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1. Iestādes vispārīgais raksturojums 

1.1. Vispārīgas ziņas par Iestādi 

Riebiņu pirmsskolas  izglītības  iestāde “Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde) ir Riebiņu novada 

pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura 

īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. 

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Ministru Kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba likums, Iestādes 

Nolikums, citi likumi un ārējie, iekšējie normatīvie akti. 

Iestāde ir juridiskas personas struktūrvienība, tai ir savs zīmogs, simbolika un noteikta parauga 

veidlapa. 

Iestādes juridiskā adrese: Dārzu iela 2a, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326. 

Iestādi apmeklē izglītojamie no 1.5 līdz 7 gadu vecumam. Izglītojamos uzņem 4 grupās: 

 jaunākā vecuma bērnu grupa , kuru apmeklē izglītojamie no 1.5 līdz 3 gadu vecumam; 

 jaukta vecuma bērnu grupa , kuru apmeklē 3 un 4 gadus veci bērni; 

 5-gadīgo bērnu sagatavošanas skolai bērnu grupa; 

 6-gadīgo bērnu sagatavošanas skolai bērnu grupa. 

Saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprinātu (26.10.2014., protokols Nr.5,p.7) iestādes 

Nolikumu, Iestāde organizatoriski un finansiāli pakļauta Riebiņu novada domei. 

Iestādes darba laiks  ir  no plkst.730 līdz 1930. 

 

1.2. Sociālā vide 

Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē izglītojamie no sociālās vides, kuru nevar 

raksturot viennozīmīgi. No kopējā Riebiņu novada pirmsskolas izglītojamo skaita ir bērni, kas nāk 

no daudzbērnu ģimenēm, maznodrošināto ģimenēm. Izglītojamo vecāku materiālo nodrošinājumu 

ietekmē Riebiņu vietēja infrastruktūra – vecāku darba vieta. Lielāka daļa izglītojamo vecāku strādā 

Riebiņu novadā un Preiļu pilsētā. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri Riebiņu novada dome pirmsskolas 

izglītojamajiem sedz apmaksu par ēdināšanu 50% apmērā. 

 

1.3. Iestādes vēsture 

1987. gadā Riebiņu ciematā nodota ekspluatācijā jaunuzcelta bērnudārza ēka 60 bērnu  

vietām,  Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī bērnu skaits samazinājās un bērnudārzs Riebiņos 

bija likvidēts.  

Ar Riebiņu pagasta padomes lēmumu, pēc 10 gadu gara pārtraukuma, 1997. gadā 27. oktobrī 

bērnudārzs uzsāka darbību. Sākumā tajā darbojas 2 grupas. Pēc gada tika atvērta vēl viena grupa. 

2005. gadā, ar novada izveidošanos, bērnudārzs maina savu nosaukumu un kļūst par Riebiņu 



4 
 

pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”. 2008. gadā tika atvērta ceturtā grupa un vienlaikus, pēc 

vecāku pieprasījuma, tiek izveidota diennakts grupa. 

 

1.4. Izglītības programmas un izglītojamo skaits 

       Iestāde īsteno “Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”, kods 01011111, ar 2013. gada 

26. augustā izsniegto Licenci Nr. V-6701. 

       Programmas mērķis - veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa 

attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties 

pamatizglītības apguvei. 2018./2019. mācību gadā Iestādi uzsāks apmeklēt 61 izglītojamais, no 

tiem 5-6 gadīgo obligāto pirmsskolas programmu apgūs 23 izglītojamie. 

     No citām pašvaldībām Iestādi apmeklēs 12 izglītojamie un pārējie dzīvo Riebiņu novadā. Pēc 

iestādes beigšanas pārsvarā visi izglītojamie turpina mācīties Riebiņu vidusskolā.  

 

Audzēkņu skaits mācību gada sākumā 

Mācību gads 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018 

Bērnu skaits 67 64 65 65 63 

Grupu skaits 4 4 4 4 4 

    * dati no VS-1 

 

1.5. Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs 

     Pedagogu sastāvs kopš Iestādes atvēršanas brīža nav mainījies. Pēc jaunu MK noteikumu 

stāšanas spēkā, 2014. gada 28. oktobrī (Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību”),  kuri paredzēja noteiktu kārtību pedagogu izglītībā, Iestādē 

reformas nebija jāveic, jo visi pedagogi bija ieguvuši augstāko izglītību. Iestādē strādājošo 

pedagogu izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

     2017./2018.mācību gadā Iestādē darbu uzsāka 12 pedagogi, no tiem 8 pirmsskolas izglītības  

skolotāji, 1 - viens mūzikas skolotājs.  Iestādes vadību nodrošina  iestādes vadītājs un saimniecības 

vadītājs. Iestādē darbojas atbalsta personāls, kas sastāv no medicīnas māsas, logopēda un 

psihologa. No 12 pedagogiem 10 ir pamatdarbā (83,33%). 

      11 pedagogi ir piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” un ieguvuši kvalitātes pakāpes. 
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Pedagogu iegūtās profesionālās darbības kvalitātes pakāpes uz 2017. gada 1.septembri 

 

Pakāpe Pedagogu skaits % 

2. 2 16,66 

3. 8 66,64 

4. 1 8,33 

 

 

Pedagogu iedalījums pa vecuma grupām 2017./2018. mācību gadā 

 

 

 

Pedagogu darba stāžs (gados) 

 

Gadi  Pedagogu skaits % 

5 - 10 0 0 

10 - 20 5 41,67 

20 - 30 6 50 

Virs 30 1 8,33 

 

 

 

 

Vecuma grupas Pedagogu skaits 

KOPĀ 12 

24 gadi un jaunāki 0 

   25 - 29 gadi 0 

   30 - 34 gadi 1 

   35 - 39 gadi 1 

   40 - 44 gadi 1 

   45 - 49 gadi 8 

   50 - 54 gadi 0 

   55 - 59 gadi 1 

   60 - 64 gadi 0 

   65 gadi un vecāki 0 
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2. Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 

Vīzija: mūsdienīga, efektīva, profesionāla, radoša un konkurētspējīga izglītības iestāde, kas 

nodrošina vispusīgu un harmonisku personības attīstību. 

Misija: apkopojot pieredzi, pētot un ieviešot labākās mācību pieejas, integrējot tās apmācību 

procesā, radīt vidi un situācijas, kurās bērns mācās, iegūst zināšanas, prasmes un pieredzi, 

nodrošināt bērna personības izaugsmi, kas nākotnē spēs mīlēt, cienīt, pieņemt lēmumus, sasniegt 

mērķi, uzņemties atbildību, konkurēt un sadarboties. 

Iestādes pamatmērķis: nodrošināt daudzpusīgu izglītojamā personības veidošanos un sagatavot 

izglītojamos pamatizglītības apguvei. 

 

Iestādes galvenie uzdevumi: 

1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību. 

2. Atbalstīt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās noteikumiem 

un parādībām. 

3. Veidot bērna „Es” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, velmju, attieksmju, 

pamatvērtību un interešu apzināšanās, spēju izpausties aktīvā darbībā. 

4. Veicināt izglītojamo kompetenču attīstību. 

5. Sadarboties ar audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) izglītojama vajadzību nodrošināšanai. 

6. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču 

paaugstināšanā. 

 

3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

3.1.  Joma: Mācību saturs – iestādes īstenotas programmas 

     Pirmsskolas izglītības mācību saturs Iestādē tiek organizēts pēc licencētas izglītības programmas  

(Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr. V-6701 no 2013.gada 26. 

augusta, izsniegta uz nenoteiktu laiku), pamatojoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības satura vadlīnijas, mācību programmas saturu un izmanto to 

atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem.  

      Nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajai izglītības programmai.  

Sadarbībā ar iestādes vadību pedagogi veiksmīgi plāno satura apguves secību, izvēlas piemērotus 

mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas, integrējot tās visās nodarbībās, paredz mācību 

darba diferenciāciju un individualizāciju. Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību procesu, izstrādājot 

tematiskos plānus, regulāri pilnveidojot mācību un uzskates līdzekļus, izvēlas arvien modernākas 

mācību metodes. Organizē atklātās nodarbības, piesakās pedagogu novērtēšanas pakāpēm. 

Izglītības iestāde nodrošina atbilstošus mācību materiālus un mācību līdzekļus. Pedagogi 

patstāvīgi veic individuālo darbu ar izglītojamajiem. Katru pirmdienu un trešdienu iestādē ar 
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bērniem, kuriem ir runas traucējumi, strādā logopēds. Katru piektdienu Iestādē konsultācijas veic 

psihologs. 

Stiprās puses: 

1. Iestāde realizē  licencētu izglītības programmu. 

2. Iestādē ir izstrādāts un tiek realizēts audzināšanas darba plāns. 

3. Iestāde nodrošina  izglītojamos un pedagogus ar nepieciešamo mācību literatūru un mācību 

līdzekļiem. 

4. Pieejams logopēds un psihologs. 

Turpmākā attīstība:  

1. Izvērtēt speciālās izglītības programmas vajadzību izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. 

2. Plānojot mācību saturu paredzēt atbilstošas mācību metodes, ņemot vērā audzēkņu  spējas, 

vajadzības, intereses un veselības stāvokli.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību procesu organizē un vada kvalificēti un profesionāli pedagogi. Mācību procesā tiek 

izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību 

priekšmetu specifikai un saturam, izmanto un pielieto daudzveidīgus materiālus, arī 

pašgatavotus, aktīvi izmanto informācijas tehnoloģijas. Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās 

kompetences pilnveidošanas kursus un seminārus, popularizē savu labo praksi, vadot atklātās 

rotaļnodarbības gan savas izglītības iestādes, gan arī novada mērogā, par ko saņem atgriezenisko 

saiti. Izglītības iestādē regulāri tiek organizēti daudzveidīgi sporta un audzināšanas pasākumi. 

Stiprās puses: 

1. Zinoši, pieredzes bagāti pedagogi. 

2. Pedagogi kursos un semināros apgūst inovatīvās metodes un paņēmienus un tos iedzīvina 

pedagoģiskajā procesā ar izglītojamajiem. 

3. Integrētās rotaļnodarbības ļauj organizēt izglītojamo attīstībai un spējām interesantas 

nodarbības. 

Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt pilnveidot mācību vidi, maksimāli nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu mūsdienīgi 

un inovatīvi. 

2.  Lielāku uzmanību pievērst sava darba paškritiskai izvērtēšanai un analīzei. 

3.  Turpināt uzlabot sadarbību ar vecākiem. 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

     Informācija par mācību procesu regulāri tiek sniegta izglītojamo vecākiem. Vecāki vecāku 

sapulcē vai individuāli iepazīstas ar pirmsskolas izglītības mācību satura programmā izvirzītajiem 

uzdevumiem, ar pirmsskolas iekšējiem kārtības noteikumiem, dienas organizāciju, rotaļnodarbību 

sarakstu un plānoto saturu. Ar mācību piederumiem (zīmēšanas, aplikāciju papīru, zīmuļus, līmi, 

šķēres, plastilīnu), ko ikdienā izmanto rotaļnodarbībās, apgūstot mācību uzdevumus mākslas un 

mājturības /tehnoloģiju nodarbībās (zīmēšana, aplicēšana, veidošana, konstruēšana, rokdarbi) 

nodrošina Iestāde.  

     Plānojot mācību procesu, tiek ņemtas vērā izglītojamo vecumposmu īpatnības, kā arī 

individuālais attīstības un spēju līmenis. Grupās tiek nodrošināta labvēlīga vide un pozitīva 

gaisotne.  Izglītojamajiem tiek skaidroti grupiņas kārtības noteikumi, kuri jāievēro rotaļnodarbību, 

rotaļu un spēļu, sportisko aktivitāšu laikā. Tiek pārrunāti šo noteikumu ievērošanas principi, 

izdarot secinājumus par to nepieciešamību veiksmīgai un produktīvai jaunu zināšanu un prasmju 

ieguvei izglītības iestādē. Noteikumu ievērošana palīdz izglītojamajiem apgūt prasmi klausīties 

skolotāju stāstījumā, būt uzmanīgiem, veicot vērojumus un meklējot atbildes uz uzdotajiem 

jautājumiem. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem izstrādāti katrai grupai, saskaņoti iestādes 

padomes sēdē. 

   Mācību procesu pedagogi cenšas pietuvināt reālajai dzīvei -  plaši tiek izmantotas iespējas 

organizētas nodarbības ārpus izglītības iestādes, ārā, autentiskā vidē, bibliotēkā. Nodarbības dabā, 

pārgājieni un ekskursijas, bibliotēkas apmeklējumi, izstāžu apmeklēšana, piedalīšanās konkursos 

u.c. aktivitātes veicina bērnu komunikāciju, problēmu risināšanas un argumentēšanas prasmju 

attīstību, attīsta spēju uzstāties publiski, respektēt citu viedokli un cienīt katra darba ieguldījumu. 

    Ārpus rotaļnodarbību laikā 4-6 gadīgie bērni piedalās deju pulciņā, kuru vada Riebiņu KC deju 

skolotāja. Pulciņu dalībnieki piedalās Iestādes, novada kultūras nama rīkotajos pasākumos. 

 

Stiprās puses:  

1. Iestādē ir stabils un labi kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs.  

2. Pedagogi nodrošina sava darba plānošanas un izvērtēšanas kvalitāti un atbild par rezultātiem.  

3. Individuāla pieeja mācīšanas procesā  

4. Integrētu rotaļnodarbību darba organizēšana.  

5.  Mācīšanas metožu piemērotība un dažādība.  

Turpmākā attīstība:  

1. Attīstīt vecāko grupu izglītojamo pašvērtējuma prasmes. 

2. Mācību procesa plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un izvērtēšanā aktīvāk iesaistīt vecākus. 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

     Pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu 

izpēte un analīze tiek veikta regulāri visa mācību gada garumā, veicot novērojumus, veidojot bērnu 

darbu portfolio, kā arī bērnu sasniegumu vērtējumus atzīmējot e-klases žurnālā. Informējot 

vecākus par bērna sasniegumiem un attīstības dinamiku, vērtējums tiek izteikts mutvārdos 

individuālās sarunās, uzsverot pozitīvo, kā arī norādot uz to, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai 

bērns pēc iespējas labāk apgūtu mācību saturu. Regulārā mācīšanas un mācīšanās vērtēšana ir 

neatņemama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa.  

     Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju vērtēšana tiek 

veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 533, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas 

pamatprincipus:  

• izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka 

mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos 

• pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna 

likumiskos pārstāvjus. Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta 

informācija, lai: 

• noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju 

veidošanos; 

• sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm; 

• spriestu par mācīšanās efektivitāti. 

     Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par izglītojamā sasniegumiem (zināšanām, 

prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek rakstiski informēti viņu vecāki vai 

aizbildņi. 

 

Stiprās puses:  

1. Regulāri tiek izvērtēts vadītāja, skolotāju un izglītojamo darbs.  

Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt vērtēšanas procesu pirmsskolas iestādē, apkopojot un uzsverot interesantākās 

vērtēšanas formas. 

2. Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi; rosināt vecākus aktīvāk 

iesaistīties un līdzdarboties mācību procesā. 

Vērtējums: labi 

 

3.3. Joma: Izglītojamo sasniegumi 
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     Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā darbā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota un analizēta 

informācija par izglītojamo sasniegumiem, izvērtēta attīstības dinamika. Iegūtā informācija tiek 

izmantota tālākā mācību procesa plānošanā un organizēšanā. Ikdienas rotaļnodarbībās paveikto 

vecāki var aplūkot vecāku informācijas stendos, pārrunāt ar skolotājām bērna sasniegumus. 

Izglītības iestādē regulāri tiek organizēti un rīkoti dažādi pasākumi, kuros bērni var apliecināt 

savas prasmes un talantus. Izglītojamie piedalās arī dažādos novada mēroga un starpnovadu 

pasākumos (koncertos, viktorīnās, radošo darbu izstādēs). 

     Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna 

likumiskos pārstāvjus. 

 

Stiprās puses: 

1. Dalība novada metodiskās apvienības, novada un starpnovadu pasākumos. 

Turpmākā attīstība: 

1. Izveidot sistēmu, lai atspoguļotu katra izglītojamā sasniegumus un izaugsmes dinamiku uzskatāmā 

veidā. 

2. Meklēt jaunas metodes un paņēmienus attīstot bērnu patstāvību, radošumu, zinātkāri. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.Joma: Atbalsts izglītojamajiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 

     Izglītības iestādes darbinieki regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. 

Izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams  - tiek sniegts atbalsts. Izglītības iestāde sadarbojas ar 

novada sociālo dienestu un bāriņtiesu. Ikdienā atbalstu un palīdzību nodrošina pedagogi un 

tehniskie darbinieki, kā arī ir pieejams logopēda un psihologa atbalsts, kuri regulāri apzina 

izglītojamo vajadzības un nodrošina kvalitatīvu palīdzību, sniedz ieteikumus vecākiem un grupu 

skolotājām. Bērnu medicīnisko aprūpi nodrošina medicīnas māsa. Izglītības iestādes vide iekārtota 

tā, lai tā būtu droša. Ir ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija, visi izglītojamie un 

darbinieki zina, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros 

norādīti evakuācijas ceļi un evakuācijas kārtība, atbildīgie par evakuāciju. Katru gadu darbiniekiem un 

bērniem notiek praktiskās nodarbības ugunsdrošībā VUGD inspektoru vadībā. Izglītības iestādē ir 

izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi, ar tām tiek 

iepazīstināti izglītojamie, viņu vecāki un iestādes darbinieki, tās tiek ievērotas arī praksē.  

Izglītības iestādē tiek nodrošināta veselīga ēdināšana, tīrība un kārtība. Katru gadu iestāde piedalās 

ESF atbalsta programmā “Skolas piens” un “Skolas auglis”.  
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     Pirmsskolas izglītojamo drošībai ieeja Iestādē  ir ar koda atslēgu.  

     Izglītības iestāde ir iesaistījusies centra “Dardedze” organizētajā “Džimbas 9 soļu drošības 

programmā”,  kuras mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību, tādejādi mazinot vardarbības 

riskus šo bērnu dzīvē. 

 

 

Stiprās puses: 

1. Iestādē darbojas atbalsta personāls - logopēde, psihologs, medmāsa. 

2. Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas. 

3. Ir izveidota laba sadarbība ar dažādām pašvaldības un valsts institūcijām;  

4. Anketas rezultāti apstiprina, ka iestādē un tās teritorijā izglītojamie jūtas droši.  

5. Rūpes par izglītojamo drošību, kas izpaužas fiziskās vides uzlabošanā un labiekārtošanā, dažādu 

drošības pasākumu organizēšanā mācību gada laikā.  

Turpmākā attīstība: 

1. Pilnveidot izglītojamo izpratni par drošības jautājumiem, atbildīgu attieksmi un rīcībspēju. 

2.  Turpināt organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai pilnveidotu prasmes 

rīcībai ārkārtas situācijās. 

3. Turpināt sadarbību ar iestādes atbalsta personālu, Riebiņu novada  sociālo dienestu. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

     Izglītības iestādē katrā grupā ir izstrādāts un apstiprināts Izglītojamo audzināšanas darba plāns, 

kas ietver sevī tādus darba virzienus kā izglītība, piederība noteiktai sociālai grupai, drošība, 

Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpa, veselīgs dzīvesveids, apkārtējā vide, daba un ilgtspēja. 

Ar dažādu aktivitāšu palīdzību izglītojamie apgūst un mācās tādas vērtības kā atbildība, centība, 

līdzcietība, savaldība, taisnīgums, godīgums, tolerance, patriotisms u.c. Tiek veicināta kritiskās 

domāšanas, pašdisciplīnas, pašizziņas, gribas audzināšanas attīstība, veicināta izpratne par 

piederību savai valstij, par vispārcilvēciskajām vērtībām, par pienākumiem un tiesībām u.c. 

Izglītības iestādē tiek organizēti pasākumi, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu, kas veicina 

pilsonisko, patriotisko un valstisko audzināšanu. Izglītojamie iesaistās gan izglītības iestādes 

rīkotajos pasākumos, gan arī ārpus tās, kur bērniem tiek dota iespēja parādīt savas prasmes un 

talantus, kas, savukārt, veicina vispusīgas personības attīstību. 

Stiprās puses: 

1. Iestāde nodrošina izglītojošas nodarbības visu vecuma grupu izglītojamajiem. 

2. Iestāde nodrošina izglītojamiem veselīgu dzīvesveidu. 

3. Izglītojamie tiek motivēti iesaistīties izglītojošās nodarbībās un projektos. 
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Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt pilnveidot izglītojamo aktīvu darbošanos gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. 

2.  Aktīvāk iesaistīt vecākus iestādes aktivitātēs. 

3.  Turpināt attīstīt izglītojamo izpratni par pašdisciplīnas un paškontroles jautājumiem. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

     Izglītojamo audzināšanas darbā iekļautas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību 

ekskursijas  un citas aktivitātes, kas veicina zināšanu iegūšanu un priekšstata paplašināšanu par 

dažādu profesiju pārstāvjiem. Izglītojamiem grupu nodarbībās tiek iekļauti ar karjeras izvēli 

saistītie temati – tiek sniegta informācija par dažādām profesijām, tiek apzinātas vecāku un 

izglītības iestādē nodarbināto darbinieku profesijas, to veikšanai nepieciešamais aprīkojums un 

darba apstākļi. Grupu skolotāji kopā ar vecākiem mērķtiecīgi palīdz apzināt izglītojamiem savas 

spējas un intereses, atbalsta un veicina to attīstību. Bērniem tiek dota iespēja attīstīt savas 

pašizpausmes mākslā prasmes, sevis prezentēšanas prasmes, piedāvājot daudzveidīgas aktivitātes, 

lai izglītojamie varētu sevi iepazīt un izmēģināt praktiskā darbībā (koncerti, iestudējumi, lomu 

spēles, radošo darbu izstādes, sporta aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes). 

 

Stiprās puses:  

1. Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. 

2. Pedagogi radoši un profesionāli var izglītojamiem radīt interesi par karjeras izglītību. 

Turpmākā attīstība: 

1. Pilnveidot izglītojamo zināšanas par profesiju daudzveidību, turpinot sadarbību ar Riebiņu 

novada dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Vērtējums: labi 

 

3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

    Iestādē ir četras vecuma grupas. Grupu skolotājas izstrādā plānus attiecīgi sava vecumposma 

grūtības pakāpei. Katrā no grupām ir izglītojamie, kuriem prasmju un iemaņu apguve sagādā 

problēmas vai otrādi, vajadzīgs atbalsts izglītojamiem, kas tiecas apgūt mācību vielu arvien vairāk 

un plašāk. Pēc skolotāju mācību rezultātu izvērtējuma divas reizes gadā, skolotāji secina, ar kuriem 

bērniem jāstrādā papildus, lai attīstītu un pilnveidotu audzēkņa stiprās puses un mazinātu vājās. 

Attiecīgi tiek plānots individuālais darbs. Mācību process sagādā grūtības lielākoties tiem 

izglītojamiem, kuri dažādu iemeslu pēc neregulāri apmeklē iestādi, dažiem izglītojamajiem, kam 

latviešu valoda nav dzimtā valoda. Skolotāji ikdienas darbā vērojot, saprot, kuriem audzēkņiem 



13 
 

nepieciešami smagākas, kuriem vieglākas pakāpes uzdevumi, līdz ar to tiek ievērota individuāla 

pieeja un sagatavoti diferencēti uzdevumi dažādām grūtības pakāpēm.  

Stiprās puses: 

1. Katru gadu piedalāmies novada pirmsskolas metodiskās apvienības novada rīkotajos konkursos un 

bērnu darbiņu izstādēs. 

2. Izglītojamie tiek sekmīgi sagatavoti pamatizglītības apguvei;  

Turpmākā attīstība: 

1. Turpināt strādāt pie izglītojamo motivācijas.  

2. Turpināt darbu pie talantu atklāšanu un tālāku sagatavošanu. 

3. Pirmsskolā licencēt speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktajiem 

attīstības traucējumiem (koda 01015611). 

Vērtējums: labi  

 

3.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

     Iestādē ir apzināti visi izglītojamie kam ir runas traucējumi. Izveidota grupa, kas darbojas tieši 

valodas attīstībā. Ar izglītojamajiem strādā individuāli logopēde, tiek ņemtas vērā katra bērna 

spējas un vajadzības, izvirzot viņiem piemērotas prasības. Speciālās izglītības programma 

izglītojamajiem ar runas traucējumiem nav licencēta.  

     Iestādē nav licencēta speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem (kods 01015611). Izglītojamos, kuriem ir nepieciešams atbalsts, ir iespēja 

sūtīt uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai apstiprinātu slēdzienu par konkrētās programmas 

apguves nepieciešamību. Mācību darba mērķis būtu -veiksmīga integrācija vispārizglītojošajā 

grupā. Atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības spēju līmenim izstrādāt 

individuālās izglītības plānu, pētīt izglītojamo attīstības dinamiku, veikt plāna korekcijas un 

papildinājumus, ja tas nepieciešams. Visi izglītojamie ar speciālās izglītības vajadzībām tiktu 

integrēti izglītības iestādes grupās.  

 

Stiprās puses: 

1. Labvēlīgs mikroklimats speciālās izglītības izglītojamo attīstībai un integrācijai. 

2. Iespēja sniegt logopēda, psihologa palīdzību. 

Turpmākā attīstība: 

1. Izveidot materiālo bāzi speciālās izglītības programmas realizēšanai. 

2. Licencēt speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar runas 

traucējumiem. 

Vērtējums: labi 
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3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

     Sadarbība ar izglītojamā ģimeni notiek dažādos veidos. Te var uzskaitīt individuālās pārrunas, 

vecāku sapulces, pasākumus, svētkus, sporta dienas, ekskursijas, talkas. Grupu skolotājas 

nepieciešamības gadījumos sazinās ar vecākiem telefonsarunās un SMS. Grupu skolotājas tiekas 

ar vecākiem katru dienu, veicot pārrunas par izglītojamo sasniegumiem vai problēmām. Divas 

reizes gadā tiek organizētas grupu vecāku sapulces, arī kopsapulces, kurās vadība informē vecākus 

par iestādes darbu. Dalība vecāku sapulcēs tiek reģistrēta apmeklējuma reģistrācijas lapās, vecāku 

sapulces tiek protokolētas. Ikdienā sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, tiek veikts informatīvs 

darbs. Vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar nepieciešamo informāciju individuāli. Regulāri tiek 

veidoti dažādi informatīvie materiāli vecākiem, kas palīdz iepazīties ar izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem, sniedz padomus vecākiem. Izglītības iestādē tiek piedāvāta iespēja 

vecākiem apmeklēt grupas rotaļnodarbības jebkurā viņiem izdevīgā laikā, iepriekš to saskaņojot 

ar grupas skolotāju un iestādes vadītāju. 

     Pirmsskolas grupās tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamiem un vecākiem –Ziemassvētku 

pasākumi, Mātes dienas pasākumi, mācību gada noslēguma pasākumi, izlaidumi, ekskursijas, u.c.  

     Iestādes pedagogi pirms katras mācību ekskursijas vecākus rakstiski informē par ekskursijas 

norisi, laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka 

iepazinušies ar šo informāciju.  

     Vajadzības gadījumā vecāki var tikties ar izglītības iestādes vadību un atbalsta personālu. 

Iestādē  ir informācija par Iestādes vadības un atbalsta personāla  pieņemšanas laikiem.      

     Izglītības iestādē veiksmīgi darbojas iestādes padome, regulāri notiek sēdes, kurās risina 

dažādas problēmas un tiek uzklausīti vecāku priekšlikumi. Iestādes padome darbojas atbilstoši 

reglamentam. Iestādes padomē darbojas visu grupu vecāku pārstāvji, skolotāju, Iestādes 

administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. Iestādes 

padomes sēdēs risina jautājumus par iestādes un vecāku sadarbību, par izglītojamo drošību un 

veselību, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un 

priekšlikumus. Iestādes padome aktīvi iesaistās pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas 

uzlabošanā. 

 

Stiprās puses: 

1.  Vecāku iesaistīšana dažādos pasākumos.  

2. Izglītojamiem un viņu vecākiem pieejamas individuālās konsultācijas pie iestādes atbalsta 

personāla. 

3.  Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 
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1. Pilnveidot metodes un darba formas, lai vecākus aktīvāk iesaistītu izglītības iestādes darbā, 

aktivitātēs. 

2.  Nodrošināt, lai vecāki priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt anonīmi – grupās šim 

nolūkam izvietot pastkastītes.  

3. Rosināt vecākus aktīvāk izmantot saziņu e-klasē. 

4. Turpināt organizēt  attīstoša un audzinoša rakstura pasākumus, aktivitātes bērniem un vecākiem.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.5.Joma: Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestādē ilgstoši strādā neliels kolektīvs, kurā ir minimāla kadru mainība un kurā visi viens 

otru labi pazīst. Tas ļauj ātri vienoties un izveidot sadarbības grupas, lai sekmīgi organizētu 

dažādus pasākumus un aktivitātes, tādējādi veidojot pozitīvu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā. 

Izglītības iestādes pasākumus labprāt apmeklē izglītojamo vecāki, radinieki, kā arī vecākie brāļi 

un māsas – bijušie izglītības iestādes izglītojamie. Izglītības iestādē un grupās ir izstrādāti iekšējās 

kārtības noteikumi, ar kuriem iepazīstināti visi izglītojamie un viņu vecāki. Tie sekmē labāku 

uzvedības normu ievērošanu. Izglītības iestādes darbinieki ir taisnīgi pret visiem izglītojamiem, 

konfliktsituācijās tiek rosināts rast pozitīvu atrisinājumu. Tiek veicinātas pozitīvas attiecības starp 

pedagogiem un bērniem, starp pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, izglītojamiem savā 

starpā. Bērniem tiek audzināta tolerance un cieņa pret citādo. Izglītības iestādei ir savas tradīcijas, 

kas tiek koptas un attīstītas.  Tiek plānota un īstenota iestādes tēla veidošana. Iestādei ir iegādāti t-

krekli pedagogiem un bērniem ar Iestādes nosaukumu.  Iestādei ir sava simbolika -  karogs,  kuru 

vienmēr izmantojam gan iestādes svētkos, gan prezentējot iestādi ārpus savas iestādes. Izglītības 

iestāde aktīvi piedalās pieredzes apmaiņas semināros – gan gūst pieredzi citās izglītības iestādēs, 

gan labprāt dalās savā pieredzē un uzņem viesus no tuvāku un tālāku novadu pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Stiprās puses: 

1. Iestādē ir izkoptas savas tradīcijas. 

2. Iestādē tiek veicināta patriotiskā audzināšana, attīstīta dzimtās vietas, mājas svētuma izjūta.  

3. Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.  

Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt pilnveidot pozitīvas izglītojamo  savstarpējās attiecības.  

2. Turpināt attīstīt izglītojamo pozitīvas konfliktu risināšanas prasmes 

3.  Uzlabot sadarbības prasmes starp pedagoģisko un tehnisko personālu. 

Vērtējums: labi 
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3.5.2. Fiziskā vide  

     Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” atrodas  Dārzu ielā 2a, Riebiņu ciemata 

centrā, Riebiņu novadā. Iestādes platība 947,6 m2. Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības 

programmas realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 

Telpu iekārtojums, platība un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Ņemot 

vērā iestādes telpu specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, tualetes 

telpa, virtuves telpa. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla 

temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs 

normatīvo aktu prasībām. 

     Teritorija ir aprīkota ar normatīvajos aktos atbilstošām ierīcēm, ko izglītojamo izmanto 

pastaigu un sporta aktivitāšu laikā. 

     Iestādi raksturo labiekārtota, droša un mūsdienīga vide, kurā regulāri tiek veikti uzlabojumi. 

Gan iekšējā, gan ārējā izglītības iestādes vide regulāri tiek apsekota un uzturēta kārtībā, 

nepieciešamības gadījumā nekavējoties novēršot radušās nepilnības. Bērnos tiek veidota 

saudzējoša  un cieņpilna attieksme pret visu, nereti viņi tiek iesaistīti grupas noformējumu 

veidošanā. Izglītības iestādes priekšrocība ir tā, ka tā atrodas lauku vidē, kur netālu ir dažādi dabas 

objekti, kas piemēroti izglītojamo izziņas un pētnieciskajai darbībai. 

Iestādē darbojas diennakts grupa bērniem, kuru vecāki strādā nakts maiņās, dzīvo attālāk no 

pirmsskolas iestādes un bērniem, kas nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.. 

 

Stiprās puses: 

1. Pašvaldības līdzekļu piesaiste pirmsskolas iestādes fiziskās vides labiekārtošanai. 

2. Plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu remonts un mēbeles. 

3. Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās. 

4.  Sakopta un labiekārtota iestādes apkārtne. 

Turpmākā attīstība: 

1. Turpināt darbu pie iekšējās un ārējās izglītības iestādes vides uzturēšanas un 

labiekārtošanas. 

2. Ierīkot ārējo sporta laukumu ar atbilstošu segumu.  

3. Turpināt labiekārtot bērnu rotaļu laukumus. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6. Joma: Iestādes resursi 

3.6. 1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar visiem nepieciešamajiem sanitārhigiēniskajiem 

līdzekļiem un inventāru, mācību un metodiskajiem līdzekļiem, mācību un metodisko literatūru, 
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kas katru gadu tiek papildināta ar jaunākajiem izdevumiem.  Izglītības iestādē ir plaša un 

daudzveidīga pedagogu pašgatavoto mācību, metodisko un uzskates materiālu bāze, kas ļauj 

nodrošināt izglītojamiem pilnvērtīgu mācību procesu. Izglītības iestādē ierīkoti un iekārtoti 

metodiskais, logopēda un psihologa kabineti, skolotājām brīvi pieejams ir kopētājs un printeris, 

portatīvais dators un videoprojektors. Katrā grupā ir nodrošināts dators ar interneta pieslēgumu, 

audiotehniskās iekārtas. Izglītības iestādē ir atjaunots un iegādāts daudzveidīgs sporta inventārs, 

 kas nodrošina pilnvērtīgu izglītojamo fizisko attīstību, kā arī mūzikas instrumentu klāsts bērnu 

ritma izjūtas un māksliniecisko spēju attīstīšanai.  

Stiprās puses: 

1. Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un  telpas izglītības programmas realizēšanai. 

2. Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

3. Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana 

Turpmākā attīstība: 

1. Turpināt papildināt un pilnveidot materiāltehniskos nodrošinājumu. 

2.  Rosināt pedagogus aktīvāk izmantot informācijas tehnoloģijas mācību procesā. 

3. Iegādāties un uzstādīt interaktīvu tāfeli. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6.2. Personālresursi 

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar Pirmsskolas izglītības programmas atbilstošas kvalifikācijas 

kadriem. No 10 pedagogiem visiem ir augstākā izglītība. Visiem pedagogiem ir piešķirtas 

profesionālās kvalitātes pakāpes. Pedagogi savu profesionālo kompetenci regulāri pilnveido 

dažādās tālākizglītības programmās. Pēc kursu apmeklējuma pedagogi dalās pieredzē ar citiem 

gan savas izglītības iestādes, gan arī citu novada skolu pirmsskolas izglītības skolotājiem. 

Izglītības iestādes vadību nodrošina iestādes vadītāja, kas pārzina katra darbinieka stiprās un vājās 

puses, darba pieredzi un profesionālo kompetenci. Iestādes vadība nodrošina skolotāju iespēju 

piedalīties dažādos ar specialitāti un profesiju saistītos, kursos, semināros, konferencēs, pieredzes 

apmaiņas braucienos, metodiskās apvienības pasākumos, atbalsta pedagogu iniciatīvas. 

Kursu stundu daudzumam seko vadītājs VIIS sistēmā. Tehniskie darbinieki papildina savu darba 

pieredzi starpnovadu kursos, ko organizē PVD ( pārtikas veterinārais dienests) un jautājumos, kas 

saistīti ar darba drošību un izglītojamo drošību.   

Stiprās puses: 

1. Izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar Pirmsskolas izglītības programmas kvalificētiem 

pedagoģiskajiem kadriem.  

2. Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai 

un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
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3.  Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa. 

4.  Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva 

mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

Turpmākā attīstība: 

1. Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus skolotāju palīgiem. 

2.  Sadarbībā ar novada domi risināt jautājumu par pedagogu darba samaksas palielināšanu. 

3. Rast iespēju nodrošināt sporta pedagogu veselības un fizisko aktivitāšu nodarbībām 

Iestādē. 

Vērtējums: labi 

 

3.7. Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

     Katru mācību gadu pirmsskolas izglītības iestāde izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas 

sasniegumus un rezultātus, analizē tos pedagoģiskajā sēdē. 

Skolotājas katru mācību gadu veic sava darba pašvērtējumu un iesniedz to septembrī elektroniski 

vadītājam. Pedagogu pašvērtēšana notiek saskaņā ar pedagoģiskajā sēdē apstiprinātajiem 

pašvērtēšanas kritērijiem. 

     Līdz šim iestādē nav ticis organizēts izglītības iestādes pašvērtējums, taču Iestādei ir attīstības 

plāns, kurš izveidots 3 gadiem - prioritātes izvirzītas, ņemot vērā iestādes darbības pamatmērķus 

un iestādes darba izvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības. Atbilstoši attīstības plānam 

notiek prioritāšu plānošana gadam, kā arī tiek izstrādāts izvērsts darba plāns gadam, kurš tiek 

nepārtraukti koriģēts atbilstoši konkrētai situācijai. Darba plānošanā piedalās viss pedagoģiskais 

kolektīvs. 

Stiprās puses:  

1. Regulāra darba plānošana 3 gadiem, gadam, mēnesim. 

2. Pedagogu līdzdalība iestādes darba pašvērtēšanas procesā. 

3.  Izglītības iestādes darba plānošanas nepārtrauktība 

. Tālākās attīstības virzieni: 

1. Izstrādāt attīstības plānu 2018. /2021. mācību gadiem. 

2. Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi. 

3. Iesaistīt iestādes padomi iestādes attīstības plānošanā. 

4.  Veicināt un organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes iestādes darba plānošanā 

Vērtējums: labi 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
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Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti, kas 

atbilst normatīvo aktu prasībām. Tas ir iestādes nolikums, licencēta pirmsskolas izglītības 

programma. Katram darbiniekam ir sava personas lieta un amatu apraksti. Pēc nepieciešamības 

amatu apraksti tiek aktualizēti. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Izglītības iestādē ir noteikta vadības 

organizatoriskā struktūra. Iestādes darbu vada vadītājs, saimniecības pārzinis vada pirmsskolas 

saimniecisko darbību, medmāsa un pavāre nodrošina iestādes ēdināšanas un produktu sagādes 

darbu. Izglītības iestādē darbojas iestādes padome un pedagoģiskā padome. Iestādes padomes 

darbu vada vecāku pārstāvis. 

Iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina nepieciešamību gan izglītojamajiem, gan 

personālam ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas 

Republikai un Satversmei. (audzināšanas plāns katru gadu), un ētikas normas. Izglītības iestādes 

vadītājs pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina personāla izpratni par 

izglītības iestādes vīzijas, mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Izglītības iestādes vadība piedalās 

izglītības iestādes padomes darbā. Izglītības iestādes vadītājs kopā ar pedagoģisko kolektīvu plāno, 

organizē un vada izglītības iestādes darbu. Vadītājs deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 

Izglītības iestādes vadības sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri, ir protokolētas. Izglītības 

iestādes vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi. Vadība pilda uzticētos pienākumus un sadarbojas gan savā starpā gan ar iestādes personālu, 

izglītojamiem un to vecākiem. Vadība koordinē arī izveidoto komisiju darbu (nepieciešamības 

gadījumos). Iestādē metodiķa nav, darbu plāno komisijās. Izglītības iestādes vadība nodrošina 

izglītojamo mācību sasniegumu, iemaņu un prasmju izvērtēšanu divas reizes mācību gadā. 

Iestādes personālam, vecākiem un izglītojamajiem ir iespēja brīvi komunicēt ar vadību. Iestādes 

vadītājam un atbalsta personālam ir noteikts arī apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

Stiprās puses: 

1. Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti.  

2. Efektīva iestādes darba organizācija un vadība.  

3. Rūpes par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā.  

4. Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses. 

Turpmākā attīstība:  

1. Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju.  

2. Iestādes vadības sadarbības turpināšana ar personālu, vecākiem un izglītojamajiem. 

3.  Vadītājs turpina plānot, vadīt iestādes darbu, turpina iepazīstināt personālu ar pieņemtajiem 

lēmumiem 

Vērtējums: ļoti labi 
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3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestāde regulāri sadarbojas ar Riebiņu novada domi, iestādes dibinātāju. Iestāde plāno sadarbību 

ar pašvaldību, citām Riebiņu novada izglītības iestādēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, kultūras 

centru, bibliotēku. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, 

pārrunas, problēmjautājumu risināšana. Iestādes kolektīvs, iespēju robežās, piedalās dibinātāja 

organizētajos projektos un pasākumos, tādā veidā popularizējot pirmsskolas izglītības iestādi 

vietējā sabiedrībā. Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie ar saviem priekšnesumiem ir ļoti 

gaidīti Riebiņu kultūras centra organizētajos pasākumos. Pirmsskolas izglītības iestādei ir 

veiksmīga sadarbība ar citām novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupām. Katru mācību gadu 

sagatavošanas grupas bērni dodas uz Riebiņu vidusskolu iepazīties ar skolu un  ar 1. klases 

skolotāju. 

Stiprās puses:  

1. Veiksmīga sadarbība ar Riebiņu novada domi. 

2.  Sadarbība ar Riebiņu novada iestādēm. 

 Turpmākā attīstība:  

1. Plānot savu pedagoģisko un saimniecisko darbu, iesaistot dibinātāju. 

2. Paplašināt sadarbību ar kaimiņu novadu pirmsskolas izglītības iestādēm.  

Vērtējums: ļoti labi 

4.Pašvērtējuma kopsavilkums 

Nr. Jomas Vērtējuma 

līmenis 

1. Mācību saturs  

1.1 Izglītības iestādes īstenotas programmas Ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1 Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

2.2 Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi  

2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3 Izglītojamo sasniegumi Ļoti labi 

4 Atbalsts izglītojamiem  

4.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Ļoti labi 

4.2 Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.3 Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.5 Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Labi 

4.6 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi 

5 Iestādes vide  

5.1 Mikroklimats Labi 

5.2 Fiziskā vide Ļoti labi 

6 Iestādes resursi  

6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 
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6.2 Personālresursi Labi  

7 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Labi 

7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi  

7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi  

7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

5.Turpmākā attīstība 

Iestādes darbības pamatojums Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs  Izvērtēt speciālās izglītības programmas 

vajadzību izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem. 

 Plānojot mācību saturu paredzēt atbilstošas 

mācību metodes, ņemot vērā audzēkņu  spējas, 

vajadzības, intereses un veselības stāvokli. 

Mācīšana un mācīšanās  Turpināt pilnveidot mācību vidi, maksimāli 

nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu 

mūsdienīgi un inovatīvi. 

  Lielāku uzmanību pievērst sava darba 

paškritiskai izvērtēšanai un analīzei. 

  Turpināt uzlabot sadarbību ar vecākiem. 

Atbalsts izglītojamiem  Pilnveidot izglītojamo izpratni par drošības 

jautājumiem, atbildīgu attieksmi un rīcībspēju. 

  Turpināt organizēt praktiskās nodarbības 

izglītojamiem un darbiniekiem, lai pilnveidotu 

prasmes rīcībai ārkārtas situācijās. 

 Turpināt sadarbību ar iestādes atbalsta personālu, 

Riebiņu novada  sociālo dienestu. 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo aktīvu 

darbošanos gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. 

  Aktīvāk iesaistīt vecākus Iestādes aktivitātēs. 

  Turpināt attīstīt izglītojamo izpratni par 

pašdisciplīnas un paškontroles jautājumiem. 

 Izveidot sistēmu, lai atspoguļotu katra 

izglītojamā sasniegumus un izaugsmes dinamiku 

uzskatāmā veidā 

Iestādes vide  Turpināt pilnveidot pozitīvas izglītojamo  

savstarpējās attiecības.  

 Turpināt attīstīt izglītojamo pozitīvas konfliktu 

risināšanas prasmes 

  Uzlabot sadarbības prasmes starp pedagoģisko 

un tehnisko personālu. 

 Turpināt darbu pie iekšējās un ārējās izglītības 

iestādes vides uzturēšanas un labiekārtošanas. 

 Ierīkot ārējo sporta laukumu ar atbilstošu 

segumu.  

 Turpināt labiekārtot bērnu rotaļu laukumus 

Iestādes resursi  Turpināt papildināt un pilnveidot 

materiāltehniskos nodrošinājumu. 
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  Rosināt pedagogus aktīvāk izmantot 

informācijas tehnoloģijas mācību procesā. 

 Iegādāties un uzstādīt interaktīvu tāfeli. 

 Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus 

skolotāju palīgiem. 

  Sadarbībā ar novada domi risināt jautājumu par 

pedagogu darba samaksas palielināšanu. 

 Rast iespēju nodrošināt sporta pedagogu 

veselības un fizisko aktivitāšu nodarbībām 

Iestādē. 

 Izstrādāt attīstības plānu 2018. /2021. mācību 

gadiem. 

 Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi. 

 Iesaistīt iestādes padomi iestādes attīstības 

plānošanā. 

  Veicināt un organizēt vecāku aptaujas, lai 

izzinātu vecāku vēlmes iestādes darba plānošanā. 

 Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par 

pieņemtā lēmuma realizāciju.  

 Iestādes vadības sadarbības turpināšana ar 

personālu, vecākiem un izglītojamajiem. 

  Vadītājs turpina plānot, vadīt iestādes darbu, 

turpina iepazīstināt personālu ar pieņemtajiem 

lēmumiem 

 Plānot savu pedagoģisko un saimniecisko darbu, 

iesaistot dibinātāju. 

 Paplašināt sadarbību ar kaimiņu novadu 

pirmsskolas izglītības iestādēm.  

 

 Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  (personīgais paraksts)  Jeļena Harlamova 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  Pēteris Rožinskis 
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