes sēdē, kā arī norāda, ja nepieciešams nodrošināt 

atbalsta pasākumus. 

Izglītojamajiem, kuri apgūst speciālo programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

speciālajā grupā un ir sasnieguši sešu gadu vecumu, izglītības iestāde, pēc nepieciešamības, 

nodrošina psihologa testa veikšanu par izglītojamā psiholoģisko gatavību skolai. Ar testa 

rezultātiem tiek iepazīstināti izglītojamā vecāki, grupas skolotājas, atbalsta personāls un sniegtas 

rekomendācijas. 

 

6. Raksturot izglītojamo dalību dažādos ārpusstundu pasākumos, kuri saistīti ar sabiedrības, 

kultūras un valsts aktualitātēm. 

 

Izglītības iestādes pasākumi notiek saskaņā ar audzināšanas pasākumu plānu visam mācību 

gadam, kurā ietverti drošības virzieni, audzināšanas un attīstošie uzdevumi. Pasākumos  piedalās 

visi izglītojamie. Pasākuma scenāriji tiek veidoti atbilstoši izglītojamo vecumam (ja nepieciešams, 

scenāriju vienam pasākumam sagatavo atsevišķi no 1,5 līdz 3 gadus veciem bērniem un no 4 līdz 7 

gadus veciem bērniem). Katram pasākumam tiek noteikti atbildīgie pedagogi. Pasākuma 

sagatavošanā piedalās pedagogu darba grupa.  Skatīt pielikumā. 

 

Izglītojamie regulāri apmeklē Alūksnes kultūras centra, muzeja, bibliotēkas rīkotos 

pasākumus un izglītojošas programmas. 

Interešu izglītības programmā apgūtās prasmes (atskaites koncerts) tiek iekļautas izglītības 

iestādes un grupu pasākumos. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanās 

kvalitāte:  

 

 Daudzveidīgi, izglītojoši, radoši, mūsdienīgi, kvalitatīvi organizēti pasākumi, 

tradīcijas.  
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 Atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem un viņu ģimenēm, piesaistot Mobilā veselības 

centra speciālistus, saņemot profesionālas konsultācijas un rekomendācijas. 

 Speciālās grupas 6-gadīgo bērnu gatavības skolai testēšanas, psihologa konsultāciju 

un rekomendāciju sniegšanu vecākiem nodrošināšana.  

 

Turpmākā attīstība jomā Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanās kvalitāte: 

Turpināt pilnveidot mācību darbu atbilstoši sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm.  

 

Vērtējuma līmenis: Mācīšana un mācīšanās kritērijā Mācīšanās kvalitāte:  Labi. 

 

4.2.3. Kritērijs – 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

1. Raksturot, kā izglītības iestādē tiek ievērota tās noteiktā izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. 

 

Pedagogu dienasgrāmatās ik nedēļas un katra mēneša beigās tiek veikti pedagoģisko 

vērojumu pieraksti, kuros atspoguļojas grupas bērnu attīstības dinamika. 

Divas reizes mācību gadā izglītojamo attīstība tiek izvērtēta un rezultāti atzīmēti 

individuālājās attīstības novērtēšanas kartēs. 

Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējums tiek 

izteikts mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Speciālās grupas 6-gadīgajiem izglītojamajiem tika veikta psiholoģiskā testēšana par 

gatavību skolai, ar testa rezultātiem iepazīstinot vecākus, sniedzot rekomendācijas. 

Izglītojamo vecāki, pēc izglītojamā pirmsskolas izglītības satura apguves, par bērna 

sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) saņem 

rakstisku vērtējumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 31.07.2012. noteikumu  

Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, 16.punktu. 

 

2. Raksturot, kā mācību sasniegumu vērtēšana tiek izmantota mācību procesa pilnveidei un 

izglītojamo mācību sasniegumu veicināšanai. 

 

Pedagogi, lai pilnveidotu mācību procesu un veicinātu izglītojamo mācību sasniegumus, pēc 

izglītojamo attīstības un novērtēšanas rezultātu apkopošanas pedagoģiskās padomes sēdē sniedz 

informāciju par attīstības dinamiku katram vecumposmam. Pedagogi veic analīzi, izvirza veicamos 

uzdevumus nākošajam vērtēšanas periodam. Pedagogi nodod vērtējuma kartes nākamās grupas 

pedagogiem, kā arī aizpilda izvērtēšanas kartes par bērna attīstību, ja tiek uzsākta speciālās grupas 

apmeklējums izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. 

 

3. Raksturot, kā notiek informācijas aprite starp pedagogiem, darba devējiem, izglītojamiem un 

izglītojamo vecākiem mācību sasniegumu vērtēšanas jautājumos. 

Informācijas aprite starp pedagogiem notiek pedagoģiskās padomes sēdēs, pedagogu 

informatīvajās sanāksmēs, speciālo programmu izglītojamo atbalsta personāla sanāksmēs.  

Izglītojamo vecāki informāciju par izglītojamā mācību sasniegumiem saņem individuālajās 

pārrunās ar pedagogiem, reizi mācību gadā-  janvāra, februāra mēnešos, Katra izglītojamā vecākiem 

notiek izsmeļoša saruna ar grupas pedagogiem par bērna attīstības jautājumiem. Ja nepieciešams, 

tiek piesaistīts atbalsta personāls,  speciālisti (piemēram, psihologs). 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Mācīšana un mācīšanās kritērijā Vērtēšana 

kā mācību procesa sastāvdaļa: 

 



21 

 

 Rekomendāciju un konsultāciju izglītojamo vecākiem un pedagogiem regularitāte un 

kvalitatīvs līmenis. 

 Izstrādāta kvalitatīva, pārdomāta mācību sasniegumu izvērtēšanas kārtība 

 

Turpmākā attīstība jomā Mācīšana un mācīšanās kritērijā Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa:  

 

 Veicināt pedagogu prasmi formulēt tēmai, mācību jomai, vecumposmam atbilstošu 

plānoto sasniedzamo rezultātu bērnam 

 

Vērtējuma līmenis jomā Mācīšana un mācīšanās kritērijā Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: 

Labi. 

 

4.3. Joma – 3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Kritērijs – 3.1. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

1. Raksturot sasniegumus, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Izglītojamo sasniegumi 

kritērijā Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. 

 

Katru mācību gadu grupu skolotājas sadarbībā ar atbalsta personālu, izglītojamo vecākiem, 

ņemot vērā izglītojamo vecumu, intereses, spējas un piedāvājumu, piedalās pasākumos, konkursos, 

kuros tiek novērtēti un gūst atzinību. Lepojamies ar ikvienu izglītojamā sasniegumu, kas popularizē 

iestādes vārdu novadā, Latvijā un tas ir ļoti nozīmīgi arī pašiem izglītojamajiem viņu izaugsmei, 

pašapziņai un piederības sajūtas attīstīšanai.  

2017./2018. mācību gads 2018./2019. mācību gads 2019./2020. mācību gads 

SIA “Gudra galva” 

fotokonkurss par bērnu 

darbošanos ar iegādātajām 

lietām (Intereses par 

intelektuālām spēlēm 

rosināšana). Pateicība 

9.grupai 

Uzņēmuma “Gudrā galva” 

bērnu darbu konkurss 

“Dārzeņi”, Skatītāju 

simpātiju balva 5.grupai 

Ekoskolu Rīcības dienas 

Katra grupa apmeklēja kādu iestādi 

pilsētā, popularizējot  ideju “Maini 

sevi, nevis 

klimatu!”,7.,10.,5.,11.grupa novadīja 

nodarbības ANV, ABJC, PII 

“Pienenīte”. Iestāde balvā iegūst Bee 

– Bot robotu 

SIA „Zaļā josta”, SIA” 

Papīrfabrika Līgatne” 

makulatūras vākšanas akcija 

(Zaļa dzīvesveida 

popularizēšana, kopā 4780 

kg). „Zaļās jostas” balva,  

Pateicība iestādei, 11 grupas 

Olimpiāde ANV 

“Gudrinieks 2019”,  

godalgotas vietas, 

Gudrinieku tituli, iesaistītas 

5-6 gadīgo bērnu grupas 

Biedrības "Daibes ilgtspējas 

centrs"  foto akcija "Šķiro un 

samazini! Padalies, kā veicās!" 

Mazās Ekopadomes dalība. Balva- 

Iespēja pedagogiem apmeklēt 

meistarklasi vides izglītības centrā 

Urda 

SIA „Zaļā josta” bateriju 

vākšanas konkurss „Būsim 

atbildīgi!” (Zaļa dzīvesveida 

popularizēšana, kopā 239 kg). 

„Zaļās jostas” balva 

Pateicība iestādei, 11 grupas 

Mazo vokālistu konkurss 

“Cālis” Alūksnes novadā, 

sagatavoti 18 bērni, 5 

godalgotas vietas 

Žurnāla “Pūcīte” radošo darbu 

konkurss “Labirints no dabas 

materiāliem”, diplomi 10.grupas 

bērniem 

Žurnāla “Pūcīte” radošo 
Izdevniecības “Liels un Žurnāla “Rūķītis” konkurss “Mana 
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darbu fotokonkurss “Pūces 

māja” (Bērnu talantu 

attīstīšana). Pateicība 5.,11. 

grupām 

Mazs” organizēta Mazā 

bērnu žūrija, iegādātas, 

izlasītas konkursa grāmatas, 

nosūtīti pasākumu apraksti, 

diplomi bērniem 

Ziemas ainava”, 11.grupa, galda 

spēle grupai 

Zīmējumu konkurss Alūksnes 

bibliotēkā “Suņa gads” 

(Bērnu talantu attīstīšana). 

Godalgas, nodarbība 

bibliotēkā 3.,4.,9.grupām 

SIA „Zaļā josta”, SIA” 

Papīrfabrika Līgatne” 

makulatūras vākšanas akcija 

(Zaļa dzīvesveida 

popularizēšana, kopā 

2500kg). „Zaļās jostas” 

balva,  

Pateicība iestādei, 11 grupas 

SIA „Zaļā josta”, SIA” Papīrfabrika 

Līgatne” makulatūras vākšanas 

akcija (Zaļa dzīvesveida 

popularizēšana, kopā 1300kg). 

„Zaļās jostas” balva,  

Pateicība iestādei, 11 grupas 

Modes skate pirmsskolas 

vecuma bērniem Kolberģa 

tautas namā (Bērnu talantu 

attīstīšana, sadarbība ar 

ģimenēm). 2.vieta 5.grupai  

SIA „Zaļā josta” bateriju 

vākšanas konkurss „Būsim 

atbildīgi!” (Zaļa 

dzīvesveida popularizēšana, 

kopā 200 kg). „Zaļās jostas” 

balva 

Pateicība iestādei, piedalās 

11 grupas 

SIA „Zaļā josta” bateriju vākšanas 

konkurss „Būsim atbildīgi!” (Zaļa 

dzīvesveida popularizēšana, kopā 

355 kg). „Zaļās jostas” balva 

Pateicība iestādei, piedalās 11 

grupas 

Mazo vokālistu konkurss 

„Skanīgākais putnēns” 

Kolberģa Tautas namā 

(Bērnu talantu attīstīšana). 

Godalgotas vietas 14 

izglītojamajiem, pedagogi 

Vita Vērdiņa, Linda Berkule 

Žurnāla “Pūcīte” radošo 

darbu konkurss “Pūcītes 

draugi”, piedalās 3 grupas, 

darbi rotā iestādi 

Dalība Bērnu žūrijā, 5-6 gadīgie 

bērni 

Pirmsskolēnu pasaku rīts 

Alūksnes kultūras centrā 

(Bērnu talantu attīstīšana 

speciālās programmas 

bērniem). Pateicība par 

dalību 4.grupai 

Dalība Bērnu žūrijā, 5-6 

gadīgie bērni 

Modes skate pirmsskolas vecuma 

bērniem ANV(Bērnu talantu 

attīstīšana, sadarbība ar ģimenēm). 

3.grupa 

Mazo vokālistu konkurss 

„Cālis” 

Alūksnē (Bērnu talantu 

attīstīšana). Godalgotas vietas 

14 bērniem, pedagogi Vita 

Vērdiņa, Linda Berkule 

 “Zaļās Jostas” konkurss 

“Atkritumiem nē!” Mazās 

Ekopadomes ģimenes pēta un maina 

ģimeņu paradumus atkritumu jomā, 

balvā Ekolietas 

Dalība Bērnu žūrijā, 5-6 

gadīgie bērni 

 Latviešu valodas aģentūras radošo 

darbu konkurss,  balvā valodas 

spēles un grāmatas. 

 

2. Norādīt problēmas izglītības iestādes izglītojamo ikdienas darbā un raksturot izglītības iestādes 

plānotās darbības ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanai pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. 

 Pedagogi regulāri analizē izglītojamo mācību sasniegumus, iespējas attīstīt talantus un 

nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Grupu skolotājas sadarbībā ar 

atbalsta personālu izstrādā rekomendācijas un atbalsta pasākumus grūtību pārvarēšanai, iepazīstina 

un apspriež pedagogu informatīvajās sanāksmēs,  iepazīstina izglītojamo vecākus.  
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Pedagogi apmeklē tālākizglītības kursus par izglītības un audzināšanas jautājumiem, kuros 

gūst atziņas atbilstoši jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Sasniegumi ir pietiekami labi, 

jāturpina darbs pie talantu attīstīšanas, bērnu iesaistīšanas konkursos, radošo darbu skatēs. 

 

3. Analizēt korelāciju starp izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā un mācību satura apguves 

rezultātiem 

 Regulāra ikdienas mācību sasniegumu rezultātu analīze un tālāko uzdevumu izvirzīšana 

augstāku rezultātu sasniegšanai,  ir izveidojusi stabilu sadarbību starp grupu skolotājām, atbalsta 

personālu un iestādes administrāciju  izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu jautājumu risināšanā. 

Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, izglītojamajiem tiek piedāvāts nepieciešamais 

atbalsts: logopēda vadītas skaņu nodarbības visai grupai 4-gadīgiem bērniem, sporta aktivitātes 

(papildus kustību attīstības nodarbībām, atsevišķi meitenēm un zēniem), dziedāšanas ansambļi pēc 

izglītojamo spējām, iespēja apgūt speciālo programmu gan integrēti, gan  speciālajā grupā, 

speciālistu ārpakalpojums, saņemot rekomendācijas un ieteikumus (psihologs, mikrologopēds, 

fizioterapeits u.c.).  

Pilnveidojot esošo pēctecības sistēmu starp vecumposmiem, lai nodrošinātu izglītojamā 

spēju mācību darbā sasniegt arvien labākus rezultātus, grupas skolotājas informē par izglītojamā 

spējām jaunās grupas skolotājas. 

 

Turpmākā attīstība jomā  Izglītojamo sasniegumi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa:  

Pēc iespējas ātrāk identificēt izglītojamo attīstības un uzvedības grūtības un uzsākt korekcijas 

darbu šo grūtību pārvarēšanai, veicinot izglītojamā ģimenes līdzdalību. 

 Turpināt piesaistīt speciālistus, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem un 

pedagogiem, saņemot profesionālas konsultācijas, rekomendācijas. 

 Pilnveidot grupas skolotāju vērtēšanas kompetenci, lai, dažādojot mācību sasniegumu 

vērtēšanas veidus un paņēmienus, veicinātu izglītojamā mācīšanās motivāciju. 

 Vērtēšanas rezultātus izmantot tūlītējam darbam vai  iekļaut attīstības plānā tālākai 

realizēšanai. 

 

4.4. Joma – 4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Kritērijs – 4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

1. Raksturot psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā atbalsta nodrošinājumu izglītības iestādē: 

1.1. kāds atbalsta personāls darbojas izglītības iestādē: 

 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta komanda, kuru vada vadītājas vietnieks izglītības jomā. 

Komandā darbojas logopēdi, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, pirmsskolas izglītības sporta 

skolotājs, ārsta palīgs. Komandai notiek regulāra saziņa ar grupu skolotājiem. 

 

1.2. kādus atbalsta pasākumus organizē izglītības iestādē: 

 

Izglītības iestādē, sadarbojoties ar jaunajām ģimenēm, veiksmīgi norit visa vecuma bērnu 

adaptācijas process. 
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Izglītības iestādē kā atbalsta pasākumus, iespējams saņemt individuālas nodarbības pie 

logopēda, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja.  

Izglītojamie, kuri saņēmuši Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ar ieteikumu 

apmeklēt kādu no speciālajām programmām, apmeklē speciālo grupu izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem, kurā ir mazāks izglītojamo skaits un tiek nodrošināts individuāls darbs izglītojamiem 

ar valodas traucējumiem vai speciālo programmu apgūst integrēti. Izglītojamie ar somatiskām 

saslimšanām saņem atbilstošu aprūpi ēdināšanā un/vai veselības nostiprināšanā.    

Nepieciešamības gadījumā izglītojamajam tiek nodrošināts asistents. Pedagogiem ir pieredze 

darbā ar izglītojamajiem ar autiska spektra traucējumiem. 

Izglītības iestāde nodrošināja Mobilā veselības aprūpes centra speciālistu konsultācijas 

visiem izglītojamajiem, kuru vecāki izteica nepieciešamību. Speciālisti sniedza rekomendācijas un 

ieteikumus izglītojamo veselības nostiprināšanā un citos jautājumos.  

 

1.3. kāda ir izglītības iestādes sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un citām atbildīgajām 

pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām, sadarbības efektivitāte un analīze: 

 

Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi, Bāriņtiesu, 

apmainoties ar informāciju par izglītojamajiem (aprūpe, saskarsmes tiesības un citos jautājumos, 

kas aizsargā izglītojamā intereses).  

Izglītības iestāde rosina izglītojamo vecākus saņemt atbalstu, piemēram, brīvpusdienas. 

Izglītības iestādes darbinieki piedalās atbildīgo dienestu rīkotajos izglītojošajos pasākumos 

par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā, personas datu aizsardzībā. 

 

1.4. kā uzskaita datus par izglītojamo veselības stāvokli un par nelaimes gadījumiem, kā notiek 

minēto datu analīze un kā tiek izmantoti secinājumi: 

 

Katram izglītojamajam ir bērna medicīnas karte (veidlapa 026/4), kurā ir informācija par 

izglītojamā veselības stāvokli. Izglītojamais, atgriežoties pēc slimošanas, iesniedz ģimenes ārsta 

zīmi. Uzskaiti un pārraudzību veic ārsta palīgs. Visas izglītojamo traumas, kas gūtas izglītības 

iestādē, ārsta palīgs reģistrē ambulatoro pacientu reģistrācijas žurnālā. Sadarbībā ar iestādes 

darbiniekiem, tiek izvērtēti negadījumu cēloņi un iespējas, kādi darba organizācijas vai vides 

uzlabojumi jāveic, lai nākotnē izvairītos no šādām situācijām. 

 

1.5. kā uzskaita datus par uzvedību, pārkāpumiem, tostarp vardarbību izglītības iestādē, kā notiek 

minēto datu analīze un kā tiek izmantoti secinājumi; 

 

 Grupu skolotājas Skolotāju dienasgrāmatās veic atzīmi par izglītojamā uzvedības 

pārkāpumiem, miesas bojājumu nodarīšanu citiem izglītojamajiem, veic pārrunas ar izglītojamo, 

izglītojamā ģimeni. Grupu skolotājas regulāri ar izglītojamajiem pārrunā grupas noteikumus. Ja 

nepieciešams, situāciju izvērtē atbalsta komanda, administrācija, sniedzot rekomendācijas situācijas 

uzlabošanai pedagogiem un izglītojamā vecākiem. 

  

1.6. kā izglītības iestādē tiek izstrādāti atbalsta pasākumi izglītojamiem, kuri cietuši no vardarbības 

vai kuriem ir ilgstošas uzvedības problēmas: 

 

Šādi vardarbības gadījumi izglītības iestādē nav reģistrēti.  

Izglītības iestādes pedagoģiskie un saimnieciskie darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā. 
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Izglītības iestāde piedalās preventīvā programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”, 

kuras ietvaros divas skolotājas ir apmācītas programmā “Džimbas deviņu soļu drošības 

programma”, kuras mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem 

cilvēkiem, veicināt adekvātas pašapziņas veidošanos un pāridarījumu atklāšanu, stimulēt 

komunikāciju starp vecākiem, pedagogiem un bērniem par personisko drošību attiecībās un rīcību 

apdraudošās situācijās. 

 

2. Raksturot iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka izglītojamo drošības nodrošināšanu izglītības 

iestādē, tās organizētajos pasākumos un prakses laikā. 

 

- Iekšējās kārtības noteikumi. 

- Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām personām 

- Rīcība infekcijas saslimšanas gadījumos. 

- Drošības noteikumi. 

- Rīkojums par atbildīgajiem pedagogiem: par drošību ekskursijās, pārgājienos, sporta 

sacensībās, citos izglītības iestādes rīkotajos pasākumos. 

- Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu. 

- Evakuācijas plāni. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomā Atbalsts izglītojamiem kritērijā Psiholoģiskais 

atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts: 

 

 Mobilā veselības aprūpes centra speciālistu konsultācijas 

 

Turpmākā attīstība jomā Atbalsts izglītojamiem kritērijā Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts: 

 

 Organizēt nodarbības 5-6 gadus veciem izglītojamajiem un apmācīt “Džimbas deviņu 

soļu drošības programmā” 

 

Vērtējuma līmenis jomā  Atbalsts izglītojamiem kritērijā Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts: Labi. 

 

4.4.2. Kritērijs – 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

1. Raksturot drošības pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu izglītības iestādē: 

1.1. kā tiek organizētas mācības izglītojamiem par rīcību ārkārtas situācijās un evakuācijas 

gadījumos: 

 

Izglītojamo drošības nodrošināšana iestādē un tās organizētajos pasākumos notiek saskaņā ar 

Iekšējās kārtības noteikumiem. 

Grupu skolotājas instruē izglītojamos, veicot atzīmi Skolotāju dienasgrāmatās, vienu reizi 

mācību gada sākumā vai pēc vajadzības. 

Vienu reizi mācību gadā notiek Ugunsdzēsības trauksmes mācības ar izglītojamo evakuāciju. 

Iestādes rīkotajos pasākumos tiek norīkota atbildīgā persona. 

 

1.2. kā izglītojamie tiek izglītoti par izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem: 
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Izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kartības noteikumiem vienu reizi mācību gada 

sākumā un pēc vajadzības. Izglītības iestādes grupās izvietoti grupas noteikumi. Grupas skolotājas 

un atbildīgie par pasākuma norisi regulāri seko, pārrauga un nodrošina, lai tiktu ievēroti iekšējās 

kārtības noteikumi.  

1.3. kā izglītojamie tiek izglītoti par vardarbību, tās veidiem un izpausmēm, rīcību vardarbības 

gadījumos: 

 

Tēmas tiek iekļautas izglītības iestādes mācību gada pasākumu plānā un grupu nedēļas 

plānojumā. Katru mēnesi īpaša uzmanība tiek pievērsta konkrētam drošības veidam. Septembrī tiek 

organizēta Drošības nedēļa, maijā pasākums visu grupu bērniem “Mana drošības ABC”. 

 

1.4. kā tiek apzināti riska faktori izglītojamo drošības noteikšanā un kas tiek darīts, lai minētos 

riska faktorus mazinātu: 

 

Vienu reizi gadā iestādes vadītājs kopā ar darba drošības aizsardzības speciālistu izvērtē 

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

izstrādā rīcības plānu, iepazīstina darbiniekus. 

 

1.5. kādi drošības pasākumi tiek organizēti, lai izglītības iestādē neiekļūtu nepiederošas personas, 

kāda ir apmeklētāju uzraudzība: 

 

-Izglītības iestādes ārdurvis ir slēgtas no plkst. 9.00 līdz 16.00. 

-Pie ārdurvīm ierīkota zvana poga. 

-Darbinieki iestādē iekļūst izmantojot durvju kodus. 

-Pie ieejas iestādē ir uzraksts “Nepiederošām personām ieeja ir aizliegta” un ir norādīts 

tālrunis saziņai. 

-Iestādē ir noteikta kārtība, kā darbinieki rīkojas un pieņem apmeklētājus. 

 

1.6. kā tiek ievērota kārtība telpu izmantošanai un mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma 

lietošanai: 

 

Telpu izmantošanu un mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma lietošanu uzrauga un 

saskaņo vadītājas vietnieks izglītības jomā. 

 

2. Raksturot, kā tiek veikts izglītības iestādes darba aizsardzības monitorings: 

 

 Darba aizsardzības speciālists veic darba aizsardzības monitoringu un plāno finanšu līdzekļu 

pieprasījumu nākošajā budžeta gadā. 

 

3. Raksturot, kā izglītības iestādē tiek nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe: 

 

Saskaņā ar dienas režīmu, izglītojamajiem tiek nodrošināts līdzsvarots nodarbību un atpūtas 

laiks, regulāras fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā. 

Ārsta palīgs nodrošina sabalansētas ēdienkartes sastādīšanu, nodrošina speciālās ēdināšanas 

ēdienkartes sastādīšanu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, regulāri pilnveido un papildina 

zināšanas, aktīvi darbojas Ekoskolas programmā. Izglītības iestāde piedalās “Skolas piens” un 

“Skolas auglis” programmās, kā arī sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, uzrauga sanitāro, higiēnas 

normu un dienas režīma ievērošanu izglītības iestādē. 

Divas reizes mācību gadā izglītojamie tiek svērti un mērīti. 
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Vienu reizi gadā un pēc vajadzības bērniem tiek pārbaudīta pedikuloze. 

Ja ikdienas dzīvē rodas kāda neliela trauma (nobrāzums),  tā tiek nekavējoties novērsta 

iestādē,  par to tiek informēti vecāki. 

Iestādē bērni mācās rūpēties par zobu veselību (visa vecuma bērni).  

Vienu reizi mācību gadā izglītojamos no 3 gadu vecuma pārbauda zobu higiēnists. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomā Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un 

darba aizsardzība). 

 

 Izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri nosaka uzvedības kārtību izglītības iestādē, 

iestādes teritorijā. 

 Darbinieki tiek regulāri apmācīti un instruēti darba drošībā, aizsardzībā. 

 Tiek nodrošināti daudzveidīgi pasākumi izglītojamo izglītošanai drošības jautājumos, 

sadarbībā ar attiecīgajiem dienestiem (Ugunsdzēsēji, Valsts policija, Nacionālie 

bruņotie spēki, Alūksnes kinologu biedrība “Remis”). 

 

Turpmākā attīstība jomā Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

 

 Veikt darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. 

 Regulāri aktualizēt iekšējos normatīvos aktus. 

 

Vērtējuma līmenis: jomā Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība): Ļoti 

labi. 

 

4.4.3. Kritērijs – 4.3. Atbalsts personības veidošanā  

 

1. Raksturot izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldē, izglītības iestādes padomes darbā.  

 

Izglītojamie piedalās mazās Ekoskolas padomes darbā. Ekoskolas padome, iestādes 

darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki piedalās dažādās Ekoskolas programmas aktivitātēs. 

 

2. Raksturot izglītības iestādes audzināšanas darba uzdevumus personības veidošanā, tostarp 

izglītojamo sociālemocionālo audzināšanu: 

 

Iestāde nodrošina iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, 

rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, 

sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti 

Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei. Plānojot darbu, katrai nedēļai tiek paredzēts 

īpašs audzināšanas uzdevums. 

 

3. Raksturot, kā ārpusnodarbību pasākumos tiek īstenota izglītojamo patriotiskā, pilsoniskā, 

daudzkultūru un veselīgu dzīvesveidu veicinošā audzināšana, Eiropas piederības apziņas 

veicināšana un atbalsts dzīvei savstarpēji mijiedarbīgā pasaulē.        

 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno audzināšanas pasākumu plānu katram mācību gadam,  

iekļaujot tematiskos un izglītojošos pasākumus, kas ir nozīmīgi iestādei (piemēram izglītības 

iestādes dzimšanas diena), pilsētai, novadam, Latvijai (Latvijas Republikas Neatkarības 

pasludināšanas diena),  kas veicina piederību Latvijas, Eiropas kultūrtelpai, līdzdalību kultūras 

mantojuma pārnesē.  

Iestāde rosina izglītojamo atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju, 

aktīvi darbojoties Ekoskolu programmā. 
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 No 2012. līdz 2014. gadam piedalījāmies Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā “Veidosim 

mūsu pasauli zaļāku un tīrāku”, iesaistot un  informējot izglītojamo vecākus un sabiedrību par vides 

aizsardzību. 

No 2018. gada sadarbībā ar Alūksnes NVO tiek realizētas Erasmus+ mobilitātes aktivitātes 

“Brīvprātīgais darbs”, kuras ietvaros iestādē strādājuši brīvprātīgie jaunieši no Francijas un 

Spānijas, sniedzot bērniem jaunu, citu kultūru pieredzi. 

No 2019.gada tiek realizēts  Vidzemes Attīstības aģentūras starptautiskais projekts “Waste 

Art”, kur mācāmies, kā reāli samazināt atkritumus, dalāmies ar savu pieredzi ar citām iesaistītajām 

skolām, bērniem bija iespēja doties ekskursijā uz atkritumu šķirošanas poligonu Daibē. 

2020. gadā noslēdzās Ekoskolu  projekts “Lielās augu medības”, kur mācījāmās par 

bioloģisko daudzveidību. 

2019. gadā uzsākta  Erasmus+ projekta “ICT and robotics in preschool education: A more 

ttractive way for learning” realizācija. 

 

Veicinām izglītojamo cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu 

paradumu izkopšanu, grupu nedēļas tēmu plānojumos sistemātiski iekļaujot tēmas par veselīgu 

dzīvesveidu. Organizējam ikgadējos pasākumus “Drošības nedēļa”, “Mana drošības ABC”.  

 

4. Raksturot, kādā veidā pedagogi veicina izglītojamo iesaistīšanos izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumu izstrādē un atbalsta pozitīvu uzvedību. 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, izglītojamie apgūst 

nepieciešamās zināšanas un prasmes atbilstoši vecumposmam. Katrā grupā ir izstrādāti grupas 

noteikumi, kuru izstrādāšanā ir piedalījušies izglītojamie. 

Lai nodrošinātu uzvedības noteikumu un drošības prasību ievērošanu iestādes teritorijas 

Velo trasē, izglītojamie zīmēja piktogrammas.  

 

5. Raksturot, kā pedagogi informē izglītojamos par rīcību pārkāpumu gadījumā. 

 

Izglītojamos par rīcību pārkāpumu gadījumā pedagogi informē mutiski, pārrunājot rīcību 

individuāli, kā arī, ja nepieciešams, ar visu grupu, atkārtojot grupas noteikumus. 

 

6. Raksturot, kā izglītības iestādē plāno un organizē daudzveidīgus ārpusnodarbību pasākumus, 

tajā skaitā patriotismu un piederības apziņu veicinošus valstiskās audzināšanas pasākumus. 

 

Audzināšanas pasākumu plānā katram mācību gadam,  tiek iekļauti iestādes gada uzdevumi, 

tematiskie un izglītojošie pasākumi, valstī izvirzītās mācību gada aktualitātes, prioritātes izglītībā 

un kultūrā. 

 

7. Raksturot, kā izglītības iestāde veic pasākumu satura un norises analīzi un kā iegūtos 

secinājumus izmanto turpmākajā darbībā. 

 

Pasākumu satura un norises analīzi izglītības iestāde veic pedagoģiskās padomes sēdēs un 

pedagogu informatīvajās sanāksmēs. Iegūtie secinājumi tiek izmantoti pasākumu norises kvalitātes 

uzlabošanai. Nepieciešamības gadījumā notiek individuālas konsultācijas ar atbildīgajiem 

pedagogiem. 

 

8. Raksturot, kā ārpus nodarbību pasākumu sagatavošanā un norisē iesaistās izglītojamie. 
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Ārpus nodarbību pasākumu  sagatavošanas norisē izglītojamie iesaistās ar pedagogu un/vai 

vecāku līdzdalību. 

 

9. Raksturot izglītības iestādes darbību interešu izglītības organizēšanā un izglītojamo iesaistīšanā: 

 

Izglītības iestāde apzina iespējas piedāvāt telpas interešu izglītības organizēšanai uz vietas 

iestādē. 

Iepazīstina izglītojamo vecākus ar izglītojamo noslogojumu pirmsskolas izglītības 

programmas mācību satura apguvē katram konkrētajam vecumposmam,  aicina vecākus atbildīgi 

izvērtēt papildus izglītības nepieciešamību, ņemot vērā katra konkrēta bērna spējas un intereses, lai 

nepārslogotu izglītojamos. 

Sadarbībā ar vecākiem tiek izzinātas jomas, kas būtu aktuālas izglītojamiem un, atsaucoties 

uz pieprasījumu, tiek piesaistīti interešu izglītības pedagogi.  

Izglītības iestādē  darbojas trīs maksas interešu izglītības programmas, ko īsteno Bērnu un 

jauniešu centrs. 

 

9.1. kāds izglītības iestādē ir interešu izglītības piedāvājums kultūrizglītībā, vides izglītībā, 

tehniskajā jaunradē, sportā utt.; 

 

Izglītības iestādē izglītojamajiem pieejamas šādas maksas interešu izglītības programmas:  

- dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (4-7gadi),  

- deju kolektīvs “Enku- Drenku” (4-7gadi),  

- “LEGO darbnīca” (5-7 gadi). 

 

9.2. kā izglītojamie un vecāki iegūst informāciju par interešu izglītības programmām un nodarbību 

norises laikiem: 

 

Informācija par interešu izglītības programmām un nodarbību norises laikiem pieejama 

mājas lapā www.abjc.lv , izglītojamo vecāki tiek informēti grupu sanāksmēs, kā arī informācija tiek 

izvietota grupu informācijas stendos. 

 

9.3. kā notiek interešu izglītības programmu īstenošanas analīze:  

 

Sistemātiski notiek atskaites koncerti vecākiem, kā arī interešu izglītības programmā 

apgūtais tiek iekļauts grupu un iestādes pasākumu scenārijā. Tiek vērtēta ieinteresētība no 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Interešu izglītības programmas pedagogu sadarbība ar iestādes pedagogiem, dalība 

pedagoģiskās padomes sēdēs, uzdevumu savstarpēja saskaņošana. 

 

Vispārējās izglītības kvalitātes indikators „Izglītojamo skaits, kas apgūst interešu izglītības 

programmu” 

 

Programma  

(īsteno Alūksnes bērnu un jauniešu centrs) 
Izglītības iestādē 

2019./2020. mācību gads 2020./2021. mācību gads 

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” 57 55 

Deju kolektīvs “Enku- Drenku” 76 55 

“LEGO darbnīca” 56 45 

 

http://www.abjc.lv/
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts 

personības veidošanā. 

 

 Izglītības iestāde lepojas ar to, ka izglītojamiem tiek piedāvāts plašs un daudzveidīgs 

ārpus nodarbību pasākumu klāsts. Tās ir tematiskās pēcpusdienas kopā ar vecākiem, 

sporta pasākumi, gadskārtu ieražu svētki.  

 Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt dažādas interešu izglītības programmas iestādes 

telpās. 

 

Turpmākā attīstība jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts personības veidošanā. 

 

 Turpināt un pilnveidot iesākto darbu šajā jomā, veicot pasākumu un interešu izglītības 

kvalitātes analīzi, iesaistīt vecākus aktīvākā ārpus nodarbību pasākumu apmeklēšanā. 

 

Vērtējuma līmenis jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts personības veidošanā: Labi. 

 

4.4.4. Kritērijs – 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

1. Raksturot, kā izglītības iestādes personāls iesaistās karjeras izglītības pasākumu īstenošanā. 

 

Nedēļas tēmu plānojumā tiek iekļauta tēma “Profesijas”, izglītojamiem tiek organizēti  vecāku 

darba vietu apmeklējumi, iestāžu apmeklējumi saistībā ar nedēļas tēmu, tiek apmeklēti dažādu 

nozaru uzņēmumi, iestādes - maizes ceptuve, bibliotēka, muzeji, skolas, frizētavas, auto darbnīcas, 

glābēju depo, policija u.c. 

 Katru gadu  piedalāmies Junior Achievement-Young Enterprise Latvija Ēnu dienā, uzņemam 

visus interesentus, iepazīstinām ar pirmsskolas pedagoga profesiju, kā arī vadām prakses 

pirmsskolas pedagoģijas studentēm. 

Viens pedagogs ir ieguvis tālākizglītību karjeras izglītības pasākumu īstenošanai pirmsskolas 

vecuma bērniem.  

 

2. Raksturot, kā karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenotās izglītības programmas un mācību 

priekšmetu programmu saturā 

 

Informācija par profesijām, to, ko dara katras profesijas pārstāvis, tiek iekļauta nedēļas tēmu 

saturos. 

Aplūkojot tēmu “Profesijas” iepazīstinām bērnus ar dažādām profesijām, uz grupām tiek 

aicināti dažādu profesiju pārstāvji, iepazītas profesijas tepat uz vietas iestādē. 

Darbojoties Erasmus+ projektā, izglītojamie iepazīst tehnoloģijas kā vērtīgu rīku mācību 

procesa uzlabošanai pirmsskolas izglītības posmā, tās rada jaunu mācību vidi, ir pievilcīgāka un 

patīkamāka bērniem, un zināšanu apguvei ir nepieciešama bērnu aktīva līdzdalība izglītības 

procesā, pārvēršot viņus no pasīvajiem vērotājiem par informācijas un zināšanu radītājiem. Projekta 

laikā bērni pilnveidos savas prasmes, attīstīs sadarbības un atbildības garu, izgatavos materiālus un 

piedalīsies aktivitātēs, izjūtot radošuma prieku. Ar šo projektu tiks uzlabotas skolotāju un bērnu 

digitālās prasmes un integrētas IKT un robotika mācību aktivitātēs. Izglītojamajiem ir iegādāti Bee-

Bot roboti. 

 

3. Raksturot, kā izglītības iestāde organizē karjeras izglītības pasākumus izglītojamiem sadarbībā 

ar sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, dažādu profesiju pārstāvjiem, savas 

izglītības iestādes absolventiem un izglītojamo vecākiem. 

 

Ēnu dienā labprāt uzņemam savus bijušos audzēkņus kā pedagogu ēnotājus.  
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Glābēji, policisti ierodas iestādē, lai pastāstītu bērniem par savu darbu, piedalās pasākuma 

“Mana drošības ABC” organizēšanā.  

Vecāki stāsta bērniem par savu profesiju, uzņem viesos savās darba vietās. Iestādē ar bērniem 

praktiski ir darbojušies keramiķis, sveču meistares, ziepju gatavošanas meistare, bitenieks. 

 

4. Raksturot, kā izglītības iestāde organizē mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izglītojamo tikšanās 

ar dažādu profesiju pārstāvjiem 

 

Mācību ekskursijas tiek organizētas, ievērojot noteiktos drošības pasākumus, piesaistot 

vecākus. Grupas ir apmeklējušas daudzas iestādes pilsētā (maizes kombinātu, veikalus, izglītības, 

kultūras iestādes, frizētavas, veterināro klīniku u.t.t.) , kā arī govju fermu Malienā, dārzeņu čipšu 

ražotni Raunā, atkritumu apsaimniekošanas poligonu Daibē, rančo “Ozolmājas” u.c. 

Profesijas tiek izvēlētas saistībā ar bērnu interesēm, vecāku darba vietām. 

7.grupa apmeklēja uz Alūksnes novada domi, lai iesniegtu ieteikumus gājēju drošības 

uzlabošanai. Šajā laikā bērniem tiek sagādāta tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju A. Dukuli. 

Bērniem ir iespēja paciemoties priekšsēdētāja kabinetā. 

Rīcības dienas, popularizējot Ekoskolas vides aizsardzības idejas, tiek apmeklētas daudzas 

pilsētas izglītības un citas iestādes 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts 

karjeras izglītībā. 

 

 Plašs profesiju klāsts, par kurām izglītojamajiem tiek sniegts pirmais priekšstats. 

 Ļoti laba sadarbība ar daudzām iestādēm pilsētā, kas labprāt uzņem ciemos bērnus. 

 Ļoti laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, kuri bērniem saprotamā veidā sniedz 

priekšstatu par profesijām. 

 

Turpmākā attīstība jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts karjeras izglītībā. 

 

 Esam gatavi dalīties pieredzē un uzņemt praktikantus. 

 

Vērtējuma līmenis jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts karjeras izglītībā: Labi. 

 

4.4.5. Kritērijs – 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

1. Raksturot, kā izglītības iestāde diferencē mācību darbu atbilstoši izglītojamo spējām un 

talantiem. 

 

Izglītības iestādes pedagogi, plānojot mācību darbu, apzina un ņem vērā izglītojamo spējas, 

intereses un talantus. Talantīgajiem izglītojamajiem nodarbībās piedāvā uzdevumus ar paaugstinātu 

grūtības pakāpi, iesaista konkursos, pasākumos. Izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem 

ir izstrādāti individuālie attīstības plāni, tāpat iesaistītie pedagogi apspriežas un izvirza bērniem 

vienotus uzdevumus, ja tiek pamanītas kādas grūtības. 

 

2. Raksturot, kā izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, 

olimpiādēs, projektos, u.c. 

 

Izglītības iestādes talantīgajiem izglītojamajiem tiek dota iespēja piedalīties konkursos, skatēs 

un sacensībās, sekojot līdzi aktuāliem piedāvājumiem par konkursiem pirmsskolas vecuma bērniem 

novadā, valstī.  
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Pedagogi veic papildus individuālu darbu ar izglītojamajiem, sadarbojas ar izglītojamā 

vecākiem, piemēram, sagatavo apdāvinātos bērnus Alūksnes novada pirmsskolēnu olimpiādei 

“Gudrinieks 2019”, “Gudrinieks 2020”  rīta cēlienos un pēcpusdienās strādājot ar viņiem papildus, 

spēlējot galda spēles (Alias, Dambrete, 5 sekundes, Puzles likšana, matemātikas uzdevumi). 

 

3. Raksturot, kā izglītības iestāde atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamiem. 

 

Par talantīgo izglītojamo panākumiem tiek informēti pārējie izglītojamie grupās un iestādes 

darbinieki pedagogu informatīvajās sanāksmēs. Informācija par izglītojamo sasniegumiem tiek 

izvietota grupas un iestādes informācijas stendos,  iestādes mājas lapā. Pedagogiem tiek pasniegtas 

motivācijas balvas, pateicības raksti, tiek rīkotas ekskursijas labākajām grupām. 

Pēc pedagogu iniciatīvas, nodrošina ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, apmaksā 

tālākizglītības kursus, organizē pieredzes apmaiņu. 

 

4. Raksturot, kā izglītības iestāde organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības 

vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. 

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek divas reizes mācību gadā. Pedagogi analizē 

mācību sasniegumus, pārrunā tos ar izglītojamā vecākiem. 

Pēc vajadzības tiek nodrošināti atbalsta pasākumi – individuālās nodarbības. Pedagogi ar 

tiem izglītojamajiem, kam mācības sagādā grūtības, strādā individuāli, apgūstamo attēlojot gan ar 

vizuāliem, gan audiāliem, kā arī kustību tēliem, žestiem. Izglītojamajiem ar dažādām spējām tiek 

dažādots darba veikšanas apjoms praktiskajās, radošajās nodarbībās, izstrādātas dažādas grūtības 

darba lapas. Ja nepieciešams, rekomendē konsultācijas pie speciālistiem: psihologa, logopēda vai 

rosina apgūt kādu no speciālajām programmām, nosūtot uz Pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Lēmumu pieņem izglītojamā vecāki, ar kuriem tiek veikts izglītojošs darbs no pedagogu puses.  

 

5. Raksturot, kā izglītības iestādē notiek pieredzes apmaiņa un pedagogi savstarpēji sadarbojas, lai 

nodrošinātu veiksmīgāku mācību darba diferenciāciju. 

 

Pedagogi dalās pieredzē pedagoģiskās padomes sēdēs,  pedagogu informatīvajās sanāksmēs, 

pieredzes skolās, supervīzijās.  

Par izglītojamiem informācijas apmaiņa ikdienā notiek starp grupu skolotājām, mūzikas, 

sporta skolotājām un atbalsta personālu. 

 

6. Raksturot, kāds ir atbalsta personāla ieguldījums mācību darba diferenciācijā un 

individualizācijā. 

 

Izglītības iestādes atbalsta personāls pedagogiem, izglītojamo vecākiem sniedz profesionālu 

atbalstu mācību un audzināšanas procesā, nodrošina nepieciešamo palīdzību izglītojamajiem un 

viņu vecākiem, pedagogiem. Notiek atbalsta komandas sanāksmes, kurās tiek izstrādāti individuālie 

plāni, analizēta izpildes gaita. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts 

mācību darba diferenciācijai: 
 

 Ikdienas darbā plāno diferencētu pieeju mācību procesā ar izglītojamajiem.  

 

Turpmākā attīstība jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 
 

 Papildināt pedagogu zināšanas. 
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 Izglītot saimnieciskos darbiniekus. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

 Iesaistīt vecākus atbalsta sniegšanā izglītojamajiem un sadarbībā. 
 

Vērtējuma līmenis jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 

Labi. 

 

4.4.6. Kritērijs – 4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

1. Norādīt, vai izglītības iestādē ir izglītojamie ar speciālām vajadzībām un vai ir izglītojamie, 

kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi. 

 

Izglītības iestādē licencētas divas speciālās izglītības programmas:  

- Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 

(kods 01015411)  

- Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem  (kods 

01015511)  

Izglītojamie šajās programmās tiek uzņemti, atskaitīti ar  pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumu. 

2. Norādīt, vai pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek periodiski aktualizēti. 

 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumos katram izglītojamajam norādīts individuāls 

ieteicamais programmas apguves laiks. Ja valodas traucējumi novērsti, vai uzlabojusies bērna 

veselība, tiek sakārtoti dokumenti pedagoģiski medicīniskajai komisijai bērna atskaitīšanai no 

speciālās programmas. 

 

3. Raksturot atbalsta sniegšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un izglītojamiem, kuriem ir 

nepieciešami atbalsta pasākumi: 

 

Izglītojamie ar valodas traucējumiem speciālo programmu var apgūt integrēti vai 

logopēdiskajā grupā. 

Izglītojamie ar somatiskām saslimšanām programmu apgūst integrēti. 

Ja nepieciešams, specialās programmas apguvei, izglītojamajam no piecu gadu vecuma tiek 

nodrošināti asistenta pakalpojumi.  

Izglītojamo vecāki var saņemt iestādes speciālistu konsultācijas. 

 

3.1. kāds ir atbilstošais pedagoģiskais personāls, resursi un speciālais aprīkojums; 

 

Iestādē strādā logopēds, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs. Personāla rīcībā ir 

nepieciešamās telpas korekcijas darba veikšanai (kabineti, mūzikas un sporta zāles), nepieciešamie 

mācību materiāli un mācību līdzekļi. Pēc pedagogu iniciatīvas un iespējām mācību materiāli 

regulāri tiek papildināti.  

 

3.2. kā tiek koordinēts un pārraudzīts darbs ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Vadītājas vietnieks izglītības jomā koordinē un pārrauga mācību un audzināšanas darbu ar 

izglītojamajiem. Programmas ietvaros izglītojamajiem tiek nodrošinātas plānotas gan grupu, gan 

individuālās nodarbības. 
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4. Raksturot, kā izglītības iestādē tiek nodrošināta izglītības pieejamība izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām: 

 

Mācību procesa nodrošināšanai pedagogi izstrādā individuālo izglītības programmas plānu, 

nodrošinot individuālu pieeju ikvienam izglītojamajam. Atbalsta personāls pārrauga, analizē 

attīstības un mācību sasniegumu dinamika katram izglītojamajam. 

 

4.1. kā notiek izglītojamo ar speciālām vajadzībām, kuri mācās speciālās izglītības programmā, 

integrēšana izglītības iestādē: 

 

Izglītojamie tiek integrēti logopēdiskajā un vispārizglītojošās grupās, piedalās visos iestādes 

rīkotajos pasākumos, apmeklē interešu izglītības nodarbības. 

 

4.2. vai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir izstrādāts individuāls izglītības programmas 

apguves plāns, individuāls izglītības programmas apguves/īstenošanas plāns un kā tiek analizēta 

informācija par mācību sasniegumu dinamiku, veiktas korekcijas plānā: 

Izglītojamo izaugsmei tiek izstrādāti individuālie izglītības plāni. Reizi mēnesi notiek 

atbalsta komandas sanāksmes, kurās tiek lemts par izmaiņām individuālajos plānos, korekcijas 

darbu,  piedalās konkrētā bērna grupas skolotājas, kuras veic pamatsaziņu ar bērna vecākiem. 

Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti citi speciālisti (piemēram, psihologs).  

Sanāksmēs tiek pārrunāts par izglītojamo mācību procesu, mācīšanās grūtībām, korekcijas 

darbu un dinamiku. 

 

4.3. kāda ir sadarbība ar izglītojamiem, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā, 

vecākiem. 

 

Mācību gada sākumā, izstrādājot individuālos izglītības programmas plānus, vecāki tiek 

iepazīstināti un aicināti uz individuālajām konsultācijām.  

Vecāki ir aicināti līdzdarboties ar bērniem mājās. Vecāki var saņemt konsultācijas visa 

mācību gada laikā par veicamo korekcijas darbu ar bērnu.  Mācību gada beigās vecāki tiek 

iepazīstināti ar izglītojamā paveikto korekcijas darbā.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām: 

 

 Iestādē izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem un somatiskām 

saslimšanām ir izstrādāti un tiek realizēti individuālie izglītības plāni.  

 Iestādē ir profesionāla, zinoša un uz izglītojamo attīstību orientēta atbalsta komanda 

un tās speciālisti. 

 

Turpmākā attīstība jomā Atbalsts izglītojamiem kritērijā Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām: 

 

 Izglītojamā agrīnā grūtību noteikšana un korekcijas darbu uzsākšana. 

 

4.4.7. Kritērijs – 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

1. Raksturot komunikāciju starp izglītības iestādi un ģimeni. 

 

Komunikācijai ir būtiska loma pozitīvai, atvērtai, uz attīstību vērstai sadarbībai starp 

izglītības iestādi un izglītojamā ģimeni. Izglītības iestādes administrācija un pedagogi regulāri 
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rūpējas, lai vecāki būtu informēti, saņemtu aktuālo informāciju par mācību procesa norisi, par ārpus 

nodarbību pasākumiem, par iestādes aktivitātēm un citām aktualitātēm, kas saistošas vecākiem. 

Informācijas apmaiņa notiek mutiski, mājas lapā www.aluksne.lv, iestādes un grupu 

informatīvajos stendos. 

Administrācijai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

 

2. Raksturot izglītojamo vecāku līdzdalību izglītības iestādes pārvaldes institūcijās. 

 

Izglītības iestādē ir izveidota un darbojas Iestādes padome, kurā piedalās viens vecāku 

pārstāvis no katras grupas, iestādes administrācijas. Iestādes padome darbojas saskaņā ar nolikumu. 

Iestādes padomes priekšsēdētāja sasauc sēdes ne retāk kā divas reizes mācību gadā. Vienu reizi 

mācību gadā iestādes darbinieki un padomes pārstāvji dodas pieredzes braucienā. Padomes pārstāvji 

sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai, piedalās izglītības procesa un tā rezultātu 

apspriešanā, sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz 

izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un 

izglītības programmu īstenošanu, lemj par individuālo mācību piederumu nodrošināšanu 

izglītojamajiem, informē grupas vecākus par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem, iesaista 

grupas izglītojamos un viņu vecākus iestādes pasākumos, sēdes tiek protokolētas. 

Vecāku padomes pārstāvji grupās aicināja līdzdarboties Labo darbu nedēļā: sarūpēt 

dzīvnieku patversmes “Astes un ūsas” iemītniekiem barību, ko pedagogi ar izglītojamajiem 

nogādāja patversmē. 

Vecāku pārstāvji piedalās Ziemassvētku gaidīšanas pasākumā, darbojoties kā Ziemassvētku 

rūķi. 

2019./2020. mācību gadā iestādes padomes vecāki veica grupas vecāku anketēšanu, ar mērķi 

izzināt vecāku nepieciešamību tikties ar speciālistiem, kādas būtu interesējošās tēmas, ko vēlētos 

uzlabot izglītības iestādē, kādus pasākumus palīdzētu organizēt un vecāku izpratni par precīzu 

bērnu vasaras apmeklējumu. Anketēšanā piedalījās 165 ģimenes.  

 

3. Raksturot izglītojamo vecāku līdzdalību izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesā. 

 

Vecāki līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā. Vecākiem ir iespēja paust savu 

viedokli, izteikt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai. 

Vecāki tiek rosināti līdzdarboties grupas mācību un audzināšanas procesā, piemēram, kopīgi 

ar bērniem atnest savas ģimenes, bērnu iecienītākās galda spēles – grupā izveidota izstāde un tiek 

spēlētas visas spēles. 

Veiksmīga komunikācija notiek starp logopēdiem un izglītojamo ģimenēm. Atkarībā no 

izglītojamā runas un valodas traucējuma smaguma pakāpes un nepieciešamības, logopēds 

sadarbojas ar bērna vecākiem, lai sekmētu runas un valodas traucējuma mazināšanu vai novēršanu. 

Vecāku līdzdalība ir dažāda, atkarībā no vecāku izpratnes par nepieciešamību piedalīties koriģējoši 

attīstošajā darbībā. Jāatzīmē, ka visos gadījumos, vecākiem iesaistoties korekcijas darbā, mazinās 

bērna runas un valodas traucējumi. Piemēram, vecāki kopā ar bērniem apmeklēja mikrologopēda 

konsultācijas, tomēr ne visi mājās darbojas ar bērnu, ņemot vērā mikrologopēda ieteikumus. 

 

4. Raksturot, kādi pasākumi izglītības iestādē tiek organizēti izglītojamo vecāku informēšanā un 

izglītošanā par aktuālajiem mācību, audzināšanas un citiem jautājumiem. 

 

Vienu reizi gadā (pavasarī) tiek organizēta vecāku sanāksme jaunajiem vecākiem, kuru bērni 

uzsāks apmeklēt izglītības iestādi, lai veiksmīgāk noritētu adaptācijas laiks, iepazīstinātu vecākus ar 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba organizāciju, grupas telpām un grupas darbiniekiem. 

Trīs reizes mācību gadā grupas skolotājas organizē vecāku sanāksmes, kurās tiek apspriesti 

dažādi aktuāli jautājumi par mācību procesa norisēm, ārpus nodarbību pasākumiem, grupas darba 

organizāciju, citiem aktuāliem jautājumiem. 

http://www.aluksne.lv/
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Sporta skolotāja, grupu informatīvajos stendos, vienu reizi mēnesī izvieto informāciju par 

fiziskās aktivitātes aktualitātēm attiecīgajā vecumā posmā,  piedalās grupu vecāku sanāksmēs, īpaši 

grupās, kurās bērni uzsāk gaitas pirmsskolas izglītības iestādē, pēc vajadzības piedalās 

individuālajās sarunās. Pirms sporta pasākumiem, tiek izlikta informatīva afiša, kurā vecāki tiek 

informēti par norisi un laiku, kā arī informēti par atbilstošu apģērbu. Pēc pasākuma tiek izlikts 

diploms vai pateicība par piedalīšanos pasākumā.   

Vienu reizi mācību gadā grupu skolotājas organizē individuālās pārrunas ar izglītojamā 

vecākiem par mācību sasniegumiem vai sniedz aprakstošu informāciju, pēc kuras vecāki var 

vienoties par individuālās sarunas laiku. Ja nepieciešams, piedalās atbalsta personāls vai citi 

speciālisti (piemēram, psihologs, kurš veicis bērnu testēšanu par gatavību skolai).  

Individuālo pārrunu laikā, ja piedalās logopēds, vecāki tiek informēti par izglītojamā runas 

un valodas grūtībām. Grupu vecāku sanāksmēs logopēds sniedz vispārīgu informāciju par aktuāliem 

jautājumiem, bet individuālas sarunas laikā vecākiem ir iespēja izprast viņa bērna vajadzības un 

vienoties par sadarbību. Individuālās tikšanās apmeklē visi izglītojamo vecāki. Priecē tas, ka paši 

vecāki izrāda vēlmi tikties ar logopēdu. 

Administrācija organizē vecāku sanāksmes, ja nepieciešams risināt organizatoriskus 

jautājumus vai pēc grupu skolotāju vai vecāku ierosinājuma. 

Katru nedēļu grupas skolotājas nedēļas tēmas izveidotos izglītojamo darbus izvieto izstādē 

un grupu informatīvajos stendos. 

  

5. Raksturot izglītojamo vecāku aktivitātes un līdzdalību izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos (vecāku dienas, vecāku sapulces, grupu sapulces, individuālās tikšanās, izstādes, 

koncerti, atklātās nodarbības utt.).  

 

Izglītības iestāde plāno un organizē dažādas aktivitātes un pasākumus, kuri paredzēti visai 

ģimenei, arī vecvecākiem. Pasākumi notiek iestādes telpās, iestādes teritorijā, tuvākajā apkārtnē, 

citās novada izglītības un kultūras iestādēs. Vecāko grupu izglītojamajiem tiek organizēti pārgājieni 

un ekskursijas kopā ar vecākiem.   

Vecāku aktivitāte un līdzdalība izglītības iestādes organizētajos pasākumos ir ļoti laba, 

pasākumi ir apmeklēti, vecāki jau iepriekš izrāda interesi par pasākuma gaitu, piedāvā savu atbalstu 

pasākuma norisei. Vērojama abu vecāku iesaistīšanās un piedalīšanās pasākumos (individuālās 

sarunas, grupu sanāksmes, speciālistu apmeklēšana), kas ir ļoti svarīgi bērna personības attīstībā.  

Veiksmīgi piemēri vecāku aktivitātei un līdzdalībai: materiālu sagāde un ziedu mandalas 

veidošana, cienasta sarūpēšana pēc grupas svētku koncerta, augļu, ogu, dārzeņu sarūpēšana, 

iesaistīšanās labo darbu nedēļā, bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma atjaunošana un krāsošana, 

makulatūras un izlietoto bateriju vākšana, zīļu vākšana. 

 

6. Kādus atbalsta pasākumus izglītības iestāde piedāvā izglītojamo vecākiem (ģimenei), kuru 

bērniem ir konstatētas problēmas mācību un audzināšanas procesā. 

 

- Informācijas stendos regulāri tiek izvietota informācija par aktuālām izglītojošām tēmām. 

- Vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas pie iestādes atbalsta personāla. 

- Ir uzsākta sadarbība ar Mobilā veselības aprūpes centra speciālistiem, kuri konsultē un 

sniedz ieteikumus izglītojamā vecākiem. Ir iespēja konsultēties ar speciālistiem, kuri nav mūsu 

pilsētā (mikrologopēds, gastroenterologs, bērnu neirologs, alergologs), kā arī saņemt citu speciālistu 

(okulists, LOR, fizioterapeits) palīdzību. Sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, vecāki viena dienā var 

izvēlēties apmeklēt vairākus speciālistus, tātad, tiek ietaupīts vecāku laiks un finanšu līdzekļi.  

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Atbalsts izglītojamiem kritērijā Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni: 
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 Kvalitatīvi iestādes un grupu pasākumi, kuros izglītojamais piedalās kopā ar savu 

ģimeni. 

 Vecāku aktīva iesaistīšanās iestādes padomes darbā. 

 Administrācija, vismaz vienu reizi mācību gadā, tiekas ar vecākiem klātienē grupu 

vecāku sanāksmēs 

 

Turpmākā attīstība jomā Atbalsts izglītojamiem kritērijā Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: 

 

 Meklēt jaunas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un audzināšanas 

procesā.  

 Jauno vecāku sanāksmē iesaistīt atbalsta personālu (logopēdus, sporta skolotājus, 

mūzikas skolotājus). 

 

Vērtējuma līmenis jomā Atbalsts izglītojamiem kritērijā Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: Ļoti labi.  

 

4.5. Joma – 5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Kritērijs – 5.1. Mikroklimats 

 

1. Raksturot izglītības iestādes tradīcijas. 

 

Izglītības iestāde lepojas ar savām esošajām, noturīgajām tradīcijām, jo tās ir iestādes 

atpazīstamības zīme, kā arī ir atvērta jauniem izaicinājumiem tradīciju veidošanā. Kopjot tradīcijas, 

svarīgi ir nodrošināt kvalitatīvu pienesumu un pozitīvas emocijas ikvienam, kas izjūt piederību 

iestādei - izglītojamie un viņu vecāki, darbinieki. 

Izglītības iestādē svin un atzīmē svētkus un gadskārtu ieražas,  organizē pasākumus, 

ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. 

Pasākumi izglītojamajiem ar vecākiem - Tēvu diena, “Sprīdīša” dzimšanas dienas teātra 

izrāde, Ziemassvētku pasākumi grupās, Mātes, ģimenes dienas svētki grupās, izlaidumi 

sagatavošanas grupām, vecvecāku pasākumi, tematiskās pēcpusdienas,  Alūksnes novada ģimeņu 

sporta diena. 

Izglītības iestādes pasākumi izglītojamajiem - Zinību diena, Miķeļdienas sporta svētki, 

folkloras rīts, “Sprīdītis” dzimšanas dienas svinības, Latvijas dzimšanas dienas svinīgais koncerts, 

iestādes egles iedegšana, rūķu gājiens, karnevāls, sporta svētki Meteņos, Lieldienu nedēļa, pavasara 

svētki, sporta svētki “Mana drošības ABC”, mācību gada noslēguma svētki,  pateicības koncerts 

darbiniekiem, vasaras saulgrieži. 

Pasākumi darbiniekiem - mācību gada ieskaņas pasākums, iestādes dzimšanas dienas atpūtas 

pasākums darbiniekiem ar ģimenēm, Ziemassvētku pasākums darbinieku bērniem, Ziemassvētku 

pasākums, pasākums darbinieku vecākiem, darbinieku ģimeņu sporta spēles. 

 

2. Raksturot, kā izglītības iestāde tiek prezentēta un popularizēta sabiedrībā.  

 

Izglītības iestāde rūpējas par iestādes tēla atpazīstamību un pozitīvas vides veidošanu un 

uzturēšanu, tradīciju kopšanu un popularizēšanu, iesaistoties projektos un sabiedriskās aktivitātēs. 

Izglītības iestāde savu darbu popularizē iestādes mājas lapā: www.aluksne.lv, Alūksnes 

novada domes vēstīs, laikrakstos “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”. 

Jau otro gadu iestādes darbinieki organizē un vada Alūksnes novada ģimeņu sporta dienu 

projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” ietvaros. 

http://www.aluksne.lv/
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Izglītības iestāde popularizē sabiedrībā Ekoskolas programmas aktivitātes, veselīgu un 

atbildīgu dzīves veidu. 

2014. gadā izglītības iestāde no Alūksnes novada tika nominēta “Vidzemes veiksmes stāstā” 

- AKTĪVAIS „SPRĪDĪTIS” ALŪKSNĒ. To organizē Vidzemes plānošanas reģions, meklējot 

aktīvus, radošus un uzņēmīgus vidzemniekus un veidojot par viņiem stāstus. Vidzemes plānošanas 

reģions  atrod tos cilvēkus un vietas, kas ar savām idejām un darbiem iedvesmo citus. Tās ir idejas, 

par kurām droši var teikt – tās ir trāpījušas mērķī un sekmē Vidzemes augšupeju. 

2019. gada 1. septembrī izglītības iestāde iesaistījās ERASMUS+ programmas projektā 

„ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!”. Projekta laikā tiek 

organizētas ne tikai skolotāju mācīšanās un apmācības aktivitātes sadarbībā ar partneriem Grieķijā, 

Spānijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, bet arī popularizēts iestādes darbs e-Twinning vietnē. 

2020. gadā izglītības iestāde saņēma Ekoskolu Vēstnieku statusu, kas apliecina iestādes 

milzīgo ieguldījumu, realizējot Ekoskolu programmu, kā arī uzliek atbildību aktīvi turpināt iesākto 

darbu. 

 

3. Raksturot, kā izglītības iestādē tiek nodrošināta savstarpēja cieņa un savstarpēji labvēlīga 

attieksme vienam pret otru, iecietība, empātija, lai izglītojamie un personāls tajā justos komfortabli. 

 

Administrācija iesaista darbiniekus izglītības iestādes vīzijas, misijas, mērķu un uzdevumu 

plānošanā, īstenošanā, vērtēšanā, priekšlikumu izteikšanā. 

Administrācija atbalsta personāla profesionālo pilnveidi, nodrošina tālākizglītību, ņemot 

vērā iepriekšējā perioda vērtējuma rezultātus un aktualitātes, veicina iegūto zināšanu iekļaušanu 

ikdienas darbā un atgriezenisko saiti. 

Administrācija regulāri informē personālu par aktualitātēm, pārmaiņām, pieņemtajiem 

lēmumiem izglītības iestādē informatīvajās sanāksmēs, informācijas stendos vai nosūtot informāciju 

uz darbinieku e-pastu.  

Administrācija plāno un organizē: 

- vadības komandas apspriedes 1 reizi nedēļā un pēc vajadzības; 

- pedagoģiskās padomes sēdes 3 reizes gadā un pēc vajadzības; 

- pedagogu sanāksmes 2 reizes mēnesī un pēc vajadzības; 

- saimniecisko darbinieku sanāksmes 1 reizi mēnesī un pēc vajadzības; 

- darbinieku sarunas (grupu komandas) ar administrāciju 1 reizi gadā un pēc vajadzības; 

- darbinieka iepazīstināšana ar darba rezultātu vērtējumu 1 reizi gadā; 

- atbalsta personāla sanāksmes 2 reizes gadā un pēc vajadzības. 

Pedagogiem ir nodrošināta iespēja elektroniski lasīt žurnālus “Pirmsskola”, “Skolas 

psiholoģija”, “Vecākiem”. Aktualitātes regulāri tiek pārrunātas pedagogu informatīvajās sanāksmēs.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības 

noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināti visi darbinieki. Problēmu gadījumos tiek izteikti aizrādījumi, 

veiktas pārrunas ar darbiniekiem vai izteikti disciplinārsodi.  

Vadība spēj pieņemt nepopulārus lēmumus, ja tādi nepieciešami iestādes darba organizācijā 

vai resursu efektīvā pārvaldīšanā, izskaidrot tos personālam. 

Administrācija, sadarbojoties ar iestādes darbiniekiem, mērķtiecīgi plāno un pēc iespējām 

nodrošina iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšanu, paredzot līdzekļus pamatvajadzību 

nodrošināšanai, iestādes uzturēšanas izdevumiem, personāla motivēšanai, iestādes attīstībai un 

infrastruktūras pilnveidošanai. 

 

4. Raksturot sadarbības vidi izglītības iestādē:  

 

4.1. kādā veidā tiek risinātas konfliktsituācijas;  
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Konfliktsituācijas kolektīvā tiek risinātas individuālo pārrunu ceļā, grupas kolektīva 

pārrunās. Skatoties pēc nepieciešamības, tās  apspriestas un analizētas pedagogu informatīvajās 

sanāksmēs,  saimniecisko darbinieku informatīvajās sanāksmēs. Ja situācijā ir iesaistītas vairākas 

puses, tiek uzklausīti visi viedokļi. Konfliktsituācijās tiek meklēts kompromiss, novērsts konflikta 

cēlonis. Izvērtējot katru gadījumu un pieņemot lēmumu, darbinieks var saņemt disciplinārsodu 

likumdošanā noteiktā kārtībā. 

Konfliktsituācijas starp izglītojamajiem tiek risinātas pārrunu ceļā un iepazīstināti konfliktā 

iesaistīto pušu  izglītojamo vecāki.  

 

4.2. kā izglītības iestādē tiek deleģēti pienākumi un uzdevumi. 

 

Amata pienākumi un atbildība ir noteikta amata aprakstā: 

- vadītājas vietnieks izglītības jomā – atbild par pedagoģiskā procesa norisi izglītības iestādē, 

organizē pedagoģisko darbinieku un atbalsta personāla darbu, piedalās saimniecisko 

darbinieku izglītošanā;  

- ārsta palīgs – atbild par izglītojamo veselības nostiprināšanu, higiēnas prasību ievērošanu 

iestādē, organizē saimnieciskā personāla darbu, veic izglītojošu darbu bērniem, vecākiem un 

personālam, kas attiecas uz veselības nostiprināšanu, atbild par sabalansētas ēdienkartes 

sastādīšanu; 

- personāla speciāliste – atbild par lietvedības dokumentiem, arhīvu, darba aizsardzību, 

ugunsdrošību izglītības iestādē;  

- ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis – atbild par saimniecisko darbību izglītības 

iestādē, nodrošinot drošu vidi izglītojamajiem un personālam. 

Par papildus pienākumu veikšanu vai konkrētas rīcības deleģēšanu darbiniekam tiek izdots 

rīkojums.   

Pienākumi un uzdevumi darbiniekiem kādā konkrētā jomā vai jautājumā, saistība ar amatu 

tiek deleģēti ikdienas darba procesā, kā arī koleģiāli sadalīti informatīvajās sanāksmēs. 

 

5. Raksturot, kā izglītības iestādē tiek sniegts atbalsts personālam. 

 

Izglītības iestāde: 

- Rosina personālu izmantot attīstības un profesionālās pilnveides iespējas: skolotāju palīgiem 

pamudinājums iegūt skolotāja profesiju, skolotājiem atbalsts iegūt profesionālās kvalitātes 

pakāpi. 

- Novērtē darbinieku sasniegumus, izsaka atzinību un izvirza apbalvošanai. 

- Budžetā plāno līdzekļus darbinieku materiālajai stimulēšanai. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti pedagogu darba rezultātu novērtēšanas un materiālās 

stimulēšanas noteikumi, kas ir aktualizēti 2017. gada 1. martā. Noteikumos ir iekļauti 12 kritēriji. 

Pedagogi tiek novērtēti vienu reizi gadā. Noteiktajā kārtībā pedagogi iesniedz pašvērtējumu. 

Komisija veic pedagogu novērtēšanu un noteiktajā kārtībā iepazīstina pedagogus ar novērtēšanas 

rezultātiem. Budžeta iespējās, ņemot vērā novērtēšanas rezultātu, pedagogi tiek materiāli stimulēti. 

 

Saimnieciskie darbinieki tiek vērtēti vienu reizi gadā, ņemot vērā Alūksnes novada 

pašvaldības noteikumus “Par atlīdzību Alūksnes novadā”.  

Administrācija ir pieejama un atvērta sarunām jebkurā laikā. 

Darbiniekiem ir labiekārtota darba vieta vai savs kabinets, tiek ņemti vērā ieteikumi darba 

vides uzlabošanai. 

 

6. Raksturot, kā personāls, izglītojamie, vecāki savstarpēji sadarbojas, kopīgi veidojot izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumus, un atbalsta pozitīvu uzvedību. 
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Izglītojamo vecāki izsaka savus priekšlikumus iestādes padomes un grupu sanāksmēs, ko 

iekļaujam iekšējās kārtības noteikumos vai ņemam vērā iestādes darba organizācijā. Vecāki mutiski 

novērtē iestādes paveikto un darbinieku ieguldīto darbu.  

Iestādes darbinieki ar personīgo piemēru māca izglītojamajiem un rosina vecākus ievērot 

iekšējās kārtības noteikumus. 

 

7. Raksturot, kā izglītības iestāde iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un darba kārtības 

noteikumiem un kā tie tiek ievēroti. 

 

Ar iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti visi darbinieki, stājoties 

darbā, un vienu reizi gadā atkārtoti. Noteikumu ievērošana tiek ņemta vērā darbinieku vērtēšanas 

laikā. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem:  

- parakstot līgumu ar izglītības iestādi,  

-vecāku sanāksmēs katra mācību gada sākumā un pēc vajadzības. 

 Noteikumi tiek ievēroti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Konstatētie pārkāpumi tiek 

risināti individuāli pārrunu ceļā. 

 

8. Raksturot, kā izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to 

lietošanu. 

 

Izglītības iestādē tiek veidota un uzturēta vide, kas veicina piederības apziņu, lepnumu par savu 

valsti, pilsētu, izglītības iestādi: 

- Latvijas karogs plīvo pie iestādes ēkas  

- Par godu pilsētas 100gadei, Alūksnes pilsētas karogs plīvo pie iestādes ēkas 

- nacionālie simboli iestādes telpās un teritorijā (Latvijas karogs, pilsētas karogs, prezidenta 

attēls, himna) 

- lielformāta darbi iestādes telpās un teritorijā (Latvijas ozols ar ozolzīlēm - piederība 

dzimtajai vietai, uzraksts “SPRĪDĪTIS” ar vēstījumu par iestādes vērtībām,  darbinieku fotogrāfiju 

stends - kā atgādinājums “Mēs katrs nākam no bērnības”) 

- grupās kārtības noteikumi, kas rosina uz pozitīvu rīcību, tikumisku uzvedību . 

- nedēļas tēmas un pasākumi, kas sniedz priekšstatu izglītojamajiem par vispārcilvēciskām un 

demokrātijas vērtībām,  tajā skaitā lojalitāti un ētikas normām, piemēram Latvijas valsts svētkiem 

(Latvijas dzimšanas diena, Lāčplēša diena), latviešu tautas tradīciju godāšana, izglītojoši pasākumi 

bērniem, izglītības iestādes dzimšanas dienas teātra izrāde bērniem un vecākiem, u.c.. 

 

      Izglītības iestādes tēla popularizēšana veiksmīgi tiek saistīta ar iestādes nosaukumu: 

- iestādei ir sava simbolika – pasaku varonis Sprīdītis, kas simbolizē katra bērna vēlmi   

izzināt pasauli, tikumiskās vērtības, 

- grupu nosaukumi ir veidoti saistībā ar A. Brigaderes pasaku lugu bērniem” Sprīdītis”,  

- ir izgatavoti suvenīri, atpazīstamības priekšmeti (saktiņas, lāpstiņas, lietussargi u.c.) 

Saliedējoši un izzinoši pasākumi darbiniekiem – uzsākot un noslēdzot mācību gadu, iestādes 

dzimšanas diena, darbinieku ģimeņu sporta diena, pieredzes apmaiņas braucieni, Latvijas nozīmīgu 

vietu apmeklēšana iepriekšējā mācību gadā (Latviešu tautas brīvības simbola Brīvības pieminekļa 

Goda telpas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apmeklējums 

Rīgā). 

Darbinieku ētikas normas un lojalitātes ievērošana ir iekļauta pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanas kritērijos. 
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9. Raksturot, kā tiek iegūti dati par izglītojamo uzvedību, kā tie tiek analizēti un kā tiek pieņemti 

lēmumi par nepieciešamajiem risinājumiem. 

 

Grupu skolotājas veic pierakstus Skolotāju dienasgrāmatās par izglītojamo uzvedību, 

konfliktsituācijām. Uzvedības problēmas tiek risinātas pārrunu ceļā ar izglītojamo, izglītojamā 

vecākiem.  

Ja grupu skolotājas novēro izglītojamā uzvedības un attīstības traucējumus, tad izglītojamā 

vecākiem tiek rekomendēts griezties Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai noteiktu atbilstošu 

izglītības programmu.  

 

10. Raksturot, kā personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, vai ir 

lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību 

un humānisma principus 

 

Pedagogi visiem izglītojamajiem mācību un audzināšanas procesā nodrošina vienlīdzīgu 

attieksmi, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Iestādes darbinieki respektē, ievēro 

un ciena izglītojamā ģimenes tradīcijas un pieredzi. 

Darbinieki ievēro normatīvo aktu prasības saistībā ar politisko neitralitāti. 

Pedagogu darba novērtēšanas kritērijos tiek vērtēta profesionālās ētikas normu ievērošana. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomā Iestādes vide: mikroklimats: 

 Izglītības iestādes tradīciju uzturēšanu un popularizēšana. 

 Darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanā. 

 Atbalsts darbiniekiem tālākizglītība. 

 Spēja pieņemt nepopulārus lēmumus, darba organizācijas nodrošināšanai. 

 Darbinieku iesaistīšana izglītības iestādes kvalitātes kultūras vērtēšanā. 

 

Turpmākā attīstība jomā Iestādes vide: mikroklimats: 

 Izstrādāt ,,Ētikas kodeksu”. 

 Aktualizēt Darba kārtības noteikumus. 

 Turpināt sniegt atbalstu gan pedagogiem, gan saimnieciskiem darbiniekiem 

profesionālajā pilnveidē, kompetenču izglītībā. 

 Turpināt iesaistīt un motivēt darbiniekus pozitīva mikroklimata veidošanā. 

Vērtējuma līmenis jomā Iestādes vide: mikroklimats: Labi. 

 

4.5.2. Kritērijs – 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

1. Raksturot izglītības iestādes ēkas un teritoriju, izglītības programmas īstenošanai. 

 

Izglītības iestāde izvietota vienā ēkā, kurā pārejas gaitenis savieno divus korpusus. Ēka 

atrodas uz pašvaldības zemes.  

 

2. Raksturot izglītības iestādes telpu grupas (mācību telpas, praktisko mācību darbnīcas, 

laboratorijas, rekreācijas un brīvā laika telpas), aprakstā iekļaujot informāciju par to atbilstību 

izglītības programmas īstenošanai. 

 

Izglītības programmas īstenošanai ir labiekārtotas un aprīkotas telpas: 
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- izglītojamajiem no 1.5 līdz 3 gadu vecumam ir atsevišķa rotaļu telpa un guļamtelpa; 

- izglītojamajiem no 4 gadu vecuma mācību process un atpūta notiek vienā grupas telpā; 

- mūzikas nodarbībām, pasākumiem ir iekārtota mūzikas zāle; 

- individuālajām mūzikas nodarbībām, mūzikas skolotāju darba vajadzībām ir iekārtots 

mūzikas kabinets; 

- sporta nodarbībām ir iekārtota sporta zāle; 

- sporta skolotājas darba vajadzībām, sporta inventāra uzglabāšanai iekārtots sporta kabinets; 

- logopēda darba vajadzībām iekārtots logopēda kabinets, kur notiek individuālais darbs ar 

izglītojamajiem. 

Izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai ir labiekārtotas un aprīkotas telpas: 

- vadītāja, vadītājas vietnieka izglītības jomā, personāla speciālista, ārsta palīga, veļas 

mazgātavas vadītājas, noliktavas pārzines darba vajadzībām ir iekārtoti darba kabineti; 

- iestādē darbojas virtuve, kas aprīkota ar nepieciešamo inventāru; 

- iestādē darbojas veļas mazgātava, kas aprīkota ar nepieciešamo inventāru. 

Vadītājas vietnieks saskaņo telpu noslogojumu: 

- izglītojamo grupu un individuālā darba veikšanai; 

- pasākumu norisei; 

- interešu izglītībai; 

- sanāksmju organizēšanai; 

- individuālo pārrunu norisei, u.c. 

Atzinumi iestādes darbības turpināšanai: 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums  Izsniegšanas datums 

Raiņa bulvāris 5, Alūksne, 

Alūksnes novads, LV-4301 

Atzinums no Veselības inspekcijas 

 

20.01.2020. 

Atzinums no Pārtikas veterinārā 

dienesta 

 

03.06.2020. 

15.10.2019. 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

18.03.2019. 

Atzinums no Arhīvu inspekcijas 20.01.2017. 

Atzinums no Būvniecības Valsts 

kontroles biroja 

04.04.2017. 

 

3. Raksturot izglītības iestādei piederošo teritoriju, tās funkcionālās zonas (sporta zona, 

saimniecības zona, ietves, pievedceļi, zaļā zona, nožogojumi). 

 

Izglītības iestāde atrodas iežogotā un apzaļumotā teritorijā. Visā teritorijā un ēkas 

iekšpagalmos ir iekārtoti bērnu rotaļu laukumi. Laukumu aprīkojums izgatavots no dabīgiem 

materiāliem, galvenokārt no koka, pēc iespējas tiek atjaunots, nomainīts. Laukumos ir paredzēta 

vieta sporta aktivitātēm, ir iegādāts āra sporta inventārs (basketbola grozi ar trīs dažādiem 

augstumiem). Teritorijā ir izveidota velo trase, uzstādītas ceļa zīmes, iegādāti skrejriteņi. Teritorijā 

visi gājēju celiņi ir atjaunoti un vecais segums nomainīts uz bruģakmeni. Lai nodrošinātu tīru un 

drošu vidi, iestādes teritorijā transporta kustība ir aizliegta, izņemot operatīvo transportu. Teritorijā 

ir paredzēta vieta bērnu ratu (ziemā ragavu), velosipēdu novietošanai. 

 

4. Raksturot, kā tiek organizēta drošība un ceļu satiksme (ātruma vaļņi, aizsargbarjeras, 

stāvvietas/apstāšanās vietas transporta līdzeklim u.tml.). 
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Izglītības iestāde atrodas uz vienvirziena ielas.  Atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, ir 

uzstādītas brīdinājuma ceļa zīmes “Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums” un “Bērni”. Pie 

izglītības iestādes apzīmēta vieta gājēju pārejai. 

Ņemot vērā ierobežoto transporta līdzekļu stāvēšanas vai apstāšanās vietu pie izglītības 

iestādes, vecāki ir aicināti izmantot tuvākos stāvlaukumus vai pārvietoties ar kājām. Darbinieki 

personīgos transporta līdzekļus novieto līdz brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu maksimāli daudz 

brīvu vietu izglītojamo drošai nokļūšanai uz izglītības iestādi. Transportlīdzekļu vadītājiem ir 

aizliegts novietot transportlīdzekļus pretī izglītības iestādes vārtiem. 

Visiem izglītības iestādes izglītojamajiem ir iegādātas atstarojošās vestes, dodoties pastaigās 

ārpus iestādes teritorijas. 

Realizējot Ekoskolu programmas tēmas “Transports” uzdevumus, kopā ar bērniem, grupu 

skolotājām, pētot pastaigu maršrutu drošību pilsētā un  uzklausot vecāku viedokļus, Ekopadomes 

skolotāja Sanita Strakša apkopoja gājējiem nedrošās vietas Alūksnes pilsētā. 23.04.2018. 7.grupas 

bērni un Mazās Ekopadomes pārstāvji ieteikumus gājēju drošības uzlabošanai Alūksnē iesniedza 

Alūksnes Novada Domē: 

- Ieteikums ceļa zīmes “Gājēju pāreja” izvietošanai krustojumā Raiņa bulvāris/Jāņkalna iela. 

- Ieteikums ceļa zīmes “Gājēju pāreja” izvietošanai krustojumā Latgales iela/Dārza iela. 

- Ieteikums ceļa zīmes “Gājēju pāreja” izvietošanai uz O.Vācieša ielas pie Pīļu dīķa. 

- Ieteikums ietves izveidei Darba ielā. 

Ar izglītojamajiem tikās un  ieteikumus uzklausīja  Alūksnes Novada Domes priekšsēdētājs. 

 

5. Raksturot veiktos pasākumus un/vai uzlabojumus sakoptas, estētiskas un drošas vides uzturēšanai 

izglītības iestādē un tās apkārtnē. 

 

Izglītības iestādē par sakoptu, estētisku un drošu vidi regulāri rūpējas iestādes darbinieki.  

Izglītības iestādes grupas telpas, izglītojamo garderobes, kāpņu telpas uz grupu regulāri tiek 

estētiski noformētas atbilstoši gada laiku ritumam un aktualitātēm. Noformējuma veidošanā tiek 

iesaistīti arī izglītojamie. 

Izglītības iestādes koplietošanas telpu sakopšanā un noformēšanā iesaistās iestādes 

darbinieki.  

Iestādē aplūkojamie objekti un izstādes: 

- Foto stāsti – izglītības iestādes dzimšanas dienu teātra izrādes “Pasaka par Sprīdīti” 

atspoguļojums fotogrāfijās (10.,15.,25.,30.dzimšanas dienā). 

- “Labo domu un vārdu gobelēns” - Laikā no PII “Sprīdītis”  jubilejas līdz Ziemasvētkiem 

sadarbojoties iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem tiek realizēta ideja par 

lupatiņu gobelēnu. Ideja par gobelēnu nāk no 7. grupas skolotājas Sanitas Strakšas, kas kopā 

ar grupas kolēģi  Dzintru Žīguri  koordinē un ir atbildīgas par šo pasākumu. Gobelēns ir 

apmēram 3 m augsts un 1.5 – 2m garš. Pasākumu atbalstīja 80 ģimenes un 30 darbinieki. 

- PII “Sprīdītis” no “putna lidojuma”  - 2016. gada vasarā, gaidot PII “Sprīdītis” 30. gadu 

jubileju tika realizēta ideja – PII “Sprīdītis” fotogrāfijas, kas fotografētas ar dronu. Idejas 

autors 7. grupas skolotāja Sanita Strakša. Idejas realizētājs, drona īpašnieks, bijušais PII 

“Sprīdītis” 2000. gada absolvents Anrijs Jargans. Šobrīd šīs fotogrāfijas rotā iestādes 

gaiteni. 

- Lielformāta darbi iestādes telpās un teritorijā (Latvijas ozols ar ozolzīlēm - piederība 

dzimtajai vietai, uzraksts “SPRĪDĪTIS” ar vēstījumu par iestādes vērtībām,  darbinieku 

fotogrāfiju stends kā atgādinājums – mēs katrs nākam no bērnības), dažāda lieluma gleznu 

rāmji. 

- “Koris” no dažādu koku sugām, veidoti kā zēni un meitenes, kas iegūst īpašus akcentus 

sirsniņu dienā, Ziemassvētkos, vasaras saulgriežos. Idejas autore un realizētāja 10. grupas 

skolotāja Gita Selga. 

Ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis regulāri seko laukuma aprīkojuma 

tehniskajam stāvoklim, kopā ar grupu skolotājām plāno un veic labiekārtošanas, atjaunošanas 
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darbus. Sētnieks regulāri uzkopj un rūpējas par higiēnas prasību nodrošināšanu un tīrību, par 

zaļajiem augiem, celiņu uzkopšanu un zāliena kopšanu iestādes teritorijā. 

Vides sakopšanas aktivitātēs tiek iesaistīti izglītojamie un viņu vecāki, uzklausītas vecāku 

idejas, rīkotas talkas (piemēram, tapusi ziedu “bizmārīte”, stārķa centrs u.c.).  

Iestādes teritorijā ir izveidota Dabas taka ar mērķi paredzēt vietu izglītojamo āra aktivitātēm: 

- izmantot iestādes apkārtni kā mācību vietu un iedvesmotāju, 

- izglītot izglītojamos par sugām, kurām iestādes apkārtne ir dzīves vide. 

Iekārtojot iestādes teritoriju, darbinieki esošo vidi veido kā estētisku vērtību un atpūtas 

vietu, kā arī lai iestādes vide uzlabotu izglītojamo fizisko un garīgo labsajūtu. Rotaļu laukumi nav 

sadalīti katrai grupai, bet bērni var brīvi pārvietoties, komunicēt ar citu grupu bērniem. 

Aprīkojums laukumos tiek plānots atbilstoši izglītojamo interesēm un ievērojot drošības 

prasības: 

- 2016. gadā iegūta 2. vieta konkursā “Sakoptākā Alūksnes novada pašvaldības iestāde 2016” 

kategorijā “Izglītības iestādes”. 

- 2017. gadā sagatavots projekts un 2018. gadā uzsākta ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūve 

(ventilācijas sistēmas izbūve, apkures sistēmas izbūve, ūdens, kanalizācijas maģistrāļu nomaiņa). 

2019. gadā ierīkota zibens aizsardzības sistēma. 

  

6. Raksturot, kā izglītības iestāde motivē un iesaista izglītojamos dalībai iestādes vides veidošanā 

un sakopšanā. 

 

Izglītojamie un viņu vecāki piedalījās konkursā “Mans sapņu rotaļu laukums “Sprīdītī””. 

Pēc iespējām un pakāpeniski interesantākās un labākās  idejas tiek īstenotas.  

Izglītojamo izzinošai un aktīvai darbībai ir iegādāts āra inventārs. Izglītojamie līdzdarbojas 

iestādes teritorijā augu apzināšanā, sakņaugu, garšaugu dārziņu kopšanā. 

Iestādes laukumā 10. grupas izglītojamie iestādīja 100-gades ozolu ar vēstījumu:  

“Lieli ozoli pušķo mūsu Latviju. Ozols mūsu tautai ir Tēvzemes mīlestības apliecinājums, 

Latvijas simbols. Ozols simbolizē vīrišķību, spēku un ilgu mūžu. Savukārt ozola zīle ir gudrības un 

labklājības simbols. Ozola lapiņa ir dižkoka simbols. Katras latvju sievas gods ir , ja par viņas tēvu, 

brāli, vīru un dēlu var teikt – “vīrs kā ozols”, “stalts kā ozols”, “stiprs kā ozols” Tādēļ  kopā 

audzināsim mūsu puišus par gudriem, vīrišķīgiem, strādīgiem, cēliem vīriem – vīriem kā ozoliem. 

Mēs, 10.grupas mazie sprīdīši 2018. gada 21. maijā, šeit – saules takas maliņā iestādījām mazu, 

ņipru ozoliņu, kuru rotā septiņas lapiņas. Rūpēsimies par mūsu nākamo dižozolu – ģimenes spēka 

un gudrības simbolu!”. 

Grupas skolotājas Gita Selga, Indra Frunza, skolotājas palīgs Evita Kupča. 

4. grupas bērni izaudzēja no sēkliņas priedi un iestādīja iestādes laukumā. Grupas skolotājas 

Ilze Holla, Lusine Petrosjana-Golubeva, skolotāja palīgs Sarma Ozola. 

 

Sasniegumi, ar kuriem iestāde lepojas jomas Iestādes vide kritērijā fiziskā vide un vides pieejamība: 

 

 Īstenota ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūve. 

 Uzstādīta zibens aizsardzības sistēma. 

 Veikta sporta zāles skaņas izolācija. 

 

Turpmākā attīstība jomā Iestādes vide kritērijā fiziskā vide un vides pieejamība: 

 Iekārtot sajūtu taku iestādes laukumā, realizējot un vietējiem apstākļiem pielāgojot pieredzes 

apmaiņas braucienos gūtās idejas. 

 Pilnveidot un atjaunot aprīkojumu mazo bērnu grupu laukumos. 

 Uzturēt, papildināt Dabas takas centrus bērnu aktīvas darbības nodrošināšanai. 
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 Turpināt regulāru rotaļnodarbību organizēšanu Dabas takā. 

 Turpināt labiekārtot drošu un estētisku vidi izglītības iestādes telpās un teritorijās. 

Vērtējuma līmenis jomā Iestādes vide kritērijā fiziskā vide un vides pieejamība: Ļoti labi. 

 

4.6. Joma – 6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

1. Raksturot izglītības iestādes nodrošinājumu ar telpām (skaits, platība, atbilstība īstenojamās 

izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam).  

 

Izglītības iestādē atrodas 11 grupas. Izglītības programmas īstenošanai ir iekārtoti un 

aprīkoti kabineti, mūzikas un sporta zāle. 

Telpu platību 2807,8 m2, zemes platība 6561 m2. 

Telpu platība un iekārtojums atbilst tehnisko un sanitāro normatīvo aktu prasībām. 

 

 

2. Raksturot, kā izglītības iestāde organizē ārpus izglītības iestādes notiekošās mācības, darba vidē 

balstītās mācības, mācību treniņus u.c. 

 

Pedagogi, saistībā ar iestādes pasākumu plānu, grupas nedēļas tēmu vai sabiedriskās dzīves 

aktualitāti un piedāvājumu, organizē mācības ārpus izglītības iestādes, apmeklējot kultūras centru, 

muzejus, bibliotēkas, citas novada izglītības iestādes, Pils parku, Pilssalu. Pedagogi organizē tālās 

pastaigas un ekskursijas, kurās piedalās izglītojamo vecāki. 

 

3. Raksturot, kā izglītības iestāde nodrošina izglītības procesu: 

 

3.1. ar izglītības programmas apguvei nepieciešamajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem, mācību 

materiāliem, iekārtām un aprīkojumu, to izmantošanu mācību procesā; 

 

Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantoti -  interaktīvā tāfele, projektors, ekrāns, 

laminators, spirāles iesiešanas mašīna, datori (ko izmanto gan darbinieki, gan pedagogi mācību 

procesā), skeneris, kopētājs, printeris, gaismas galds un virsma, mūzikas centri, mūzikas akustiskā 

sistēma, mikrofoni, dažādi mūzikas instrumenti, daudzveidīgs sporta inventārs izmantošanai 

nodarbībām telpās un ārā, elektriskā plīts, multifunkcionālais katls, blenderis. 

Iestādē ar “MikroTIK” atbalstu nodrošināts WIFI. 

Paredzēts iegādāties portatīvos datorus pedagogu darbam E-klasē. 

 

 

3.2. ar izglītības programmas apguvei nepieciešamo mācību literatūru, papildu literatūru, uzskates 

līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem, 

metodiskajiem līdzekļiem u.c.; 

 

Izglītības iestādes izglītojamie izglītības programmas apguvei tiek nodrošināti ar visiem 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Individuālo mācību līdzekļu nodrošināšanā piedalās 

izglītojamo vecāki (piemēram, mājturības nodarbībai nodrošina ar pārtikas produktiem: 

sviestmaižu, salātu, u.c. gatavošanai). 
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Izglītības iestādē izmanto apgāda “Lielvārds” digitālo mācību līdzekli “Sākam mācīties”, 

“Soma” apgāda “Zvaigzne” digitālo mācību līdzekli “Raibā pasaule”. 

Regulāri tiek iegādātas jaunas rotaļlietas, metodiskie materiāli pedagogu darbam un 

izglītojamajiem. 

Pedagogi pēc savas iniciatīvas un vajadzības izmanto pašgatavotus mācību materiālus. 

 

3.3. ar atbilstošiem mācību līdzekļiem, kas nepieciešami pedagogu darbam; 

 

Pedagogi ir nodrošināti ar pieejamo mācību literatūru, izdales materiāliem.  

Iestāde katru gadu paredz līdzekļus mācību līdzekļu iegādei pedagogu profesionālā darba 

veikšanai. 

 

3.4. plānojot mācību līdzekļu apkopi, remontu, kā arī papildināšanu un atjaunošanu ilgtermiņā.  

 

Mācību līdzekļu tehniskā apkope tiek veikta regulāri un pēc iekārtas ekspluatācijas 

noteikumu nepieciešamības. 

Budžetā tiek paredzēti līdzekļi iekārtu remontam un plānoti jauni iepirkumi. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes resursi kritērijā Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi: 

 

 Iestādes budžeta plānošanā iesaistās visi darbinieki. 

 Iestāde ir nodrošināta ar mūzikas inventāru, kas sniedz iespēju izglītojamajiem 

ikdienā attīstīt savas muzikālās spējas un radoši izpausties. 

 Iestāde ir nodrošināta ar daudzveidīgu sporta inventāru, līdzekļi piesaistīti arī no 

projektiem. 

 Iestādē ir iegādāts inventārs mājturības nodarbību nodrošināšanai.  

 

Turpmākā attīstība jomā Iestādes resursi kritērijā Iekārtas un materiāltehniskie resursi: 

 

 Nodrošināt pedagogus ar portatīvo datoru darbam E-klasē 

 

Vērtējuma līmenis jomā Iestādes resursi kritērijā Iekārtas un materiāltehniskie resursi:  Labi. 

 

4.6.2. Kritērijs – 6.2. Personālresursi 

 

1. Norādīt pedagogu skaitu izglītības iestādē.  

 

Pedagoģiskie darbinieki: 

Vadītājs 1 

Vadītājas vietnieks izglītības jomā 1 

Skolotājs logopēds 2 

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2 

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs 2 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 22 

Kopā: 30 
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2. Raksturot izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, pedagogu izglītību, 

profesionālo kvalifikāciju, pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un tās atbilstību 

normatīvo aktu prasībām. 

 

 Izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo personālu: katrā grupā strādā divi skolotāji, 

uz 11 grupām ir 2 sporta, 2 mūzikas skolotāji, 2 logopēdi.  

Iestādē strādā 27 saimnieciskie darbinieki, no kuriem 15 ir skolotāju palīgi. 

Visiem darbiniekiem ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kas regulāri un plānveidīgi, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek aktualizēta. 

 

3. Raksturot, kā izglītības iestāde plāno, nodrošina un atbalsta pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi, tajā skaitā dalību konferencēs, semināros, meistarklasēs, stažēšanos nozares 

uzņēmumos, dalību darba devēju organizāciju rīkotajās mācībās un metodisko materiālu 

sagatavošanā savā mācību priekšmetā vai praktiskajās nodarbībā 

 

Izglītības iestāde regulāri seko līdzi katra pedagoga profesionālajai pilnveidei un 

kvalifikācijai, datus ievadot VIIS sistēmā. Pedagogiem tiek apmaksāti kvalifikācijas celšanas kursi, 

dalība konferencēs un semināros.  

 

4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

 

Izglītības iestādē diviem pedagogiem ir piešķirta  profesionālā 3. kvalitātes pakāpe (kas 

iegūta līdz 2017. gada 9. augustam, spēkā līdz 2021. gada 31. augustam), 2017./2018. mācību gadā  

profesionālo 2. kvalitātes pakāpi ieguva četri pedagogi, 2019./2020. mācību gadā profesionālo 2. 

kvalitātes pakāpi ieguva divi pedagogi. 

 

5. Raksturot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

 

Saskaņā ar kursu plānu iestādes darbinieki apmeklē kursus un seminārus. 2019./2020. 

mācību gadā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi un semināri: 

•11.06.2018., Speciālo zināšanu programma bērnu tiesību aizsardzības jomā, Mācību centrs 

"BUTS" (4 darbinieki) 

•19.06.2018. Ekoskolu programmas seminārs pirmsskolām, Vides izglītības fonds, (1 

darbinieks) 

•15.08.2018. Ekoskolas vasaras forums 2018, Vides izglītības fonds, (2 darbinieki) 

•17.08.2018. Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides iespējas izglītības iestādē, 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, (1 darbinieks) 

•28.08.2018. Metodiskā diena, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, (4 

darbinieki) 

•21.08.2018. Mūsdienas pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība, Valsts izglītības 

satura centrs, (1 darbinieks) 

•22.08.2018. Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība, Valsts 

izglītības satura centrs, (1 darbinieks) 

•27.09.2018. Ar ko piepildīt mūsdienīga Džimbas aģenta koferi, Nodibinājums "Centrs 

Dardedze", (1 darbinieks) 

•28.09.2018. Pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogu programma par bērnu 

mutes un zobu veselības veicināšana saistībā ar veselīgu uztura paradumiem, Profesionālās 

tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums", (5 darbinieki) 
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•28.09.2018. Aktuāli jautājumi logopēdijā, Pieaugušo izglītības iestāde "Latvijas Logopēdu 

asociācijas Mācību centrs", (2 darbinieki) 

•04.10.2018. Muzikālās  darbības organizēšana pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai, 

"Latvijas Pašvaldību mācību centrs" (LPMC), (2 darbinieki) 

•23.10.2018. Kompetenču pieeja mācību satura: e-kursa "Skolotājs, kurā vada mācīšanos 

pirmsskolā" aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem, Valsts izglītības satura centrs, (1 darbinieks) 

•30.10.2018. Kolektīva saliedēšanas metodes, SIA "Izglītības un attīstības centrs "EGO", (2 

darbinieki) 

•13.11.2018. Kompetenču pieeja mācību saturā: Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz 

izglītību mūsdienīgai lietpratībai, Latvijas Universitāte, (3 darbinieki) 

•20.11.2018. Emocionālā inteliģence - efektīvas komunikācijas pamats, SIA "Izglītības un 

attīstības centra "EGO"", (2 darbinieki) 

•20.11.2018. Emocionālā inteliģence - efektīvas komunikācijas pamats, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs "EGO"", (2 darbinieki) 

•21.11.2018. Latviešu tautiskās dejas un treniņstundas pasniegšanas metodika dažāda 

vecuma  bērniem un to nozīme kultūras mantojuma saglabāšanā, Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs, (1 darbinieks) 

•24.11.2018. Metodiskais atbalsts sporta nodarbību organizēšanā PII, Latvijas skolu sporta 

federācija, (1 darbinieks) 

•29.11.2018. Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem kuriem ir 

speciālās vajadzības, iegūtas tiesības īstenot speciālās izglītības programmas pirmsskolas vecuma 

bērniem, Latvijas Universitāte, (2 darbinieki) 

•06.12.2018. Kompetenču pieejā un Ekoskolu principos balstīta vides izglītība skolās, Vides 

izglītības fonds, (1 darbinieks) 

•07.12.2018. Aktuāli jautājumi logopēdijā, Pieaugušo izglītības iestāde "Latvijas Logopēdu 

asociācijas Mācību centrs", (2 darbinieki) 

•10.12.2018. Seminārs pedagogiem un bibliotekāriem "Ievads medijpratībā", Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, (1 darbinieks) 

•23.01.2019. Seminārs “Personas datu aizsardzība”, (1 darbinieks) 

•28.01.2019. Seminārs “Otreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību 

(Waste Art)”, (1 darbinieks) 

•31.01.2019. Projekts "Lielās augu medības", Vides izglītības fonds, (2 darbinieki) 

•12.02.2019. Bērnu tiesību aizsardzība, (23 darbinieki) 

•22.-24.02.2019. Ekoskolu Ziemas forums, (2 darbinieki) 

•14.03.2019. Creative Thinking - the Ultimate 21 Century Skill, Oxford Professional 

Development, (1 darbinieks) 

•15.03.2019. Pedagogs un veselīga dzīvesveida sociāli psiholoģiskie aspekti, Latvijas 

Universitāte, (5 darbinieki) 

•15.03.2019. X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un 

pedagogiem, Latvijas Universitāte, (1 darbinieks) 

•27.03.2019. "Tiesību dokumentu katalogs izglītības iestādēm", Pieaugušo izglītības iestāde 

"Profesionālās pilnveides mācību centrs", (1 darbinieks) 

•25.04.2019. Kompetenču izglītība pirmsskolā - izaicinājums un iespēja, Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte", (13 darbinieki) 

•09.05.2019. Antimobinga programma darbā ar maziem bērniem " Lielās dzīves skola"", 

Nodibinājums "Centrs Dardedze", (2 darbinieki) 

•10.06.2019. Seminārs “Waste Art” pirmā gada noslēguma seminārs, Vestiena, (5 

darbinieki)  
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Izglītības iestādē pieredzes apmaiņā viesojās Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotāju palīgi,  Rīgas 182.  PII kolēģi. 

 

13.05.2019. iestādes darbiniekiem tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz SIA 

“Getliņi Eko”, Rīgas 182.PII, privāto pirmsskolu “CreaKids”. 

 

30.05.2019. Ekopadome piedalījās mācību ekskursijā un izglītojošā programmā – 

meistarklasē Z/S “KOTIŅI” 

01.06. 2019. Rīgas 182.PII kolektīvs pieredzes apmaiņā PII “Sprīdītis  

07.09.2019. Viļānu PII kolektīvs pieredzes apmaiņā PII “Sprīdītis  

30.07.2020. Igaunijas PII pieredzes apmaiņā PII “Sprīdītis  

25.08.2020. Mazsalacas pilsētas PII pieredzes apmaiņā PII “Sprīdītis” 

 

18.06.2019. notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras monitoringa vizīte 

izglītības iestādē par projekta “Eiropas misija - Alūksne” par brīvprātīgā darbu. 

 

Visiem pedagogiem ir iespēja papildināt zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, lasot 

metodisko literatūru, elektronisko žurnālu “Pirmsskola”, “Skolas Psiholoģija”, “Vecākiem”. 

 

6. Raksturot kā izglītības iestādes pedagogi iesaistās un piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu 

saistītās un/vai profesionālās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. 

 

Izglītības iestādes pedagogi iesaistās gan formālās, gan neformālās darba grupās pēc savas 

iniciatīvas. Dalībniekiem tiek deleģēti pienākumi un darba uzdevumi. 

Izglītības iestādē darbojas Ekopadome, kurā katru gadu piesakās pedagogi pēc brīvprātības 

principa un interesēm.  

Pedagogi, no kolektīva, ir izvirzījuši 3 pedagogu pārstāvjus dalībai iestādes padomē. 

Pedagogi, no kolektīva, ir izvirzījuši pedagogu pārstāvi dalībai pedagogu darba rezultātu 

novērtēšanas komisijā. 

Pedagogi, no kolektīva, ir izvirzījuši 3 pedagogu pārstāvjus dalībai pedagogu profesionālās 

kompetences novērtēšanas komisijai, piedalās atklāto nodarbību vērošanā. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pasākumu norisi izglītības iestādes izglītojamajiem, pedagogi no 

iestādes pasākumu plāna izvēlas vienu pasākumu un kopā ar darba grupu noteiktajā laikā un termiņā 

sadala pienākumus un atbildību, sagatavo pasākuma scenāriju, vada un organizē pasākumu. 

Izglītības iestāde piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā darbs. 

 

7. Raksturot, kā notiek izglītības iestādes personāla atlases process, iesaiste izglītības iestādes un 

citās aktivitātēs, kā personāls tiek motivēts darbam. 

 

Izglītības iestāde informāciju par vakantajām darba vietām ievieto www.aluksne.lv un 

www.nva.gov.lv. 

 Noteiktajā termiņā, ar vadītāja rīkojumu izveidota komisija, kas vērtē pretendentu 

pieteikumus. Pēc pirmās kārtas vērtēšanas, papildus informācijas iegūšanas (atsauksmes), komisija 

http://www.aluksne.lv/
http://www.nva.gov.lv/
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izvirza pretendentus otrās kārtas vērtēšanai, aicina pretendentus uz interviju, pieņem lēmumu. 

Darbiniekam tiek noteikts trīs mēnešu pārbaudes laiks. 

 Izglītības iestāde rosina darbiniekus paaugstināt profesionālās zināšanas, piemēram, 

skolotāja palīgam iegūt augstāko pedagoģisko izglītību programmā “Pirmsskolas izglītības 

skolotājs” un kļūt par pedagoģisko darbinieku.  

Izglītības iestāde nodrošina pedagoģisko praksi. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes resursi kritērijā Personālresurss: 

 Izglītības iestāde izstrādā personāla profesionālās pilnveides plānu, paredz tam finansējumu, 

pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas 

popularizējot un ieviešot ikdienas darbā. 

 Skolotāji regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 

 23.08.2017. Ekoskolu apbalvošanas pasākums, Rīgā, izglītības iestāde saņēma Ekoskolas 

nosaukumu un Ekoskolas Sertifikātu 

 13.03.2018. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Apliecinājums Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” par Uzņemošās organizācijas statusa piešķiršanai 

dalībai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā darba projektos 

 14.09.2018. Ekoskolu apbalvošanas pasākums, Rīgā, izglītības iestāde saņem starptautisko 

Zaļā karoga balvu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides 

aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē 

 16.09.2019. Ekoskolu apbalvošanas pasākums, Rīgā, izglītības iestāde saņem starptautisko 

2. Zaļā karoga balvu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 

vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē   

 22.09.2020. Ekoskolu apbalvošanas pasākums, Rīgā, izglītības iestāde saņem starptautisko 

3. Zaļā karoga balvu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 

vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē, Ekoskolu Vēstnieku statusu  
 

Turpmākā attīstība jomā Iestādes resursi kritērijā Personālresurss: 

 Turpināt inovācijas metodiskajā darbībā, tādējādi, uzlabojot mācību darba kvalitāti un 

izglītojamo sasniegumus. 

 Pedagogiem pilnveidot svešvalodu zināšanas, lai aktīvāk varētu iesaistīties dažādos 

starptautiskos izglītības projektos. 

 Uzsākt darbu pie katra darbinieka personīgās pašattīstības, jo no tās ir atkarīga arī iestādes 

turpmākā attīstība  

 Turpināt stabilizēt pedagoģisko kolektīvu, audzinot savas darba vietas patriotus. 

 Pilnveidot sadarbības prasmes ar personībām, kuras tev blakus, nevis kādas tu gribētu. 

 Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana, īpaši uz kompetenču attīstību vērstā 

izglītībā un mūsdienu aktualitātēs. 

 

Vērtējuma līmenis jomā Iestādes resursi kritērijā Personālresurss: Ļoti labi. 

 

4.7. Joma – 7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Kritērijs – 7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

1. Norādīt, kāda ir izglītības iestādes misija, vīzija un mērķis.  
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Izglītības iestādes misija:  

Izglītības iestādes misija ierakstīta 9 krāsainos burtos “SPRĪDĪTIS”, kas visi kopā simbolizē: 

mūsu tautas spēku un  tradīcijas, piederības apziņu, stipras ģimenes, laimīgus bērnus, ozolzīli mūsu 

kabatā, Sprīdīša lāpstu aizdurvē, visu, kas dara mūs bagātus, bez slavas uzslavējot! 

Izglītības iestādes vīzija:  

DABAI, VIDEI, CILVĒKIEM draudzīga iestāde, ar mērķi veicināt bērna individuālu, 

vispusīgu, harmonisku attīstību, saistot to ar izpratni par vidi, veidojot attieksmi, vērtības, kas 

aktuālas mūsdienu sabiedrībā. 

Izglītības iestādes pamatmērķis: 

Nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības programmas apguvei, attīstot katra 

bērna garīgo, fizisko un sociālo aktivitāti, ietverot katra bērna individualitātes veidošanu, spēju un 

talantu pilnveidošanu, veselības nostiprināšanu, kā arī atbalstīt katra bērna iniciatīvu, zinātkāri, 

patstāvību un radošo darbību, gūstot pieredzi par sevi, citiem un apkārtējo pasauli mazpilsētas 

kultūrvidē. 

PAMATVĒRTĪBAS: DROŠĪBA, RADOŠUMS, SADARBĪBA, VIDES IZGLĪTĪBA 

 

2. Raksturot izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmu. 

 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma balstās uz plānoto un izpildīto mērķu un uzdevumu 

analīzi, kas veidojas no pedagoģiskā darba atskaitēm, dokumentācijas analīzes, statistikas datiem.  

 

3. Raksturot, kā izglītības iestādes vadība nodrošina ieinteresēto pušu iesaistīšanos pašvērtēšanas 

un attīstības plānošanas procesā un norādīt iesaistīšanās un līdzdalības veidus. 

 

Izglītības iestādes darba plānošanā un attīstības plānošanā tiek iesaistīti pedagoģiskie un 

saimnieciskie darbinieki, kā arī iestādes padomes vecāku pārstāvji. Plānošanas procesa laikā vadība 

veido formālas un neformālas darba grupas. 

 

4. Raksturot, kādas prioritātes ir izvirzītas izglītības iestādes misijas, vīzijas un mērķu 

sasniegšanai. 

 

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

- bērna emocionālā un fiziskā drošība; 

- intelektuālā, emocionālā un sociālā izglītība; 

- attīstoša apkārtējā vide; 

- pedagogu profesionālā darbība un kompetence. 

 

5. Raksturot, kā ieinteresētās puses tiek iepazīstinātas ar izglītības iestādes plānoto attīstību, 

attīstības gaitu un veiktajām korekcijām attīstības 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 sanāksmēs. 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšanakritērijā, Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: 

 

 Iestādes vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos 

izglītības iestādes darbības aspektos, kā arī izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas 

organizēšanā, vadīšanā un pārraudzībā. 
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PERSONĀLA 

SPECIĀLISTS 

 

VADĪTĀJAS VIETNIEKS 

IZGLĪTĪBAS JOMĀ 

 

ĀRSTA 

PALĪGS 

 

ĒKAS UN 

APSAIMNIEKOJAMĀS 

TERITORIJAS 

 PEDAGOĢISKIE  

DARBINIEKI 

 

VADĪTĀJA 

ŠEFPAVĀRS 

 

SKOLOTĀJA  

PALĪGS 

 

VEĻAS 

MAZGĀTAVAS 

VADĪTĀJS 

 

NOLIKTAVAS 

PĀRZINIS 

 

PAVĀRS 

 

ĒKAS 

UZRAUGS 

 

APKOPĒJS 

 

SĒTNIEKS 

 

 Savlaicīga informācijas sniegšana visām pirmsskolas izglītības iestādes darbībā 

ieinteresētajām pusēm. 

 Katru gadu - demokrātiski apspriests mācību gada plāns, iespēja katram izteikt 

ierosinājumus. 

 Plānots laiks sarunai ar administrāciju (par mācību gada izvērtējumu,  darba rezultātu 

novērtējumu) 

 

Turpmākā  attīstība jomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšanakritērijā, 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: 

 Organizēt lekcijas un seminārus par stresa mazināšanu, izdegšanas sindromu, 

emocionālā līdzsvara atjaunošanu pēc darba dienas. 

 

Vērtējuma līmenis jomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšanakritērijā, 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: Ļoti labi. 

 

4.7.2. Kritērijs – 7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

1. Raksturot izglītības iestādē noteikto vadības organizatorisko struktūru un katra vadītāja noteikto 

kompetences jomu. 

 

Iestādes vadības organizatoriskā struktūra ir noteikta struktūrvienību pakļautības shēmā 

Katra darbinieka pakļautība ir norādīta amata aprakstā.  

Iestādes vadītāja kompetences ir norādītas vadītāja amata aprakstā un darba līgumā. 

 

 

Izglītības iestādes struktūra 
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2. Raksturot, kā iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu 

ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un 

Satversmei, un ētikas normas. 

 

Vadītājas un citu darbinieku darba līgumos ir norādīts ievērot Latvijas Republikas normatīvos 

aktus, tajā skaitā Satversmi, Izglītības likumu, normatīvos aktus. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem. 

Izglītības iestādē tiek veidota un uzturēta vide, kas veicina piederības apziņu, lepnumu par 

savu valsti, pilsētu, izglītības iestādi: 

- nacionālie simboli iestādes telpās un teritorijā (Latvijas karogs, pilsētas karogs, prezidenta 

attēls, himna), 

- lielformāta darbi iestādes telpās un teritorijā (Latvijas ozols ar ozolzīlēm - piederība 

dzimtajai vietai, uzraksts “SPRĪDĪTIS” ar vēstījumu par iestādes vērtībām,  darbinieku 

fotogrāfiju stends kā atgādinājums – mēs katrs nākam no bērnības), 

- grupās kārtības noteikumi, kas rosina uz pozitīvu rīcību, tikumisku uzvedību,  

- nedēļas tēmas un pasākumi, kas sniedz priekšstatu izglītojamajiem par vispārcilvēciskām un 

demokrātijas vērtībām,  tajā skaitā lojalitāti un ētikas normām, piemēram Latvijas valsts svētkiem 

(Latvijas dzimšanas diena, Lāčplēša diena), latviešu tautas tradīciju godāšana, izglītojoši pasākumi 

bērniem, izglītības iestādes dzimšanas dienas teātra izrāde bērniem un vecākiem, u.c.. 

   Izglītības iestādes tēla popularizēšana veiksmīgi tiek saistīta ar iestādes nosaukumu: 

- iestādei ir sava simbolika – pasaku varonis Sprīdītis, kas simbolizē katra bērna vēlmi    

izzināt pasauli, tikumiskās vērtības, 

- grupu nosaukumi ir veidoti saistībā ar A. Brigaderes pasaku lugu “ Sprīdītis”, 

- ir izgatavoti suvenīri, atpazīstamības priekšmeti. 

Organizēti saliedējoši un izzinoši pasākumi darbiniekiem – uzsākot un noslēdzot mācību 

gadu, iestādes dzimšanas diena, darbinieku ģimeņu sporta diena, pieredzes apmaiņas braucieni, 

Latvijas nozīmīgu vietu apmeklēšana, kā piemēram Latviešu tautas brīvības simbola Brīvības 

pieminekļa Goda telpas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

apmeklējums Rīgā iepriekšējā mācību gadā. 

Darbinieku ētikas normas un lojalitātes ievērošana ir iekļauta pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanas kritērijos. 

Izglītības iestādes pasākumi un aktivitātes regulāri tiek atspoguļotas mājas lapā 

www.aluksne.lv  

 

3. Raksturot, kādus jauninājumus izglītības iestādes vadītājs ievieš izglītības iestādes darbības un 

kvalitātes kultūras pilnveidei. 

 

Vadība seko jaunākajām izglītības tendencēm, ievieš pārmaiņas, iesaistās ilgtermiņa 

projektos, nosakot prioritārās jomas saistībā ar iestādes attīstības plānu, regulāri ievieš darba 

procesa un kvalitātes uzlabojumus: 

- iesaistīšanās Ekoskolu programmā, iedrošina un motivē uzlabot dzīves kvalitāti visiem 

projektā iesaistītajiem, jaunu sadarbības partneru iepazīšana un pieredzes gūšana, veiksmīga 

pirmā gada uzdevumu īstenošana, saistībā ar vidi un apkārtni, 

- iesaistīšanās starptautiskā Vides izglītības fonda projektā “Ēdam atbildīgi!”, 

- interešu izglītības apgūto zināšanu un prasmju rezultāta integrēšana iestādes un grupu 

tematisko pasākumu norisē, 

- jaunu, mūsdienīgu interešu izglītības programmu ieviešana izglītības iestādē, piemēram, 

“Lego pulciņš”, 

- iespēja bērniem apgūt pirmos soļus angļu valodā, 

- līdzekļu piesaistīšana un efektīva izmantošana mūsdienīgas materiāltehniskās bāzes 

nodrošināšanai.  

http://www.aluksne.lv/
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Vadība veido formālas un neformālas darba grupas, lai izvērtētu kvalitātes kultūru izglītības 

iestādē. 

 

4. Raksturot, kā izglītības iestādes vadītājs pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē 

un kādā veidā veicina personāla izpratni par izglītības iestādes vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu. 

 

Iestādes vadītājs organizē: 

- vadības komandas apspriedes 1 reizi nedēļā un pēc vajadzības; 

- pedagogu sanāksmes 2 reizes mēnesī un pēc vajadzības; 

- saimniecisko darbinieku sanāksmes 1 reizi mēnesī un pēc vajadzības; 

- darbinieku sarunas (grupu komandas) ar administrāciju 1 reizi gadā un pēc vajadzības; 

- atbalsta personāla sanāksmes 2 reizes gadā un pēc vajadzības. 

Iestādes vadītājs nodrošina: 

- iestādes tēla atpazīstamību un pozitīvas vides veidošanu un uzturēšanu, 

- tradīciju kopšanu un popularizēšanu, 

- iesaistīšanos projektos un sabiedriskās aktivitātēs. 

Atbalsta personāla profesionālo pilnveidi, nodrošina tālākizglītību, ņemot vērā iepriekšējā 

perioda vērtējuma rezultātus un aktualitātes, veicina iegūto zināšanu iekļaušanu ikdienas darbā. 

Pedagogiem ir nodrošināta iespēja elektroniski lasīt žurnālus “Pirmsskola”, “Skolas 

psiholoģija”, aktualitātes regulāri tiek pārrunātas pedagogu informatīvajās sanāksmēs.  

Regulāri informē personālu par aktualitātēm, pārmaiņām, pieņemtajiem lēmumiem izglītības 

iestādē.  

Spēj pieņemt nepopulārus lēmumus, ja tādi nepieciešami iestādes resursu efektīvai 

pārvaldīšanai, izskaidrot tos personālam. 

Mērķtiecīgi plāno un nodrošina iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšanu, paredzot 

līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai, iestādes uzturēšanas izdevumiem, personāla motivēšanai, 

iestādes attīstībai un infrastruktūras pilnveidošanai. 

 

5. Norādīt izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanas un/vai aktualizēšanas laiku. 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” Nolikums apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes 2009. gada 17. septembra lēmumu Nr.195 (protokols Nr.8, 50.punkts). 

 Grozījumi, apstiprināti ar Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra lēmumu 

Nr.356 (protokols Nr.14, 24.punkts) 

 

6. Raksturot izglītības iestādes vadības sadarbību ar izglītības iestādes padomi. 

Iestādes vadība regulāri piedalās un organizē iestādes padomes sēdes. 

Regulāri sadarbojas ar padomes priekšsēdētāju un vietnieku.  

Iestādes vadība sniedz pārskatu par izglītības iestādes darbību, aktualitātēm, izvirza 

uzdevumus pārskata periodam. 

Organizē pieredzes apmaiņas braucienu kopā ar iestādes personālu. 

Iesaista padomi iestādes jautājumu risināšanā. 

 

7. Raksturot, vai un kā izglītības iestādē notiek pedagogu/personāla darba vērtēšana, pašvērtēšana.  

 

Izglītības iestādē ir izstrādāti pedagogu darba rezultātu novērtēšanas un materiālās 

stimulēšanas noteikumi, kas ir aktualizēti 2017.gada 1.martā. Noteikumos ir iekļauti 12 kritēriji. 

Pedagogi tiek novērtēti vienu reizi gadā. Noteiktajā kārtībā pedagogi iesniedz pašvērtējumu. 

Komisija veic pedagogu novērtēšanu un noteiktajā kārtībā iepazīstina pedagogus ar novērtēšanas 

rezultātiem. Budžeta iespējās, ņemot vērā novērtēšanas rezultātu, pedagogi tiek materiāli stimulēti. 

Saimnieciskie darbinieki tiek vērtēti vienu reizi gadā, ņemot vērā Alūksnes novada 

pašvaldības noteikumus “Par atlīdzību Alūksnes novadā”.  
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8. Raksturot, kādā veidā izglītības iestādes vadība nodrošina informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

 

Informācijas apmaiņa tiek nodrošināta: 

- pedagoģiskās padomes sēdēs, 

- Iestādes padomes sanāksmēs, 

- pedagogu informatīvajās sanāksmēs, 

- saimniecisko darbinieku informatīvajās sanāksmēs, 

- personāla kopsapulcē, 

- vecāku grupu sanāksmēs, 

- vecāku kopsapulcēs.  

Informācija tiek izvietota informatīvajā stendā un nosūtīta elektroniski uz personāla e-pastu. 

 

9. Raksturot, kā izglītības iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas 

procesā, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, kā 

izglītības iestādes vadība nodrošina šo principu ievērošanu kolektīvā. 

 

Iestādes vadītājs nesastāv nevienā politiskā partijā. Domē sadarbojas ar visiem deputātiem 

par attiecīgās jomas jautājumu, nevis pēc politiskās piederības (piemēram, ja jautājums ir par 

izglītību, tad risina ar deputātiem, kuri ievēlēti sociālās, izglītības un kultūras komitejā, ja jautājums 

ir par finansējumu, tad ar finanšu komitejas deputātiem). 

Iestādes vadība darbojas pedagogu darba rezultātu novērtēšanas un materiālās stimulēšanas 

komisijā, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijā. Darbu veic atbildīgi un 

godprātīgi. 

Iestādes vadība iesaista personālu darba kvalitātes novērtēšanas kritēriju izstrādāšanā. 

Vadība risina pārrunas, veic izskaidrojošo darbu, ņem vērā personāla ieteikumus. 

Sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, piemēram sociālo dienestu, bāriņtiesu, 

sniedz nepieciešamo informāciju par izglītojamajiem un darbiniekiem. 

Vadībai ir veiksmīga sadarbība ar izglītības iestādes arodorganizācijas priekšsēdētāju. 

Iestādes vadība ievēro normatīvo aktu prasības saistībā ar politisko neitralitāti. 

Iestādes vadība ievēro profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus un rosina 

šos principus ievērot kolektīvā. 

 

10. Raksturot, kā izglītības iestādes vadība motivē personālu, tajā skaitā pedagogus. 

 

Iesaista personālu iestādes attīstības plānošanā un mērķu realizēšanā.  

Nodrošina personālu ar nepieciešamajiem resursiem, informāciju. 

Atbalsta personāla tālākizglītību, sekmējot mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. 

Organizē pieredzes apmaiņas iespējas, iesaista projektos.  

Organizē  personālam saliedējošus un motivējošus pasākumus. 

Iesaista personālu iestādes tēla popularizēšanā. 

Rosina personālu izmantot attīstības un profesionālās pilnveides iespējas: skolotāju palīgiem 

pamudinājums iegūt skolotāja profesiju, skolotājiem atbalsts iegūt profesionālās kvalitātes pakāpi. 

Novērtē personālu sasniegumus, izsaka atzinību un izvirza apbalvošanai. 

Budžetā plāno līdzekļus darbinieku materiālajai stimulēšanai. 

 

11. Raksturot, kā izglītības iestādes vadība nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības 

analīzi. 

 

Grupu skolotājas veic bērnu attīstības novērojumu pierakstus Skolotāja dienasgrāmatā. 
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Saistībā ar mācību gada uzdevumu,  veikta bērnu attīstības dinamikas novērtējuma, analīzes 

pilnveide ar mērķi norādīt precīzu, izsmeļošu informāciju bērna attīstības kartēs par bērna attīstību. 

Rezultātā tika ieviestas pilnveidotās bērnu attīstības novērtējuma kartes, kas tiek izmantotas, 

plānojot mācību procesa organizēšanu konkrētajam mācību gadam, sagatavojot individuālās sarunas 

ar vecākiem, kā arī uzsākot speciālās grupas apmeklējumu. 

Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti divas reizes gadā (oktobris, maijs). 

Divas reizes gadā (oktobris, maijs) iestādes vadība un atbalsta personāls pārrunā bērnu ar 

speciālām vajadzībām individuālo attīstību, izvirza turpmākos uzdevumus. 

Vienu reizi gadā (janvāris, februāris) vecāku individuālās pārrunas ar grupas skolotājām par 

bērna attīstību. 

Mācību gada noslēgumā tiek veikts apkopojums par rotaļnodarbību uzdevumu apguvi pa 

vecuma grupām. 

Tiek sagatavots aprakstošs vērtējums par pirmsskolas izglītības programmas apguvi 6-

gadīgajiem bērniem.  

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomas Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana kritērijā Iestādes vadības darba un personāla pārvaldības uzlabošanā. 

 

 Atbalsts izglītojamajiem: iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo atbalstam, savlaicīgai 

vajadzību, talantu pamanīšanai, veiksmīgai sadarbībai ar vecākiem.  

 Mērķtiecīga iesaistīšanās ilgtermiņa projektos un veiksmīga komandas vadīšana izvirzīto 

mērķu sasniegšanai. 

 Iestādes padomes vecāku aktīva līdzdalība iestādes darbībā: pārējo vecāku iesaistīšana 

iestādes vides un apkārtnes labiekārtošanā un uzlabošanā;  labdarības pasākumu 

organizēšana, veidojot bērnos izpratni par labajiem darbiem. 

 Izglītības iestādes tēla un tradīciju kopšana, uzturēšana un popularizēšana. 

 

Turpmākā attīstība jomas Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana kritērijā 

Iestādes vadības darba un personāla pārvaldības uzlabošanā: 

 

 Pilnveidot personāla izpratni par darba rezultātu novērtējumu – prasmi objektīvi 

veikt novērtējumu, spēju ieklausīties un izprast vērtējumu, interesi profesionāli pilnveidoties. 

 Sagatavot skolotāju konsultantu, kuram būtu nepieciešamās prasmes, lai varētu 

sniegt individuālu atbalstu kolēģiem par mācību procesa efektivitāti, kompetenču pieeju, lai kopā 

uzlabotu pirmsskolas izglītības iestādes darbu. 

 

Vērtējuma līmenis jomas  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana kritērijā 

Iestādes vadības darba un personāla pārvaldības uzlabošanā: Labi. 

 

4.7.3. Kritērijs – 7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

1. Raksturot izglītības iestādes sadarbību ar izglītības iestādes dibinātāju. 

 

Izglītības iestāde ar dibinātāju, Alūksnes novada domi, sadarbojas budžeta jautājumu 

risināšanā, saimniecisko darbu plānošanā un iestādes drošības un apsaimniekošanas jautājumu 

risināšanā, kā arī apstiprina un saskaņo iestādes iekšējos normatīvos aktus.  

 

2. Norādīt sadarbības partnerus un sadarbības uzdevumus. 
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Alūksnes sākumskola, Alūksnes novada vidusskola – izglītības pēctecības nodrošināšanai: 

kopīgi pasākumi, izglītojamo iepazīstināšana ar skolas telpām un kārtību, tikšanās ar skolas 

skolotājiem. 

Alūksnes Mūzikas skola, Alūksnes mākslas skola:  

Valsts policija, Pašvaldības policija – kopīgi organizēti drošības pasākumi bērniem. 

Alūksnes muzejs, Jaunlaicenes muzejs, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs-  

muzejpedagoģiskās programmas īstenošanai. 

Alūksnes kultūras centrs – kultūras programmas apmeklēšana, pasākumu rīkošana. 

 

3. Raksturot sadarbību ar nozaru ekspertu padomi/-ēm, darba devējiem, darba devēju 

organizācijām un profesionālajām organizācijām. 

 

Izglītības iestādes darbu koordinē un uzrauga Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un sporta jomā, kā arī Izglītības pārvalde. Ir izveidots mēneša, gada 

plāns. Regulāri sniedzam dažādas atskaites Izglītības un zinātnes ministrijai un Statistikas pārvaldei. 

Piedalāmies semināros, kursos un pieredzes apmaiņā. 

Sadarbojamies ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, sagatavojam nepieciešamo informāciju. 

No 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 14. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 

20. decembra noteikumos Nr.831 „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības 

likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un 

izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” noteiktajam un ņemot vērā 

izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas ziņojumu, akreditācijas ekspertu 

komisija veica izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu.  

 

4. Raksturot sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 

 

Izglītības iestāde sadarbojas ar visām Alūksnes novada izglītības iestādēm, tajā skaitā ar 

Bērnu un jauniešu centru. 

 

5. Raksturot, kādā veidā izglītības iestādes vadība rūpējas par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā. 

 

Izglītības iestādes darbinieku Darba līgumos, darbinieku pašvērtējumā ir atsauce uz 

darbinieka rīcību, rūpējoties par iestādes reputāciju, kā arī ētikas pamatprincipu ievērošanu. 

Izglītības iestāde regulāri publicē informāciju par aktualitātēm un sasniegumiem.  

Piedalāmies novada, citu izglītības iestāžu rīkotajos pasākumos. 

Aicinām skolu audzēkņus uz izglītības iestādes pasākumiem (izglītības iestādes dzimšanas 

dienas teātra izrādi, Ekoskolas programmas pasākumiem). 

 

6. Raksturot dalību projektos, tajā skaitā starptautiskos projektos. 

 

2012. - 2014. gadā ar aktīvu dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā “Veidosim 

mūsu pasauli zaļāku un tīrāku”, līdzdarbojoties 12 partnervalstīm – Grieķija, Latvija, Turcija, 

Spānija, Itālija, Norvēģija, Lietuva, Francija, Polijai, Rumānija, Slovēnija, Lielbritānija, tika 

īstenotas 24 mobilitātes kura kopējās izmaksas ir 21 000 EUR, uzsākām ceļu uz Ekoskolas principu 

ieviešanu mūsu izglītības iestādē. 

2016./2017. mācību gadā iesaistījāmies un aktīvi sākām darboties Ekoskolu programmā, par 

gada tēmu izvirzot “Skolas vide un apkārtne” (Vides novērtējums www.aluksne.lv). 2017. gada 

septembrī izglītības iestāde ieguva Latvijas Ekoskolas nosaukumu un sertifikātu. 
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2017./2018. mācību gadā, iesaistoties pedagogiem, vecākiem un mazajai Ekopadomei, 

turpinām aktīvi darboties Ekoskolu projektā, par gada tēmu izvirzot “Pārtika”.  

2017. gadā piedalījāmies Vides izglītības fonda izsludinātajā starptautiskajā projektā “Ēdam 

atbildīgi!”. Iegādāts multivāres katls, blenderis rokdarbu/mājturības nodarbībām (EUR 150,00). 

Finansēta viena pedagoga piedalīšanās projekta noslēguma forumā Prāgā. 

No 25.01.2018. līdz 28.01.2018. 1 pedagogs piedalījās starptautiskā (piedalījās 9 projekta 

dalībvalstu delegācijas – kopā 120 dalībnieku) projekta “Ēdam atbildīgi!” noslēguma forumā Menu 

For Change (“Pārmaiņu ēdienkarte”), Prāgā. Foruma mērķis bija nosvinēt 3 gadu laikā gūtos 

panākumus, dalīties pieredzē un turpināt padziļināt zināšanas par pārtikas patēriņa saistību ar 

globālām vides problēmām.  

2018. gada pavasarī uzsākām dalību bioloģiskās daudzveidības projektā “Lielās augu 

medības”, kurā vienkāršā un aizraujošā veidā izglītojamie dažādās rotaļnodarbībās dabā iepazīstas 

ar izglītības iestādes apkārtnē sastopamajiem augiem un to mijiedarbībām ar apkārtējo dabu.  

13.03.2018.  saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Apliecinājums Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” par Uzņemošās organizācijas statusa piešķiršanai dalībai 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā darba projektos 

No 05.02.2019. līdz 03.09.2019. īsteno “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā darbs 

projektu “Eiropas misija – Alūksne 1”, brīvprātīgais jaunietis no Francijas ANTOINE NICOLAS 

MULLER. 

No 25.09.2019. līdz 18.09.2020. īsteno “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā darbs 

projektu “Eiropas misija – Alūksne 2”, brīvprātīgais jaunietis no Spānijas NELSON ALBERTO 

SÁNCHEZ ESPINOSA. 

2017. un 2018. gadā piedalāmies Alūksnes novada rīkotajā projektā “Dzīvo vesels Alūksnes 

novadā”, organizējot Ģimeņu sporta dienu Alūksnes novada pirmsskolas vecuma bērniem un viņu 

ģimenēm (apmeklēja  34 ģimenes). Iegādāts sporta inventārs projekta aktivitāšu nodrošināšanai 

(EUR 1449,72).  

Sporta inventāra iegāde (mīkstie bloki (dažādas formas), vingrošanas paklājs, 2 gb. 

vingrošanas soli). 

2018. gadā tika iesniegti projekti Erasmus+ projekta pieteikums izglītības, apmācības, 

jaunatnes, sporta jomā un Apdrošināšanas kompānijas IF projekts “IF DROŠĪBA”. Šie projekti 

atbalstu neguva. 

No 01.09.2019. īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) "Stratēģiskās partnerības" projekta ERASMUS+ 

programmas projektu „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for 

learning!”. 

01.07.2020. – 31.08.2020. sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāli, 

dalība aktīvās nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 

iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (tika izveidotas 11 darba vietas 

– skolotāja palīgs). 

 

Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas jomā Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana kritērijā Iestādes sadarbība ar citām institūcijām:  

 

 Sadarbība ar Mobilās veselības atbalsta centra speciālistiem. 

 Sadarbība ar Alūksnes novada izglītības skolām, kas nodrošina veiksmīgu un 

kvalitatīvu izglītības pēctecību.  

 

Turpmākā attīstība jomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana kritērijā 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām: 
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 Turpināt sadarbību ar Mobilās veselības atbalsta centra speciālistiem. 

 Turpināt popularizēt izglītības iestādes labo praksi. 

 

Vērtējuma līmenis jomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana kritērijā 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām: Ļoti labi. 

 

5. SECINĀJUMI. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Jomā Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas, vērtējums ir “labi”. 

Turpmākajā periodā prioritāte būs mācību satura loģiska sasaiste ar Ekoskolas gada un citām 

tēmām. Mācību satura plānošana E-klasē - atbilstība izglītojamo attīstības posmiem, plānotajiem 

sasniedzamajiem rezultātiem. Gatavība nodrošināt kvalitatīvu attālināto apmācību nodrošināšana 

ārkārtas situācijas gadījumā. 

 

Joma Mācīšana un mācīšanās kopumā tiek vērtēta “labi”. Mācīšanas un mācīšanās 

kvalitāti plānojam pilnveidot, aprobējot jaunas, inovatīvas darba metodes, kompetenču pieejai 

mācību saturā, vērojot analizējot atklātās integrētās rotaļnodarbības, kā arī  ieviest digitālos mācību 

līdzekļus, lai veicinātu bērnu motivāciju un paplašinātu pedagoģiskās iespējas. Papildināt digitālo 

mācību līdzekļu bāzi, lai nodrošinātu digitālo prasmju apmācību un mūsdienīgu pedagoģisko 

procesu. Uzsākt darbu E-klasē. 

 

Jomā Izglītojamo sasniegumi turpināsim veikt izglītojamo  spēju un sasniegumu 

vērtēšanu, kā arī attīstības dinamikas analīzi, vērtēšanas rezultātus izmantot tūlītējam darbam vai  

arī iekļaujot attīstības plānā tālākai realizēšanai. Lai nodrošinātu izglītojamo sasniegumus ikdienas 

darbā, turpināsim rūpīgi sekot izglītojamo attīstības un uzvedības grūtībām, lai pēc iespējas ātrāk 

identificētu un uzsāktu korekcijas darbu šo grūtību pārvarēšanai, veicinot izglītojamā ģimenes 

līdzdalību. Turpināsim piesaistīt speciālistus, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem un 

pedagogiem, saņemot profesionālas konsultācijas, rekomendācijas. 

 

Jomā Atbalsts izglītojamajiem, lai izglītojamie būtu motivēti un gūtu panākumus, ļoti 

svarīgs ir psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts, tāpēc turpināsim veiksmīgi aizsākto 

sadarbību ar Mobilā veselības aprūpes centra speciālistiem.  Nodarbības 5-6 gadus veciem 

izglītojamajiem “Džimbas deviņu soļu drošības programmā” izglītos bērnus par drošību un rīcību 

nedrošās situācijās, cels bērna pašapziņu.  

Kritērijā Atbalsts bērna personības veidošanā uzskatām, ka jāmeklē jaunas sadarbības 

formas vecāku iesaistīšanai mācību un audzināšanas procesā. Vecāki tiek iesaistīti mācību un 

audzināšanas darbā, piedaloties dažādos projektos, akcijās, tematiskajās pēcpusdienās, pasākumos, 

mācību ekskursijās, darbojoties iestādes padomē.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni tiek vērtēta “ļoti 

labi”. 
 

Jomā Izglītības iestādes vide ir atkarīga no personālresursiem, materiālajiem resursiem un 

arī no katra personīgās attieksmes pret savu izglītības iestādi. Turpināsim darbu izglītības vides 

pilnveidošanā un sakārtošanā, efektīvi izmantojot izglītības iestādei pieejamos resursus. 

 

Jomā Izglītības iestādes resursi nodrošināt pedagogus ar materiāli tehnisko nodrošinājumu 

darbam E-klasē, papildināt iespēju apgūt digitālās prasmes. 

 

Jomā Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana, 

uzskatām, ka izglītības sistēmas pārmaiņu laikā svarīgi sniegt kvalitatīvu izglītību atbilstošu 

jaunākajām tendencēm, ko izglītības iestādē nodrošina iestādes darbinieki, mērķtiecīgi sadarbojoties 
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ar dibinātāju, bērnu vecākiem un sabiedrību. Ne mazāk svarīgi ir regulāri un prasmīgi vērtēt 

izglītības kvalitāti iestādē. Svarīga ir pedagogu interese profesionāli pilnveidoties, spēja sadarboties, 

uzklausīt ieteikumus, lūgt atbalstu konkrētā jomā. Vadības uzdevums ir panākt, lai ikviens 

darbinieks iekļautos saliedētā komandas darbā, iesaistītos plānošanā, īstenotu izglītības iestādes 

attīstības redzējumu un realizētu izvirzītos mērķus -  mācību procesa efektivitāti, kompetenču 

pieeju, lai kopā uzlabotu pirmsskolas izglītības iestādes darbu. Tāpēc turpināsim pilnveidot 

personāla izpratni par darba rezultātu novērtējumu – prasmi objektīvi veikt novērtējumu, spēju 

ieklausīties un izprast vērtējumu, interesi profesionāli pilnveidoties. 

 

Turpināsim iesaistīties dažādos projektos, piesaistot citas novada izglītības iestādes kā 

partnerus. Aktīvi darbosimies Ekoskolas programmā.  

Īstenojot ERASMUS+ programmas projektu „ICT and robotics in preschool education: A 

more attractive way for learning!”, pilnveidosim digitālās prasmes, izglītosim izglītojamos un 

vecākus kā jēgpilni un droši izmantot digitālās ierīces. 

Mērķis ir neapstāties pie sasniegtā, bet izvirzīt jaunas prioritātes, turpināt meklēt jaunas 

iespējas un īstenot tās.  

 

Vadītāja: Modrīte VOSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


