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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
Lejasciems ir bijusī pilsēta (1928-1939), tagad ciems Vidzemes austrumos, 

Lejasciema pagasta centrs atrodas divu upju — Tirzas un Gaujas, kas senāk kalpoja 

kā svarīgi ūdensceļi, satekā. 

Lejasciema pagasts ir viens no Gulbenes novada pagastiem, kurš robežojas ar 

Alūksnes un Smiltenes novadu, atrodas 25 km no Gulbenes pilsētas.  

Lejasciema  pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” ir pašvaldības dibināta 

pirmsskolas izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu. 

Iestāde atrodas Rīgas ielā 11 a, Lejasciema centrā. 

Lai arī pagasta hronikā bērnudārzs ir pieminēts jau nedaudz senāk, tomēr oficiāli tas   

tika atvērts 1965. gada 11.janvārī. 

Laika gaitā vairākkārt mainījies iestādes nosaukums.  

 

Izglītības iestādes vēsture 

 

Katru posmu Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes vēsturē var raksturot ar 

vienu, bet īpašu notikumu, kuru pateikt var vienā teikumā:  

Par pirmajiem 5 gadiem informācija visbiežāk sākas ar vārdu – nav. Kā liecina 

vēstures liecības, pirmais bērnudārzs tika atvērts vienkāršā dzīvojamajā mājā, kurā 

bija vairākas telpas, bez jebkāda tam piemērota aprīkojuma. Visa dzīve balstījās uz 

darbinieku entuziasmu. 

No 1970.-1980. gadam 

Šajā laikā ļoti strauji ar vietējo kolhozu līdzdalību auga iestādes materiālais 

nodrošinājums un atbalsts.   Lejasciema b./d.-  atbilstoši tā laika vērtību sistēmai 

strādāja aktīvi, bija vairākkārtējs sociālistiskās sacensības uzvarētājs. 

No 1980. līdz 1990. gadam 

Šajā laikā turpinās patriotiskā audzināšana, kolektīvā kadru mainība beigusies, tas 

kļūst saliedētāks. 

 Lai pilnīgāk varētu veikt mācību audzināšanas darbu, bērnudārzā nolemts neuzņemt 

vairāk par 27 bērniem un  lūgt rajona Tautas Izglītības Nodaļu un Lejasciema ciema 

padomi risināt jautājumu par jaunas bērnudārza ēkas celtniecību. 1986. gadā 

bērnudārzs pārceļas uz jaunām telpām Rīgas ielā 11 A, kur atrodas arī šobrīd, un kļūst 

par Lejasciema bērnudārzu/ mazbērnu novietni. 

No 1990.-2000.gadam 

Lejasciema bērnudārza vēsturē šis laiks ienāk ar pirmo un vienīgo kolektīva vēlēto 

vadītāju. Ir sākusies demokrātijas ēra. 

Šajā laikā izveidojas darbinieču vokālais ansamblis, iestādē sāk darboties kulināru, 

audēju, šuvēju, kursi, vingrošanas nodarbības pieaugušajiem. Visus PSRS laiku 

svētkus nomaina gadskārtu ieražu svētki, akcents tiek likts uz tautas tradīcijām, 

folkloru un nacionālās pašapziņas veidošanu.  

No 2000. - 2010. gadam 

Kaut ideja par bērnudārza nosaukumu jau sen virmoja gaisā, tomēr par „Kamenīti” 

bērnudārzs kļūst 2001. gadā. 

Šo desmitgadi  raksturo kvalitatīvas pārmaiņas, jo visi pedagogi iegūst augstāko 

izglītību, daži otru specialitāti vai maģistra grādu. 

Tradīcijas un svētkus  papildina tematiskie pasākumi -  gan ar vecāku līdzdalību, gan 

bez. 

No 2010.-2015.gadam 

- Pedagogu darba kvalitātes kāpināšana, iegūstot valsts izsniegtus apliecinājumus; 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ciems
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lejasciema_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tirza_(upe)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja


 -specializācijas paplašināšana iestādē, licencējot  jau  trešo izglītības programmu;  

-metodiskās pieredzes apkopošana, materiālu izstrādāšana un popularizēšana; 

 -dalīšanās pieredzē ar novada, republikas un starptautiskajiem kolēģiem. 

Šos gadus raksturo arī audzēkņu lielkoncerti, daiļlasītāju konkursi, ģimenes svētki, 

sporta  dienas ģimenēm, ikgadējas  teātra un mākslas dienas, projektu nedēļas, joku 

dienas, ģimeņu talantu šovi, seno amatu dienas. 

No 2016.-2019.gadam 

- Informācijas tehnoloģiju pieejamība pedagogiem iestādē, nodrošinot ikdienā 

mūsdienīgu mācību procesu visu vecumu izglītojamajiem; 

 

- Nacionālās identitātes aktualizēšana (folklora, vizuālā) un veselības preventīva 

profilakse (sports) izglītojamajiem ikdienā un atbalsts viņu vecākiem, nodrošinot 

metodisko materiālu pieejamību; 

- Atbalsts izglītojamajiem individuālo speciālo vajadzību kompensēšanā un 

talantu izkopšanā. 

 

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas:  

 Modrīte Gusare (no 1967.g.- 1986.g) 

 Ingrīda Vanaga (no 1986.g.- 1989.g.) 

 Biruta Berkolde (no 1990.g.- 1997.g.) 

 Sandra Brieže (no 1997. g.- 2017.g.) 

 Irisa Puidze (no 2017. gada 1. jūnija) 

 

 

2019./2020. mācību gads  
 

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” konsekventi turpina 

virzīties uz nosprausto mērķi. Jaunais, kas raksturīgs tieši šim laikam, ir: 

-  kolektīva pārstrukturēšana, jaunu pedagogu piesaiste un optimālu mikro 

kolektīvu izveide katrā grupā. Izanalizējot katra atsevišķa pedagoga 

kompetences, stiprās un vājās puses, psiholoģiskos aspektus, tiek panākts 

spēcīgs, uz sadarbību vērsts kolektīvs; 

- humānās pedagoģijas pamatprincipu ievērošana ikvienā iestādes darbības 

posmā; 

- veselīga dzīvesveida popularizēšana.  

 

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādi “Kamenīte” apmeklē bērni no 

Lejasciema, Lizuma, Ilzenes un Beļavas pagastiem.  

2016./2017. m.g. 51 

2017./2018. m.g. 54 

2018./2019. m.g. 66 

2019./2020.m.g. 60 

 

Uz 2019./2020. m.g. 1. septembri nokomplektētas 4 grupas 

 

 

 

 

 



Izglītojamo skaits un to sadalījums pa grupām 

 

Jaunākā grupa Vidēja grupa Vecākā/ 

sagatavošanas 

grupa 

Logopēdiskā grupa 

 

13 

 

 

15 19 13 

 

 

. 

Izglītības iestādes personāls 

 

Iestādē pavisam kopā par izglītojamo labsajūtu rūpējas 23 darbinieki: vadītāja, 

6 pirmsskolas izglītības skolotājas, 1 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja,1 sporta 

skolotāja, skolotāja - logopēde, 7 tehniskie darbinieki un 1 medicīnas darbinieks. 

Mūzikas skolotāja un sporta skolotāja strādā  0.4 slodzi katra, medmāsas darba slodze 

ir 0,4. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām – 

pedagogiem ir augstākā izglītība ar pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju. 

Viens pedagogs turpina iegūt augstāko izglītību Latvijas Universitātes Madonas 

filiālē. 

 

Pedagogu izglītība 

Izglītība Profesionālais 

maģistra grāds 

Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība 

Cita augstākā 

izglītība 

Iegūst 

augstāko 

izglītību 

Pedagogu 

skaits 

7 7  1 

 

   

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 

 

Līdz 5 gadiem 1-5 10-20 20-30 30-40 

Pedagogu 

skaits 

2 0 4 2 

 

 

 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 
 

 20-29 30-39 40-49 50-59 

Pedagogu 

skaits 

1 1 4 2 

 

 

 

Pedagogu kolektīva pamatsastāvs gadu gaitā ir nemainīgs. Kā redzams pēc 

tabulas, pedagogu maiņa kolektīvā notiek par labu jauniem speciālistiem. 

Darbiniekiem katru gadu tiek piedāvāta iespēja paaugstināt savu profesionālo 

kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus, labās prakses nodarbības, seminārus, 



konferences šādos virzienos - pedagoģija, psiholoģija, bērnu tiesību aizsardzība, 

kompetenču pieejas mācību saturā ieviešana, iestādes vadība. Šajā mācību gadā 3 

pedagogi papildus apguvuši Montesori speciālista  kvalifikāciju. Darbiniekiem tiek 

nodrošināta iespēja piedalīties starptautiskos un valsts nozīmes projektos, kā arī 

iespēja lasīt izglītojošos laikrakstus un žurnālus pirmsskolas pedagoģijas jomā. 

 

Iestādē izglītojamajiem piedāvājam 

 logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem  

  psihologa individuālās konsultācijas vecākiem   

  koriģējošās vingrošanas nodarbības bērniem ar stājas problēmām  

  tautisko deju nodarbības  

 

Iestādes tradīcijas, svētki 

 1. septembris – Zinību diena 

 Tēvu diena 

 Miķeļdienas tirdziņš  

 Mārtiņi  

 Ziemassvētki 

 Meteņi-Ziemas sporta svētki 

 vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena 9. marts 

 Lielā diena-21. marts 

 Mātes dienas pasākums kultūras namā “Es savai māmiņai…” 

 izstādes 

 izlaidums  

Tematiskie pasākumi 
 

 Valsts svētki  

 Sveču diena 

 Draudzības diena 

 radošās darbnīcas 

 ekskursijas 1x gadā 

 pārgājieni 

 tematiskās ekskursijas: uz pastu, uz muzeju 

 izstādes: trauku izstāde, rudens ziedu izstāde, dārzeņu izstāde 

 

Pasākumi ar vecākiem 

 tematiskie pasākumi grupās 

 grupu vecāku sapulces 

 vecāku kopsapulce 

 atvērto durvju dienas 

 iestādes padomes sēdes  

  

 

Sadarbība ar Lejasciema vidusskolu 

Ir izstrādāts Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” un 

Lejasciema vidusskolas sadarbības plāns, kas ietver:   

 tikšanos ar 1. klašu skolotājām oktobrī 

 kopīgu Miķeldienas tirgu pie skolas septembrī 



 bērnu ekskursija uz skolu   

 skolotāju un audzinātāju tikšanos 2x gada 

 audzēkņu vecāku tikšanos ar 1. klases skolotāju maijā 

  

Pasākumi iestādes darbiniekiem 

 

 Skolotāju dienas pasākums 

 Ziemassvētku pasākums 

 pieredzes apmaiņas ekskursija uz Madonas PII  

 ekskursija, teātra izrādes apmeklējums  

 

 

2.Izglītības iestādes pamatmērķi 
 

 Iestādes vīzija 

 

Mūsdienīga, inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde - kas veicina bērnu 

zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju apgūšanu, balstoties uz izglītojamo 

attīstību, vajadzībām un spējām, kas audzina tikumīgu pilsoni, kurš spēj 

sekmīgi orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt un risināt 

problēmsituācijas. Iestāde, kur humāni izturas pret bērniem, strādā kompetenti, 

uz sadarbību tendēti, profesionāli darbinieki, kuri radoši pielieto mācību/ 

audzināšanas procesā digitālās tehnoloģijas. 

 

 

 Iestādes mērķis 

 

Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam viņa spēju un talantu attīstīšanu, iespēju 

sagatavoties pamatizglītības apguvei, radot priekšnoteikumus bērna sociālo 

iemaņu attīstībai, kā arī veidojot bērna personību par aktīvu, patstāvīgu, 

pašpietiekamu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli, Latvijas valsts 

pilsoni. 

 

Pedagoģiskā darba prioritātes 2019./2020.m.g. 

 

 

1. Kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešana iestādē 

2. Apstākļu nodrošināšana bērnu pētnieciskajai darbībai 

3. Pedagogu tālākizglītība, veiksmīgai kompetenču pieejā balstīta 

mācību audzināšanas procesa realizācijai un nākotnes attīstības 

garants 

4. Labākās pieredzes popularizēšana iestādē, organizējot atklātos 

nodarbību vērojumus un pieredzes apmaiņas seminārus iestādē 

5. PII “Kamenīte” un Lejasciema vidusskolas sadarbības pilnveidošana, 

pēctecības nodrošināšana. 

 

 

 



PII darbības 

pamatjomas 

 

Izvirzītās prioritātes 

 

Rezultāti 

Mācību saturs 

 

 

Plānošana, kā 

veiksmīga, 

kompetencēs balstīta 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

 

Lejasciema PII “Kamenīte” pedagogi 

pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas, 

mācību programmu saturu un izmanto to 

atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un 

uzdevumiem. 

Viss pedagogu kolektīvs mācību gada 

sākumā izstrādā kopīgu tematisko plānu. 

Atbilstoši šim plānam, grupiņas bērnu 

vecumam, viņu zināšanu un prasmju 

līmenim, katra grupa atsevišķi plāno 

ikdienas darbu, virzoties uz konkrēto 

mērķi,  atbilstoši plānotajiem 

sasniedzamajiem rezultātiem.  

Skolotāji grupās plāno pedagoģisko 

procesu visas dienas garumā, nodrošinot 

kvalitatīvu bērnu sagatavošanu skolai. 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas, izvēlas 

metodes un darba formas, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu pedagoģisko procesu: 

apakšgrupu darbu, patstāvīgo darbu, 

individuālo darbu, pāru darbu, didaktiskās 

spēles. Pedagoģisko darbu plāno, apspriež 

un analizē metodiskajās sapulcēs un 

atbalsta komandas sēdēs. Tajās tiek 

pievērsta īpaša uzmanība pēctecības 

nodrošināšanai  dažāda vecuma grupās., 

taču kolektīvs ar 2021. gada 1. septembri 

plāno pāriet uz plānošanu E klases vidē. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

 

Mācīšanas  kvalitāte  

 

 Pedagogu 

tālākizglītība, 

mācīšanas kvalitātes 

uzlabošanas 

nosacījums  

 

 

 

 

 

 

Pedagogu kolektīvs aktīvi izglītojas kursos 

3. PII “Auseklītis”, kā arī e-vidē, apgūstot 

piedāvāto LU Open Minded programmu 

patstāvīgi, izmanto “Skolas 2030” 

piedāvātās iespējas. 

Metodisko dienu ietvaros notiek semināri, 

semināri- praktikumi, apmācības grupās, 

kā arī  uz kompetencēm balstīta mācību 

satura plānošana, pieredzes apmaiņa par 

mācību audzināšanas darbu, aktualitātēm, 

pieredzi, gūto met. apvienībās, kursos un 

semināros. 

 

 Pedagogu darba Katrs pedagogs reizi gadā prezentē 



kvalitātes vērtēšanas 

sistēmas pilnveide un 

aktualizēšana savā 

iestādē 

 

kolēģēm savu mācību gadā paveikto, savas 

darba kvalitātes uzlabošanā (t.sk. vēroto 

nodarbību analīzes, grupas vide, mācību 

materiālu atbilstība un pieejamība, 

pašvērtējums, pasākumu plāni). Iekšējās 

darba kvalitātes izvērtēšanas mērķis -  

labākās pedagoģiskās pieredze 

pārņemšana, sadarbības veicināšana starp 

kolēģēm iestādē. 

 Vides radīšana 

bērnu patstāvīgai 

darbībai atbilstoši 

mūsdienu prasībām 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

īstenošanai visās grupās iekārtoti attīstošie 

centri, papildināta materiālā bāze. Uzsākts 

darbs pie āra klašu izveides grupu 

laukumiņos, lai pilnveidotu mācību 

audzināšanas procesu,  izmantojot iestādes 

atrašanās vietas sniegtās priekšrocības. 

Iestādes teritorijā plānveidīgi tiek sakārtota 

vide, lai bērni pēc iespējas varētu 

uzturēties ārā, mācīties, pētīt, 

eksperimentēt un darboties. 

 Eksperimentu un 

pētniecisko metožu 

aktualizēšana 

ikdienas darbā. 

Iestādē tika plānotas projektu nedēļas, 

kuru laikā audzēkņi kopā ar grupu 

skolotājām veica dažādus eksperimentus. 

Eksperiments kā mācību metode tika 

iekļauts arī ikdienas rotaļdnodarbībās 

atbilstoši tēmai. Noslēdzot tēmu, katra 

grupa prezentēja eksperimentos sasniegtos 

rezultātus citu grupu audzēkņiem. 

Balstoties uz šo pieredzi tika plānots 

iekļaut dažādus eksperimentus pēc iespējas 

biežāk. Tika radīti apstākļi, izstrādāt 

maršruti, kur tuvākajā apkārtnē ir iespējas 

veikt pētījumus. Tā kā Lejasciems atrodas 

klusā, ģeogrāfiski izdevīgā vietā, divu upju 

ielokā, ir svarīgi izmantot apkārtni, kā 

mācību vietu. To arī cenšamies izmantot. 

 Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

 

 Divas reizes gadā 

(m.g sākumā un 

beigās) informēt 

vecākus par bērnu 

spēju attīstību, 

individuālajiem 

sasniegumiem un 

dinamiku. 

Visā ikdienas darbā pedagogi vienlaicīgi 

veic bērnu spēju vērtēšanu, rezultātus 

piefiksē un trīs reizes mācību gadā veic 

summatīvo vērtēšanu ;mācību gada 

sākumā, janvārī un mācību gada beigās. 

Vecākus par bērnu spējām informē janvārī 

un mācību gada beigām, ko vecāki 

apliecina ar savu parakstu. Neatkarīgi no 

tā,  ikdienā pedagogi ir kontaktā ar 

vecākiem un sniedz rekomendācijas, 

konsultē vecākus. Ir izveidojusies lieliska 

sadarbība starp izglītības iestādi un 



audzēkņu vecākiem. 

 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

  

 Atbalsta personālam 

turpināt regulāri 

apzināt izglītojamo 

vajadzības un sniegt 

atbalstu, 

sadarbojoties ar 

pedagoģisko  un 

medicīnisko 

personālu un 

audzēkņu vecākiem 

Turpināt veikt 

izglītojamo fiziskās 

attīstības traucējumu 

korekciju un 

profilaksi 

Apzinātas audzēkņu individuālās 

vajadzības. Iestādē darbojas atbalsta 

komanda. Mācību gada laikā sadarbībā ar 

iestādei piesaistīto psihologu veikta 

atsevišķu audzēkņu padziļināta spēju 

izpēte, izstrādāti individuālie plāni, veikti 

visi nepieciešamie atbalsta pasākumi. 

Iestādes logopēde regulāri strādā 

individuāli, pēc audzēkņu individuālā 

plāna, sadarbībā ar grupu skolotājām 

regulāri veic audzēkņu spēju attīstības 

dinamikas analīzi un nosaka turpmākos 

darba virzienus. 

Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti 

papildus speciālisti. 

 

 Turpināt veikt 

izglītojamo fiziskās 

attīstības traucējumu 

korekciju un 

profilaksi 

Iestādē notiek koriģējošās vingrošanas 

nodarbības izglītojamajiem ar stājas 

traucējumiem, atbilstoši ģimenes ārsta 

uzstādītajai diagnozei. 

 

 

 

3.Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 
 

3.1. Mācību saturs- iestādē īstenotās mācību programmas 

 

 

Iestāde īsteno šādas licencētas pirmsskolas izglītības programmas:  

 

 pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111); 

 speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (programmas kods 01015511); 

 speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611). 

 

Programmas 

nosaukums 

Kods  Licences Izglītojamo skaits 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

 

01011111 V-3530 Licence 

no11.01.2011 

45 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

01015511 V-3531 Licence 

no11.01.2011 

15 



  

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

  

01015611 V-3531 Licence 

no11.01.2011 

 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte”  pedagogi 

pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas standartu, mācību priekšmetu saturu, 

mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanai ir 

izstrādāta vērtēšanas kārtība. Sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts un nodarbību 

saraksts, iekļaujot visas mācību jomas nedēļas laikā. Šajā mācību gadā galvenais 

akcents tika likts uz tādām caurviju prasmēm kā sadarbība  un pilsoniskā līdzdalība. 

Pirmajam mācību pusgadam noslēdzoties, skolotājas izvērtē mācību plānu 

izpildes gaitu,  nepieciešamības gadījumā veic korekcijas. Iestādes darba izvērtēšanā, 

noslēdzot mācību gadu, izmanto skolotāju pašvērtējumus.   

Pieredzes apmaiņas braucienos skolotājiem ir iespēja iepazīties ar citu 

pirmsskolu izglītības iestāžu pieredzi, kā arī dalīties ar savu pieredzi mācību materiālu 

izstrādē. Regulāri tiek apmeklēti tālākizglītības kursi un semināri. Skolotājas piedalās 

Gulbenes novada pirmsskolas skolotāju koordinatores  organizētajos pieredzes 

pasākumos.  

Mācību process iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un 

uzdevumus mācību gadam saskaņā ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes 

noteiktajām prioritātēm.  Skolotāji izglītošanas procesā izmanto dažādas 

daudzveidīgas mācību metodes un darba formas, kas veicina pētniecību, 

eksperimentēšanu, izzināšanu, radošumu un atbilst bērnu spējām un vecumposmam. 

Rezultāti tiek analizēti pedagoģiskajās sēdēs. Pedagoģiskais darbs tiek organizēts ar 

visu grupu, apakšgrupās, patstāvīgi, kā arī individuāli. Organizē izglītojošas un 

pētnieciskas pastaigas, pārgājienus un ekskursijas. Darba beigās bērni mācās novērtēt 

sava paveiktā darba rezultātu, saņemot atgriezenisko saiti. 

Pedagogi mācīšanas procesa dažādošanai, kvalitātes nodrošināšanai izmanto, 

CD atskaņotāju, digitālos mācību materiālus, skolotāju pašgatavotos materiālus. 

Plānojot skolotāji izvirza mērķus un uzdevumus atbilstoši konkrētajam bērnu 

vecumam un spējām. Bērni zina un izprot rotaļnodarbību organizēšanas darba formas 

un metodes. Visās situācijās bērni tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Bērni piedalās 

dažādos pasākumos. Skolotāji atbalsta un attīsta bērna ierosmes, ļauj kļūdīties un 

labot savas kļūdas. Maksimāli tiek ievērotas katra bērna prasmes, iemaņas un iespējas. 

Pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēti bērnu sasniegumi. 

 Katras grupas vecākiem notiek vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti 

par pedagoģisko procesu, prioritātēm, saimniecisko darbību un iestādes iekšējiem 

kārtības noteikumiem. Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti bērnu sasniegumi, 

vecāki var iepazīties ar sava bērna veiktajiem darbiem, sasniegtajiem rezultātiem, tiek 

pārrunāti citi aktuāli jautājumi. Divas reizes gadā vecāki apliecina ar savu parakstu, ka 

ir iepazinušies ar sava bērna spēju attīstību. Skolotāji uzklausa vecāku ieteikumus, 

izvērtē un ņem vērā ieteikumus mācību procesa organizēšanā. Vecāku priekšlikumus 

uzklausa grupu vecāku sapulcēs, iestādes padomes sēdēs un individuālās sarunās. 

Iestādē un grupās ir labiekārtota, droša, labvēlīga vide. Bērnu mācīšanas process tiek 

veikts ne tikai telpās, bet arī ārā – pastaigās, ekskursijās, pārgājienos. Izglītošanas 

procesā grupu pedagogi piesaista izglītojamo vecākus un vietējos uzņēmējus. 



 

  

  

Stiprās puses: 

 mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais darbs;  

 mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes, mācību līdzekļi, 

informācijas tehnoloģijas; 

 plaša materiālā bāze; 

 pilnvērtīgi sagatavota vide, kas atbilst bērnu vecumposmam;  

 pirmsskolas izglītības iestādē strādā zinoši, elastīgi un radoši pedagogi, kuri 

spēj   nodrošināt mācību procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām un 

virzās uz kompetencēs balstītu pieeju.  

  

Turpmākā attīstība:  

  pilnveidot mācību vidi, nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu uz 

kompetencēm balstītā pieejā;  

  organizēt un dažādot rotaļnodarbības ārā, attīstīt pētnieciskās prasmes, 

praktisko, radošo darbību;  

  radīt vidi bērnu patstāvīgai darbībai; 

 pilnveidot sadarbību ar audzēkņu vecākiem; 

 sadarboties ar Lejasciema vidusskolu.  

  

Vērtējums – labi  

  

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

  

Iestādē mācīšanās darba organizācija tiek realizēta mācību centros vai ārā 

atbilstoši nodarbību sarakstam, kas ietver visas mācību jomas, balstoties uz 

pamatvērtībām. Rotaļnodarbības tiek organizētas grupas telpās, zālē, ārā, kur skolotāji 

rosina bērnus darboties atbilstoši viņu spējām, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. 

Liela uzmanība tiek pievērsta pašapkalpošanās iemaņu attīstībai, tāpēc bērni 

patstāvīgi sev uzliek ēdienu, aiznes traukus, slauka galdus, grīdu u.c.  

Bērnu konfliktsituācijas ļauj risināt bērniem pašiem, savstarpēji vienojoties, 

tikai nepieciešamības gadījumā iejaucas skolotāji. Mācību procesā skolotāji netieši 

virza bērnus darboties nelielās grupās. Tas rosina bērnus patstāvīgi domāt un 

darboties, izvirzīt mērķi, izteikt savu attieksmi un viedokli, iesaistīties pētnieciskajā 

darbībā un daudzveidīgās praktiskās nodarbēs. Bērni labprāt sadarbojas un 

līdzdarbojas mācību procesā, jo tiek ņemtas vērā bērnu intereses un vajadzības, tāpēc 

ir lielāka bērnu motivācija mācīties, darboties. Veicot kādu darbu, bērni mācās 

novērtēt sava darba rezultātu, saņemot atgriezenisko saiti. Bērni apgūst prasmes: 

izteikt savu viedokli un sajūtas, sadarbības prasmes, runāt auditorijas priekšā. 

 Vērojumi hospitētajās rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka 

pirmsskolas izglītības skolotāji mērķtiecīgi organizē mācību procesu, kurā bērni 

patstāvīgi, radoši, praktiski apgūst zināšanas, prasmes, iemaņas un pozitīvu attieksmi. 

Bērni tiek motivēti darboties individuāli un apakšgrupās. Iestādē ir daudz skolotāju 

gatavotu didaktisko materiālu, kurus izmanto bērnu mācīšanās kvalitātes 

nodrošināšanai. Patstāvīgi, praktiski darbojoties, izmantojot dažādus mācību 

materiālus, didaktiskās spēles, bērni apgūst mācību satura programmu. Trijās grupās 



strādā Montesori pedagoģisko sistēmu apguvuši pedagogi, kas ikdienas darbā izmanto 

pašu gatavotos Montesori materiālus. 

 Metodiskais kabinets ir nodrošināts ar bērnu vecumam atbilstošām spēlēm, 

materiāliem un literatūru. Iestādē apkopo un analizē bērnu individuālos mācību satura 

apguves rādītājus. Individuālais darbs tiek veikts ar visiem bērniem, ņemot vērā viņu 

vajadzības.  

Katru nākamo mācību gadu uzsākot, skolotāji ņem vērā iepriekšējā mācību 

gada satura izpildes un apguves rezultātus.  

  

Stiprās puses:  

 mērķtiecīgi organizēts mācību darbs, lai bērni patstāvīgi darbotos;  

 individuāla, diferencēta pieeja rotaļnodarbībās;  

 labi nodrošināta materiālā bāze grupās, metodiskajā kabinetā;  

 bērni un vecāki ir informēti par pedagoģiskā procesa organizēšanu un dienas 

gaitu.  

 

Turpmākā attīstība: 

 pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju aktualizēšana; 

 pilnveidot vecāku un iestādes sadarbību bērnu mācīšanās procesa uzlabošanā 

un motivācijas veidošanā.  

 

Vērtējums – labi   

  

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

  

Iestādē izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un 

attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā 

un sasniegumos (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.533). Skolotāju galvenais uzdevums 

ir organizēt jēgpilnu pedagoģisko procesu, ievērojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas, 

mācību programmu saturu un arī ievērojot katra bērna spējas, vajadzības un intereses. 

Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu, skolotājas regulāri vērtē, kas izdevies, 

kam pastiprināti jāpievērš uzmanība, kādi uzdevumi izvirzāmi turpmākai 

pedagoģiskai darbībai. Pedagoģiskā darba pieraksti tiek veikti grupu žurnālos. Bērnu 

mācību apguves rādītājus fiksē bērnu spēju attīstības kartēs 3 reizes mācību gadā 

(septembrī, decembrī un maijā). Apgūstot obligāto sešgadīgo bērnu sagatavošanu 

pamatizglītības apguvei, tiek sagatavotas “liecības”.  

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē iestādes vadītāja. Vecāku sapulcēs 

tiek sniegta informācija par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, sasniedzamajiem 

mācību uzdevumiem. Individuālajās pārrunās sniegta informācija par katra bērna 

sasniegumiem.  

  

Stiprās puses: 

 pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām;  

 vecākiem tiek nodrošināta regulāra individuāla informācija par bērnu 

sasniegumiem.  

  

Turpmākā attīstība: 

 pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi; 



 ieviest iestādē e- klasi. 

  

Vērtējums – labi   

  

3.3.Atbalsts izglītojamajiem 

 

3.3.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpsiholoģiskais atbalsts  un drošības garantēšana. 

  

Iestādē tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociāli 

pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota atbalstam bērniem ar 

valodas attīstības traucējumiem un jaukta tipa traucējumiem. Iestādē darbojas 

skolotājs logopēds. Ir pieejams psihologs. 

 Skolotājs logopēds organizē individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir valodas 

attīstības traucējumi, sadarbojas ar vecākiem, konsultē, individuālajās sarunās informē 

par bērna panākumiem, problēmām, kopīgi meklējot risinājumus. 

  Atbalsta komanda sadarbībā ar grupu skolotājām analizē katra bērna 

mācīšanās, psiholoģiskās, adaptācijas problēmas un nosaka izmantojamās metodes to 

risināšanai. Medicīnas māsa bērniem sniedz neatliekamo palīdzību, veic 

nepieciešamos pret epidemioloģiskos pasākumus infekciju slimību gadījumos, 

izmantojot grupās baktericīdo lampu, izglīto bērnus personīgās higiēnas jautājumos. 

Katrā grupā ir pieejamas medicīniskās aptieciņas. Bērnu veselības uzskaites dati ir pie 

medicīnas māsas, kura veic visus nepieciešamos pasākumus bērnu drošībai un 

veselības aprūpei. Bērnam iestājoties iestādē, vecāks iesniedz medicīnas karti 

(veidlapa Nr.026/u), kurā atspoguļots bērna veselības stāvoklis. Negadījumu, traumu 

vai pēkšņas saslimšanas gadījumā pirmsskolas izglītības iestādē vecāki tiek informēti 

telefoniski. Bērnam atgriežoties iestādē pēc slimošanas, vecākiem jāiesniedz 

ārstniecības personas izsniegta izziņa par bērna veselības stāvokli (Iekšējie kārtības 

noteikumi, 3. pielikums). Iestādē nodrošina bērnam diētu, ja ir ārsta izziņa. Skolotājas 

bērniem ne tikai stāsta par veselīgu dzīvesveidu, bet ikdienas dienas ritms ir sakārtots 

tā, lai nodrošinātu bērniem nepieciešamo kustību režīmu, pēc iespējas vairāk uzturētos 

ārā, nodarbotos ar sportu. Bērni tiek iepazīstināti ar veselīgas pārtikas principiem. Lai 

veicinātu bērnu veselīgu dzīvesveidu, fizisko attīstību, tiek organizētas sporta 

aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, diendusa.  

Iestādē ir sporta skolotājs, kurš organizē sporta nodarbības telpās un ārā, kā arī 

vada koriģējošās sporta nodarbības atbilstoši ārsta uzstādītajai diagnozei. Izglītības 

iestāde iesaistījusies programmā „Augļi un piens skolai”, kuru nodrošina Lauku 

atbalsta dienests.   

  

Stiprās puses: 

 darbojas atbalsta personāls –skolotājs logopēds, psihologs; 

 iestādē bērniem ir nodrošināta veselīga ēdināšana – brokastis, pusdienas, 

launags, vakariņas; 

 programma „Augļi un piens skolai”.  

 

Turpmākā attīstība: 

 piedalīšanās Lauku atbalsta dienesta  programmā „Augļi un piens skolai”, ja 

būs tāds piedāvājums; 

 uzlabot sporta materiālo bāzi. 

  
3.3.2. Atbalsts personības veidošanā  



  

Lai veicinātu bērnu pozitīvu attieksmi, atbildības sajūtu, personības īpašību un 

sociālo iemaņu attīstību, pedagoģiskais darbs tiek plānots un realizēts saskaņā ar 

pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, bērni apgūst sociālās zinības un 

ētiku atbilstoši vecumposma pakāpei. Katrai vecuma grupai ir atbilstoši sociāli 

emocionālie audzināšanas uzdevumi, kurus pedagogi realizē mācību gada laikā, īpaša 

uzmanība tiek pievērsta bērna personības attīstībai. Bērna atbildība par uzdevumu 

veikšanu un pienākumiem grupā veicina atbildības sajūtas veidošanos, sadzīves un 

pašapkalpošanās iemaņas. Bērni darbojas apakšgrupās, apgūst saskarsmes un 

sadarbības prasmes. Bērni var brīvi izteikt savu viedokli, paši izstrādā noteikumus, 

kas nosaka kārtību grupā vai grupas laukumā. Iestādē saskaņā ar darba un 

audzināšanas plāniem tiek rīkoti daudzveidīgi pasākumi. Pedagogi veido attieksmi 

pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi un audzina bērnus kā savas valsts 

patriotus. Iestādē tiek veidotas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un saglabātas.  

  Iestāde iesaistās ārpus iestādes organizētajos kultūras pasākumos. Iestādē 

darbojas tautisko deju pulciņš Jāņa Matisona vadībā. 

  

Stiprās puses:  

 tiek veicināta katra bērna personības izaugsme, kas balstīta uz kompetenču 

pieeju. 

  

Turpmākā attīstība:  

 

 dabas kā vienas no pamatvērtībām nozīmes aktualizēšana saistībā ar Covid-19 

situācijas ierobežojumiem;  

 kopā ar bērniem, ņemot vērā viņu idejas un vēlmes, organizēt pasākumus un 

aktivitātes kopā ar vecākiem.  

 

Vērtējums – labi 

 

3.3.3. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

  

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, 

zināšanu un talantu izkopšanu izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu 

nodarbībās pakāpeniski apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas. 

Rotaļnodarbību procesā palīdz skolotāja palīgi. Ja izglītojamais kādu laiku nav 

apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja plāno individuālu darbu ar bērnu, 

lai palīdzētu viņam iekļauties mācību un rotaļu vidē. Pirmsskolas izglītošanās process 

paredz izglītošanos visas dienas garumā. Pedagogs var plānot ar bērnu strādāt brīvā 

formātā un bērnam piemērotā laikā un līmenī. Bērnu vajadzību izpētē ir iesaistīts 

logopēds un psihologs. Speciālisti sadarbojas ar grupu pedagogiem un vecākiem. 

Talantīgajiem bērniem rotaļnodarbībās skolotāji piedāvā uzdevumus ar paaugstinātu 

grūtības pakāpi.  

  

Stiprās puses: 

 integrētās rotaļnodarbības ļauj izglītības darbu diferencēt;  

 ir diferencēta un individuāla pieeju izglītojamā spēju un prasmju attīstībā; 

 vecāku un atbalsta personāla sadarbība.  

 

Turpmākā attīstība:  



 pilnveidot darbu ar talantīgiem bērniem;  

 turpināt darbu ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības.  

 

Vērtējums – labi 

 

3.3.4.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

  

Iestādē darbojas logopēdiskā grupa, kurā tiek uzņemti bērni ar valodas 

attīstības un jaukta tipa traucējumiem, pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas 

ieteikuma un vecāku piekrišanas. 

Ja vecāki piekrīt, tad ar bērnu strādā atbalsta personāls. Nepieciešamības 

gadījumā iestāde informē Sociālo dienestu. Mācību procesu logopēds organizē 

atbilstoši izglītojamā vecumam un valodas traucējumiem, kā arī katra bērna 

individuālajām spējām. Tiek sagatavots rakstisks atzinums par izglītojamā runas 

un rakstu valodas attīstību pedagoģiski medicīniskajai komisijai, ja tāds ir 

nepieciešams. Katram bērnam skolotājs logopēds izstrādā individuālo izglītības 

plānu.  Bērnu pilnvērtīgai attīstībai un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek 

izmantotas motivējošas uzslavas un pozitīvs novērtējums. Tiek veikta bērnu 

prasmju, iemaņu un zināšanu novērtēšana. Vadoties pēc vērtējuma rezultātiem, 

tiek izveidots individuālais izglītības plāns, un tas tiek realizēts, ievērojot 

individuālu pieeju ikvienam bērnam.  Skolotāji izglītības iestādē ir sagatavoti 

darbam ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības (apmeklējuši tālākizglītības 

kursus). Nepieciešamības gadījumā psihologs veic padziļinātu audzēkņu izpēti, 

nosakot bērna vajadzības. Atbilstoši tām strādā pedagogi un vecākiem tiek 

izstrādātas rekomendācijas darbam mājās. Nepieciešamības gadījumā tiek 

piesaistīti papildus speciālisti (neirologs) . 

 

Stiprās puses: 

 iestādē ir pedagogi ar atbilstošu izglītību;  

 sadarbība ar vecākiem un individuālo konsultāciju organizēšana.  

 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt  pedagogu tālākizglītību Montesori pedagoģijas kursos 

 turpināt vecāku izglītošanu, organizējot vecākiem paredzētas izglītojošas 

lekcijas, seminārus. 

 

Vērtējums – labi   

 

 

 3.3.5. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

  

  Lejasciema PII “Kamenīte” sadarbībai ar bērnu vecākiem ir senas tradīcijas. 

Sadarbībai starp iestādi un ģimeni tiek izmantotas dažādas, daudzveidīgas sadarbības 

formas: individuālās sarunas, vecāku sapulces, iestādes padomes sēdes,  atvērto 

durvju dienas, vecāku dienas, semināri praktikumi, tematiskie pasākumi, radošās 

darbnīcas, pārgājieni, ekskursijas, svētki, saziņas klades u.c. Gadu gaitā  dažas 

sadarbības formas tika atmestas un meklētas jaunas, jo iestādē vienmēr ir bijis akcents 

uz to, ka, tikai kopā sadarbojoties, var gūt maksimāli labu rezultātu. 

Vecāku sapulces plānojot, tiek ņemti vērā vecāku darba laiki, kā arī 

starppilsētu autobusu satiksme. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem 



var vērsties pie grupu skolotājiem un iestādes vadības komandas. Tie tiek ņemti vērā, 

plānojot turpmāko darbu. Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām bērnu vecāki tiek 

informēti par notiekošo iestādē, tā norises kārtību, izmaiņām normatīvajos 

dokumentos un citiem ar iestādes darba organizāciju saistītiem jautājumiem.  

Aktīvi darbojas iestādes padome, kas ir papildus saite starp vecākiem un 

iestādes pedagoģisko kolektīvu un administrāciju. 

  Vecāki tiek aicināti piedalīties pasākumos, dalīties pieredzē, stāstot par savu 

profesiju, vadot dažādas darbnīcas, piedāvāt iepazīt konkrēto vidi. Iespēju robežās 

tiek aicināti piedalīties izglītojamo ekskursijās, sporta pasākumos un ikdienas darbā. 

Padomes sastāvā vairākumā ir grupu vecāku pārstāvji, administrācija, viens pedagogs. 

Izglītības iestādes padomes vadītājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji 

sniedz priekšlikumus izglītības darbam. Iestādē tiek fiksēts vecāku apmeklējums 

sapulcēs.  

  

Stiprās puses: 

 regulāra informācijas apmaiņa starp iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem; 

 pasākumi bērniem kopā ar vecākiem; 

 iestāde reālo iespēju robežās ņem vērā bērnu vecāku viedokli un ieteikumus; 

 vecākiem pieejamas individuālās konsultācijas pie iestādes atbalsta personāla; 

 vecāki darbojas iestādes padomē.  

  

Turpmākā attīstība: 

 meklēt jaunas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un audzināšanas 

procesā;  

 vecāku piedalīšanās grupas ikdienas darba procesā un pasākumos;  

 turpināt organizēt radošās darbnīcas kopā ar vecākiem  

 izveidot e- klasi un piesaistīt tai vecākus, nepieciešamības gadījumā organizēt 

apmācības.  

  

Vērtējums – labi  

 

  

4.Izglītības iestādes vide 
 4.1. Mikroklimats  

 

Lejasciema PII “Kamenīte” ir labvēlīga atmosfēra, un vecāki labprāt izvēlas 

(arī no blakus pagastiem) mūsu iestādes pakalpojumus. Visvairāk apmeklēti ir 

pasākumi, kuros piedalās visa ģimene: Ziemassvētku pasākumi, Ģimenes dienai 

veltītie pasākumi, izlaidums. Vecāki ar lielu interesi piedalījās kopīgajās 

Ziemassvētku radošajās darbnīcās. Iestādes darbinieki ir toleranti pret visiem bērniem, 

un tas sekmē labu attiecību veidošanos starp bērniem un darbiniekiem. Darbinieki 

bērniem cenšas ieaudzināt toleranci, cieņu pret citādo. Konfliktsituācijas tiek risinātas 

profesionāli, pēc nepieciešamības iesaistot bērnu vecākus un skolotājus. Skolotāji 

kopā ar bērniem pārrunā piedzīvoto, māca bērniem cieņu citam pret citu, kā arī sniedz 

atbalstu konfliktsituāciju risināšanā. Konfliktsituācijas kolektīvā tiek risinātas 

individuālo pārrunu ceļā ar grupas kolektīvu. Administrācija un atbalsta personāls 

nepieciešamības gadījumā ir atvērti sarunām jebkurā laikā, iepriekš par to vienojoties. 

Iestādes personālam ir labiekārtotas darbavietas, kabineti. Tiek sekots, lai izglītojamie 

regulāri apmeklē iestādi. Kavējumi tiek uzskaitīti grupu žurnālos.  



  

Stiprās puses 

 iestādē ir labvēlīgs mikroklimats; 

 bērniem tiek veidota cieņpilna attieksme.  

 iestādē darbojas humānās pedagoģijas pamatprincipi. 

  

Turpmākā attīstība: 

 veicināt pozitīvu savstarpējo komunikāciju. 

 

4.2 Fiziskā vide un pieejamība 

 

  

Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, drošas, aprīkotas atbilstoši bērnu 

vecumam un vajadzībām, attīstību un izziņas darbību veicinošas, estētiski noformētas, 

sanitārajām normām un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas. Iestādē ir 4 

grupu telpas, zāle, sporta un muzikālajām nodarbībām, kas tiek izmantota arī svētkiem 

un citiem pasākumiem, virtuves, saimniecības telpas un pagrabs, personāla kabineti, 

medicīnas kabinets. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām (ir 

optimāla temperatūra, tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas). Telpu apgaismojums ir 

atbilstošs normatīvo aktu prasībām. 

Ēdināšanas pakalpojumi tiek nodrošināti uz vietas. Iestādē ir virtuve, kas 

aprīkota ar visu nepieciešamo, lai bērni saņemtu pilnvērtīgu, veselīgu, tikko gatavotu 

un siltu uzturu. Rotaļu laukumi ar bērnu vecumam atbilstošām rotaļu konstrukcijām ir  

aprīkoti tikai daļēju, pilnībā apgaismoti, bruģēti celiņi, apkārtne apzaļumota, teritorija 

iežogota. Pilnībā atjaunotas grupu nojumītes. Iestādei ir uzstādīta jauna sēta ar 

aizslēdzamiem vārtiem. Pie iestādes ir stāvlaukums transportam. Ir izvietoti 

evakuācijas plāni, norādes uz evakuācijas ieejām un izejām. Darbojas ugunsdrošības 

signalizācija, kā arī redzamās vietās atrodas ugunsdzēšamie aparāti un norādes par to 

atrašanās vietām.   

Izremontētas grupu telpas, higiēnas telpas, virtuves telpas,  divi koridori un 

kāpņu telpa. Nav nodrošināta telpu pieejamība klientiem ar īpašām vajadzībām, 

atjaunots jumta segums, izbūvēts jauns ārējais apgaismojums visā iestādes teritorijā.  

  

Stiprās puses:  

 iestāde atbilst normatīvo aktu prasībām; 

  telpas ir funkcionālas un labiekārtotas, tiek uzkoptas saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām.  

  

Turpmākā attīstība:  

 nepieciešams nomainīt nojumīti pie iestādes ieejas, 

 nepieciešamas jaunas šūpoles divu grupu laukumiņos; 

 nodrošināt rotaļu konstrukcijas āra laukumā; 

 nodrošināt iestādes pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

  

Vērtējums – apmierinoši   

  

 

 

 



5. Izglītības iestādes resursi 
 

5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

  

Iestādē ir nepieciešamās iekārtas, materiāltehniskie resursi licencētās izglītības 

programmas realizēšanai. Telpu platība un iekārtojums atbilst tehnisko un sanitāro 

normatīvo aktu prasībām, bērnu skaitam, vecumam un augumam.  

Pedagogi pedagoģiskā procesa organizēšanā var izmantot stacionāros, 

portatīvos datorus, skeneri, printerus, kopētājus, laminētāju, CD ierakstus, CD 

atskaņotājus.  

Zālē pieejams mūzikas centrs, skaņu iekārta, digitālās klavieres un klavieres. 

Visi darbinieki ir informēti par to, kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, zina to 

lietošanas kārtību. Visi materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas ir darba kārtībā. Bezvadu 

internets ir pieejas iestādes lielākajā daļā, vienā grupā tas nav pieejams, bet ir iespēja 

to izmantot zālē. 

Izglītības iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā pedagogiem pieejama 

mācību literatūra, daiļliteratūra, metodiskā literatūra, enciklopēdijas, attīstošas spēles, 

tas regulāri un plānveidīgi tiek papildināts. Kabinetā pedagogiem pieejama jaunākā 

informācija, kā arī iespēja gatavoties rotaļnodarbībām, izmantojot stacionāro datoru, 

kopētāju, skeneri, laminēt didaktiskās spēles un mācību materiālus. Iestādei ir plaša 

un daudzveidīga materiālā bāze (rotaļlietas, mācību līdzekļi, daiļliteratūra, izzinošā 

literatūra, sporta un mūzikas inventārs), kas katru gadu tiek papildināta. Didaktiskās 

spēles tiek gan pirktas, gan arī pašu gatavotas. Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem, 

kā veidot didaktiskos materiālus un uzskates līdzekļus. Sadarbībā ar vecākiem tiek 

pilnveidota materiālā bāze ar dabas materiāliem (akmentiņi, kociņi, pupiņas, koku 

lapas, kastaņi, zīles utt.).  Katru gadu regulāri tiek veikta mācību tehnisko līdzekļu 

apkope (kopētāji, printeri, datori), remonts un plānoti jauni pirkumi. Daudzi 

metodiskie materiāli atrodas grupu telpās atbilstoši katras grupas bērnu vecumam. 

Šajā mācību gadā ir ievērojami papildināts Montesori materiālu klāsts logopēdes 

kabinetā un sagatavošanas grupā. 

  

Stiprās puses: 

 iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības 

programmu realizēšanai;  

 iestādē tiek nodrošināta efektīva un daudzveidīga mācību līdzekļu un 

tehnoloģiju izmantošana; 

 kvalitatīva materiālā bāze.  

  

Turpmākā attīstība: 

 panākt bezvada interneta izmantošanas iespējas visā iestādē;  

  regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītības 

procesa vajadzībām; 

 iegādāties interaktīvo tāfeli; 

 ieviest iestādē e klasi. 

  

Vērtējums – labi 

  

5.2. Personālresursi  

  



Lejasciema PII “Kamenīte” strādā 8 pirmsskolas pedagogi un skolotāja 

logopēde. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Iestādē strādā 4 

Montesori pedagogi, un 4 pedagogiem ir sertifikāts darbā ar bērniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās traucējumiem. 

Visi iestādes pedagogi savā pedagoģiskajā darbā balstās uz humānās 

pedagoģijas pamatprincipiem, jo ir aktīvi ikgadējo humānās pedagoģijas nometņu 

dalībnieki. 

Iestādē katrā grupā strādā 2 pedagogi, kopā uz 1,5 slodzi, un 1 skolotāja 

palīgs.  

Pedagogi strādā 40 darba stundas nedēļā, no kurām 36 stundas ir darbs ar 

bērniem un 4 stundas paredzētas citu pienākumu veikšanai. Iestādē strādā atbalsta 

personāls: skolotājs logopēds, medicīnas māsas – 0.4 slodze, 0.4 slodze ir sporta 

skolotājam un 0.4 slodze ir mūzikas skolotājam. Kopā iestādē strādā 12 tehniskie 

darbinieki. 

Ir izveidota datu bāze par katra skolotāja tālākizglītību. Izglītības iestādes 

vadītāja to pārrauga, laikus informējot skolotājus par nepieciešamajiem un 

piedāvātajiem kursiem. Pedagogi ir ieinteresēt un nemitīgi pilnveido savas zināšanas 

un prasmes kursos. Visiem pedagogiem apmeklēto kursu stundu skaits tālu pārsniedz 

obligātās 36 stundas. Tas ir robežās no 60-140 stundām, kas liecina par vēlmi 

pilnveidoties, plašo interešu loku un atbildību. 

 Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības iekļauti amata aprakstos. 

Darbiniekiem ir dota iespēja jebkurā laikā izteikt priekšlikumus, vajadzības sava un 

Iestādes darba sekmīgai uzlabošanai. Pedagogi Iestādē piedalās izzinošu un 

izglītojošu pasākumu vadīšanā, gatavo uzskates, izdales līdzekļus, didaktiskos 

materiālus, individuāli dalās savā pieredzē, kā arī piedalās Gulbenes novada pedagogu 

labās prakses piemēru skatēs, kā arī dažādos konkursos. 

Lejasciema PII “Kamenīte“ logopēde Sandra Biksīte 2020. gadā iegūst 

Gulbenes novada izglītības pārvaldes balvu un titulu “Gada skolotājs 2020” Par darbu 

ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

Iestādē darbojas bērnu deju kolektīvs skolotāja Jāņa Matisona vadībā. 

 Visi skolotāji bija pieredzes apmaiņas vizītē uz Madonas PII  

2019./2020.  mācību gada turpinām iestādē ieviest “Kompetenču pieejā balstītu 

pieeju”. Daudz izmatojam ”Skola 2030” piedāvātos materiālus. Pedagogi mērķtiecīgi 

un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, iegūtās atziņas popularizējot un 

ieviešot darbā. Pedagogi pēc kursu, semināru un konferenču apmeklējuma dalās 

pieredzē ar kolēģiem individuāli vai metodiskajās sapulcēs.  

  

Pedagogu tālākizglītības kursi 2019./2020m.g. 

 

Kursu nosaukums Laiks Pedagogu 

skaits 

Skolotāja - logopēda darbs kompetenču pieejas 

kontekstā 

2020 1 

Kompetencēs balstīts mācību saturs 2020 6 

Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums 

pirmsskolas izglītības iestādē 

2020 1 

Matemātisko prasmju attīstīšana, īstenojot kompetenču 

pieeju pirmsskolā 

2020 1 

Digitālā bērnība: padomi digitālās paaudzes audzināšanā 2020 2 

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība īstenojot 2020 1 



lietpratības pieeju mācību procesā 

Apguvusi profesionālās kompetences pilnveides 

programmu , piedaloties darbnīcā izglītības iestādes 

darbiniekiem par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs 

2020 1 

Bērnu tikumu izkopšana audzināšanas procesā 

pirmsskolas vecumā 

2020 1 

Bērnu tikumu izkopšana audzināšanas procesā 

pirmsskolas vecumā 

2020 1 

Mūsdienīga mācību procesa īstenošana izglītojamajiem 

ar speciālām vajadzībām 

2020 1 

 

 

 

Skolotāja palīgi ir apmeklējuši “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem” 

kursus un “Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursus ar 3 stundu 

zināšanu pārbaudi”. Katru gadu budžeta tāmē tiek paredzēti līdzekļi tālākizglītībai.  

Iestāde apmaksā obligāto veselības pārbaudi.  

Stiprās puses: 

 iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību; 

  pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību, 

iegūtās atziņas popularizējot un ieviešot ikdienas darbā; 

 iestādes darbības nodrošināšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki.  

  

Turpmākā attīstība: 

 pedagogu tālākizglītība kompetenču pieejā balstītā mācību procesā 

pirmsskolā; 

 pedagogiem darba kvalitātes pakāpes iegūšana.  

  

Vērtējums – ļoti labi  

  

 

6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

  

Iestādē attīstības plāns izveidots 3 gadiem: izvirzītas prioritātes, ņemot vērā 

iestādes darbības pamatmērķus un iestādes darba vērtējuma stiprās puses un attīstības 

vajadzības. Vadītāja kopā ar pedagoģisko padomi saplāno metodiskās sapulces un 

pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu 

izvērtēšana un iestādes darba izvērtēšana. Pedagoģiskā darba vērtēšanu pedagogi veic 

vienu reizi mācību gadā. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Katra mācību gada darba plānu veido, ņemot vērā sasniegtā analīzi un 

pamatojoties uz iestādes attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm. Katru gadu tiek 

izvirzītas pedagoģiskā darba prioritātes un uzdevumi saskaņā ar Gulbenes novadā 

vienotajām prioritātēm pirmsskolā.  

  

Stiprās puses: 



  notiek iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību 

noteikšana; 

  vienreiz gadā pedagogi un administrācija veic sava darba pašvērtēšanu.  

  

Turpmākā attīstība: 

  iestādes darba plānošanā un pašvērtēšanā vairāk iesaistīt tehnisko personālu; 

 stimulēt visus darbinieku iestādes tēla popularizēšanā 

  

Vērtējums – labi  

  

6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

  

Iestādei ir obligātā dokumentācija un iestādes darbu reglamentējošie 

dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Iestādes nolikums pieņemts jaunā 

redakcijā  2020. gada 28. maijā (protokols Nr..) Gulbenes novada domes lēmums “Par 

Lejasciema PII “Kamenīte” nolikumu”.  

 

Dokumentācija tiek kārtota saskaņā ar lietu nomenklatūru. Tiek izmantota 

VIIS sistēma, programma Namejs, programma ZZ dati. Budžeta tāmes tiek plānotas 

elektroniskajā vidē. Iestādes vadītājas darba pienākumi un tiesības ir norādītas 

vadītājas amata aprakstā un darba līgumā. Darbiniekus pieņem darbā vadītāja 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  Iestādes vadības struktūra un atbildības jomas 

ir zināmas iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties 

ar iestādes vadību. Iestādē aktīvi darbojas iestādes padome, Pedagoģiskā padome un 

atbalsta komanda. Vadība analizē priekšlikumus un reālo iespēju robežās tos īsteno. 

Visiem ir pieejama informācija par iestādes darbu: metodiskās (informatīvās) sapulces 

pedagogiem (vienu reizi mēnesī), tehniskajiem darbiniekiem pēc nepieciešamības. 

Regulāri grupās darbiniekiem tiek sniegta aktuālā informācija mutiski un e-pastā. 

Bērnu mācību analīze tiek veikta pedagoģiskās padomes sēdēs. Visi pedagogi zina, kā 

mācību procesā var iesaistīt atbalsta personālu.  Bērnu vecāki iesaistās iestādes 

attīstības plānošanā un svarīgu uzdevumu risināšanā. Iestādes padomē no katras 

grupas ir vecāku pārstāvji un viens pedagogs no iestādes. Grupu sapulcēs piedalās visi 

skolotāji.  Darbinieku amata apraksti un darba līgumi atbilst normatīvo aktu prasībām, 

tiek aktualizēti. Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem 

dokumentiem, to izmaiņām. Iestādē pedagogu darbs tiek vērtēts vienu reizi gadā, kur 

katrs aizpilda pašvērtējumu. Pedagogi atskaitās par sava darba rezultātiem divas 

reizes gadā pedagoģiskajā sēdē janvārī un maijā.  Pieņemtie lēmumi tiek ierakstīti 

pedagoģiskās padomes un  Iestādes padomes sēžu protokolos. Sapulces, pārrunas tiek 

protokolētas pēc nepieciešamības. Pret visiem darbiniekiem, bērniem un viņu 

vecākiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme. Ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās 

kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi. Iestādē darbojas LIZDA 

organizācija. Darbinieki ārpus darba piedalās kolektīva saliedēšanās pasākumos.  

 

 

Stiprās puses: 

 

  dokumentācijas atbilstība normatīvo aktu prasībām; 

  vadības komanda ir vērsta uz sadarbību; 

 darbojas LIZDA iestādes organizācija.  

  



Turpmākā attīstība:  

 kolektīva saliedēšanas pasākumi;  

 individuālas sarunas ar katru darbinieku. 

.  

  

Vērtējums – labi  

  

 

7.Turpmākā attīstība. Izglītības iestādes pašnovērtējuma 

kopsavilkums 
Izvērtēt no 2019.-2020. gada paveikto izvirzītas prioritātes nākamajam mācību 

gadam:  

1. Pilnveidot pedagogu kompetences un tālākizglītību, veiksmīgai kompetenču 

pieejā balstīta mācību procesa realizēšanai. 

2. Pamatojoties uz jauno mācību saturu, mainīt iestādes fizisko vidi, izstrādāt 

vienotu tematu plānu iestādē. 

3. Uzsākt organizēt rotaļdarbības svaigā gaisā, nodrošinot apstākļus bērnu 

pētnieciskajai darbībai. 

4. Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanas un pašvērtēšanas procesu. 

5. Aktivizēt skolotāju palīgu iesaistīšanos mācību procesā. 

6. IT prasmju paaugstināšana pedagogiem, jēgpilna pieejamo tehnoloģiju 

izmantošana. 

7. Turpināsim strādāt pie kolektīva saliedēšanas pasākumu organizēšanas – 

komunikācijas prasmju uzlabošanas. 

8. Turpināt veidot un meklēt veiksmīgākās sadarbības formas ar audzēkņu 

vecākiem un Lejasciema vidusskolu. 

9. Reizi pusgadā organizēt vadības un darbinieku individuālās sarunas. 

10. Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu un 

koordinēt savstarpējās pieredzes apmaiņu iestādē. 

11. Veselīga dzīvesveida popularizēšana un  veselību nostiprinošu pasākumu 

organizēšana. 

12. Pieņemt darbā metodiķi, kas varētu atbalstīt un palīdzēt pedagogu kolektīvā 

ienākušajiem jaunajiem darbiniekiem. 

13. E-klases ieviešana iestādē. 

 

Turpmākā attīstība saimnieciskajos jautājumos: 

 turpināt iestādes āra teritorijas labiekārtošanu ( celiņa bruģēšana gar sporta 

laukumu, saimnieciskās nojumes atjaunošana, divu šūpoļu uzstādīšana; 

 kosmētiskais remonts vienā grupiņā; 

 divu portatīvo datoru iegāde, lai pedagogi brīvi varētu strādāt e- klases vidē; 

 interneta pieslēguma kvalitātes uzlabošana. 

 

 

Ziņojumu sagatavoja PII “Kamenīte” vadītāja Irisa Puidze 

 


