
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pūcīte” pašnovērtējuma ziņojums 
 
 

 Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā    

(vieta, datums)   

 

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

 

 

Publiskojamā daļa 
 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

 Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvaldes 

vadītāja 

    

                                      (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

                   Gunta Kupča 

(paraksts)   (vārds, uzvārds) 

      

(datums) 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.

g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības iestādes 

programma 

01011111 - V-6564 09.07.2013. 40 40 

 

1.1. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un 

mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši 

vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

 

Mācību gada laikā izglītības iestādi mainījuši 2(divi izglītojamie).Viens-sakarā ar dzīvesvietas 

maiņu, otrs- sakarā ar izglītības programmas maiņu. Mācības uzsākuši-2 (divi) izglītojamie- 

uzņemti hronoloģiskā rindas secībā. 

 

1.2.Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība 

u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. 

māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

- - 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

1 Vēlētos slodzes palielinājumu 

logopēdam, jo esošais darba 

apjoms- 0.075 likmes nav adekvāts 

nepieciešamajam darba apjomam 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.  Izglītības iestādes misija –Jaunalūksnes PII “Pūcīte” darbojas, lai, sadarbības procesā ar 

ģimenēm,  nodrošinātu katram bērnam audzināšanas un izglītošanās  iespēju  bērncentrētā, 

pozitīvā,  iekļaujošā, daudzveidīgā, emocionāli un fiziski drošā vidē. 

   

 

2.1.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo- zinātkārs, dzīvespriecīgs, ar prasmēm sadarboties 

bērns. 
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2.2.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – drošība, atbildība, cilvēka cieņa. 

2.3.  2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

Motivējošas un 

iekļaujošas mācību 

vides veidošana, 

ievērojot katra 

izglītojamā 

vajadzību 

nodrošinājumu. 

1.1. procesa individualizācija, 

nodrošinot individuālu dienas, 

uztura režīmu; 

1.2. izglītojamo vecākiem ir izpratne 

par iestādes sniegtajiem atbalsta 

pasākumiem, kā arī ir 

komunikācija ar grupu personālu 

bērnu attīstības jautājumu 

risināšanā; 

1.3. visu iestādes darbinieku vienota 

izpratne un līdzatbildība par 

iekļaujošas vides principiem un 

nodrošinājumu. 

 

- vecāki ir apmierināti ar 

iestādes kopējo darbību; 

- aptaujas anketās norādīts, ka 

izglītojamo vecāki iestādes vidi 

uzskata par iekļaujošu un 

pieejamu; 

- vecāki apmierināti ar 

pedagoģiskā procesa norisi, 

pielietotajām pedagoģiskā 

darba metodēm, rezultātiem, 

attālinātā mācību procesa norisi; 

- mācību gada ietvaros rasts 

pozitīvs risinājums 

komunikācijā ar izglītojamo 

vecākiem risinot bērnu 

audzināšanas jautājumus un 

nosakot individuālos atbalsta 

pasākumus. 

1.1. anketēšanas rezultāti(ne mazāk 

kā 80% no respondentiem) 

liecina par augstu labbūtības 

līmeni iestādē visām iesaistītajām 

mērķgrupām; 

 

 

 

 

 

 

1.2. nodarbību vērošanas, vērtēšanas 

un vecāku anketēšanas rezultāti 

mācību gada noslēgumā, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo 

mācību gadu. liecina par 

izglītojamo prasmju un snieguma 

līmeņa paaugstināšanos visās 

mācību jomās par 50%,  

- vecāku anketēšanas rezultāti – 

85 % liecina par to, ka bērns 

iestādē jūtas fiziski un 

emocionāli droši; 

-pedagoģisko darbinieku 

anketēšanas rezultātos nav 

minēti diskriminācijas un 

ksenofobijas gadījumi; 

-saimnieciskie darbinieki 

intervijās  norāda par labbūtību 

un piederību iestādei; 

-  nodarbību vērojumi liecina, ka 

izglītojamie ir motivēti 

iesaistīties un sadarboties  

mācīšanās procesā, augusi 

pašapziņa un interese mācīties; 

- nepieciešams ieviest snieguma 

monitoringa sistēmu 

diagnosticēšanai, 

diferencēšanai. 

Uzdevums sasniegts daļēji. Nepieciešams turpmākais darbs pie vienotas izpratnes par iekļaujošu 

vidi veidošanas. 

 

2. Iestādes kā 

mācīšanās 

organizācijas 

veidošana, 

stiprinot iesaistīto 

2.1. visu iesaistīto mērķgrupu 

līdzatbildība iestādes pašvērtēšanas 

procesa norisē un darba plānošanā; 

-veicot pašvērtēšanu par 

iepriekšējo mācību gadu un 

apzinot izvirzītās prioritātes 

apjomu, iestāde secināja, ka šī 
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mēŗķgrupu lomu  

iestādes attīstībā, 

darba analīzē. 

2.2. izglītojamo vērtēšanas rezultāti 

liecina par pašvadītas mācīšanās 

procesa norisi un izaugsmi. 

prioritāte nav īstenojama 

mācību gada ietvaros; 

-prioritāte, pārskatot 

kvalitatīvos un kvantitatīvos 

rādītājus,  izvirzāma kā 

vadītājas profesionālās darbības 

mērķis nākošajam mācību 

gadam.  

 

2.4.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

1. Izglītības iestādes 

darbība, atbilstoši 

mācīšanās organizācijā 

pamatprincipiem; 

1.1.Iestādē tiek nodrošināta vide pedagogu profesionālai izaugsmei 

un izglītojamo vajadzību nodrošināšanai; 

1.2.Iestādē norisinās sistemātisks komanddarbs, sadarbība un 

savstarpēja mācīšanās; 

1.3.Savstarpēja sadarbība visām mērķgrupām pārmaiņu procesa 

ieviešanai iestādē; 

1.4.Tiek sagatavots mentors un vadības komanda pārmaiņu procesa 

ieviešanai; 

1.5.Izglītojamo vecāki  iepazīstināti ar pārmainu procesa pārnesi un 

inovāciju kultūras ieviešanu iestādē;  

1.6.Pedagoģisko darbinieku iesaiste ETWINING projektos- 

dalīšanās pieredzē ar kolēģiem mācīšanās organizācijā 

pamatprincipu ieviešanas procesā. 

  

1.1.Sarunas ar darbiniekiem liecina par labbūtību darba vidē- 70% 

izprotot katra lomu pozitīvas darba vides veidošanā un 

uzturēšanā; 

1.2.Vecāku anketēšanas rezultāti liecina par 100% izglītojamo 

labbūtību un emocionālu drošību iestādes vidē; 

1.3.Komanda sāk ieviest iestādē izziņas un inovāciju kultūru- 

sarunās un diskusijās var secināt par interesi personības 

pilnveidē-70% iesaistās pārmaiņu procesā-programmā “Līderis 

manī”. 

2. Iekļaujošas vides 

veidošana iestādē, 

ieviešot kvalitatīvu  

atbalsta sistēmu katram 

izglītojamam 

2.1.Ir izveidota sistēma mācīšanās vajadzību( individuālo spēju un 

vajadzību) diagnosticēšanai,  uzdevumu diferencēšanai un 

dinamikas izvērtēšanai (snieguma monitoringa sistēma); 

2.2.Tiek nodrošināts metodiskais atbalsts izglītojamo vērtēšanas 

procesā(iestādē uzsāk darbu mācīšanās konsultants); 

2.3.Iestādē darbojas metodika un process pedagogu profesionālās 

izaugsmes pilnveidei; 

2.4.Skolotāji pārzina un izmanto dažādas programmas izglītojamo 

diferencēto vajadzību nodrošināšanai; 

2.5.Digitālo mācību resursu izmantošana mācību procesa 

daudzveidībai; 
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2.6.Vecāki novērtē skolotāju sniegto atbalstu un personīgi 

līdzdarbojas izvirzīto individuālo izglītojamā mērķu 

sasniegšanā. 

 2.1.Pedagoģiskie darbinieki veicot savtarpēju nodarbību vērošanu- 

vismaz 20% nodarbību, spēj sniegt un saņemt profesionālu 

atgriezenisko saiti, kas vērsta uz izaugsmi; 

2.2.Skolotāju aptaujas un pašvērtēšanas dati liecina par 

daudzveidīgu mācīšanās platformu izmantošanu mācību procesa 

dažādošanai; 

2.3.Par 20% pieaug vecāku izpratne par diferencētu uzdevumu 

nozīmīgumu, lai veicinātu bērna izaugsmi, atbilstoši spējām un 

vajadzībām. 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Nepieciešams izstrādāt izglītojamo snieguma 

monitoringa sistēmu- sadarbojoties, 

diagnosticējot, diferencējot, nosakot atbalsta 

piemērošanas efektivitāti, uzsverot sākotnējās un 

formatīvās vērtēšanas efektivitāti; 

Nepieciešams izveidot iekšējo sistēmu 

izglītojamo vecāku iesaistei audzināšanas 

prioritāro virzienu noteikšanā. 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Problēmsituāciju gadījumā izglītības iestāde 

nodrošina nepieciešamo atbalstu ģimenēm un 

izglītojamiem. 

Sadarbības procesā, jāstiprina pārliecība 100% 

vecākiem par iestādes vienlīdzīgas attieksmes 

kultūras sekmīgu esamību . 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Lai nodrošinātu izglītības  pieejamību, 

sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi, ir rasta 

iespēja nodrošināt  brīvpusdienas, interešu 

izglītības pakalpojumu maznodrošinātām un 

trūcīgām ģimenēm iestādē. 

Īstenojot audzināšanas uzdevumus iestādē, 

sadarbības procesā ar izglītojamo vecākiem,  

jārada priekšnosacījumi rīcībai par  iekļaujošas 

sabiedrības veidošanu. 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  Jāuzlabo bērnu rotaļu laukumi ar drošiem, 

daudzfunkcionāliem elementiem; 

Jāceļ iestādes kā mācīšanās organizācijas 

kultūra, lai katrs apzinātos personīgā ieguldījuma 

rezultātu iestādes emocionālās vides, labbūtības, 

piederības sajūtas veicināšanā. 
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3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Grupu telpas atbilstošas, izglītojamiem 

piemērotas. 

Nepieciešams pakāpeniski atjaunot esošos 

digitālos resursus, jo tie noveco; 

Bērnu rotaļu laukumi pakāpeniski jāiekārto ar 

daudzveidīgākiem, drošiem un atbilstošiem 

atribūtiem. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

                                                                  Nav 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

Nav 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1.2021./2022. māc. g.: 

      Pilnveidot katra izglītojamā pilsoniskās identitātes apzināšanos, attīstot patriotismu pret valsti, 

dzimto novadu, pagastu, pilsētu: 

- izglītojamiem ir zināšanas par dzimto vietu- atrašanās, mana valsts, tuvākā pilsēta, 

mājvieta-nacionālās identitātes un valstiskuma apziņa; 

- izglītojamie apzinās iestādes nozīmīgumu tuvākajā pagastā, novadā; 

- ir iepazīti nozīmīgākie objekti – valsts, pagasts, tuvākā pilsēta; 

- sevis apzināšanās, orientācija uz ģimeni, paaudžu vienotību, iepazīstot ģimenes saknes, 

saistību ar dzimto novadu; 

- veidojas atbildība par dabas un apkārtējās vides aizsardzību, iepazīstot sava pagasta un 

pilsētas vides objektus. 

       2022./2023.māc.g.: 

       Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, kā arī  attīstīt 

vērtībās balstītus ieradumus: 

- bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas situācijās, iesaistīt tos 

dzīvē; 

- mērķtiecīga vērtību cilvēka cieņa, atbildība akcentēšana(atbildīga personība 

sabiedrībā); 

- veicināt izglītojamo sadarbības prasmju attīstību izglītošanās procesā un ārpus tā. 

2023./2024.māc. g: 

      Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

spējas un pieredzi: 

- radīt iespēju domāt un rīkoties patstāvīgi- pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana; 

- stiprināt prasmi iesaistīties savas darbības izvērtēšanā;  

- sākotnēju prasmju veidošana atbildīgai attieksmei pret veicamo darbu, darba 

plānošanu.  

6.2. Izvērtējot 2021./2022.mācību gadam izvirzītās audzināšanas prioritātes kvalitatīvos un 

kvantitatīvos radītājus un sasniegtos rezultātus, var secināt, ka : 

6.2.1.pedagoģiskā procesa norises iestādē tika cieši sasaistītas ar zināšanu sniegšanu 

izglītojamiem par dzimto vietu, tuvāko apkārtni, atbilstoši vecumposmam;  

6.2.2.izglītojamie iesaistījušies iestādes popularizēšanas pasākumos, pagastā, novadā, 

veicinot sadarbību vietējās kopienas ietvaros; 

6.2.3. sadarbība ar vecākiem tika vērsta uz ģimeņu iesaisti dzimtās vietas izzināšanā. 
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7. Citi sasniegumi 

 

7.1.Paplašinot zināšanas un apzinot savu labo praksi, iestādes pedagogi sekmīgi iesaistījušies 

mācīšanās skolas novada pedagogiem “Inovatīvu ideju ģenerēšanas darbnīca” 

organizēšanā un darbu izpildē, radot iespēju pozitīvai iestādes un ģimeņu sadarbībai, 

pilsoniskās līdzdalības veicināšanai un inovatīvu ideju iesaistei pedagoģiskajā procesā; 

    Mācību gada ietvaros norisinājusies aktīva sadarbība ar vietējo bibliotēku bērnu 

lasītveicināšanas  programmās- “Bērnu žūrija” un citi tematiski pasākumi; 

     Iestāde, turpina aktīvi iesasitīties projektos par dabas saudzēšanu un iepazīšanu- 

“Makulatūras vākšanas konkurss”, programma “Cūkmena detektīvi”, vides izziņas 

programma “No irbēm līdz žubītēm”; zīmējumu konkurss “Ūdens mūsu pasaulē”, u.c.; 

      Stiprinot lojalitāti valstij un dzimtajai vietai, izglītojamie piedalījušies barikāžu atceres 

pasākumā, gatavojuši dāvanas  un apsveikumus pansionāta iemītniekiem Latvijas 

dzimšanas dienā, dalība konkursā “Mana Latvija”; 

       Veicinot pozitīvu attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāti kā dzīves 

sastāvdaļu, iestāde piedalījusies “Latvijas tautas sporta veselības nedēļā”, “Eiropas jūdzē”, 

“Latvijas Olimpiskajā dienā”. 

7.2.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās:  

Ikdienas pedagogisko procesu iestādē organizē profesionāli pedagoģiskie darbinieki ar 

augstu atbildības sajūtu pret veicamajiem darba pienākumiem, tādēļ ir pozitīva bērnu 

snieguma dinamika visos attīstības posmos, izglītojamie  iestādē jūtas emocionāli un fiziski 

droši. 

        Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus mācību gada noslēgumā, var secināt par 

pozitīvu dinamiku – visos posmos. Nepieciešams izstrādāt papildus atbalsta un 

diagnosticēšanas sistēmu, lai varētu sniegumu atspoguļot sīkāk visos darbības veidos un 

kompetencēs, piemērojot individuāli katram izglītojamam. 

 

 


