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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  V-2497 12.07.2010 50 53 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811  V_4000 03.09.2020 1 1 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

8 Stabils personāls. Personāla 

mainība notiek objektīvu 

iemeslu dēļ. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Skolotājs – logopēds, 

pirmsskolas iestāžu un 

skolas māsa 

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 

iestādes vadītājam) 

 

 

  

  



2021./2022.m.g. darba prioritāte: Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšana un atbalsta materiālu 

veidošana.  

Sasniedzamie rezultāti:  

Kvalitatīvi:  Ar izstrādāto “Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un individuāla izglītības 

programmas apguves plāna īstenošanas kārtību” iepazīstina iestādes vadītāja, konsultē skolotājus par 

izvērtēšanas metodiku un atbalsta materiālu veidošanu . Skolotāji veic izvērtējumu un izstrādā atbalsta 

materiālus. Ar izvērtēšanas rezultātiem tiek iepazīstināti vecāki. Izveidots atbalsta materiālu krājums 

bērnu speciālajām vajadzībām un attīstības līmenim.  

Kvantitatīvi: Notikušas 3 kolektīva kopīgās nodarbības par izglītojamo speciālo vajadzību izvērtējumu; 

100% audzēkņiem ir izvērtētas speciālās vajadzības. Vismaz 1 reizi mēnesī skolotāji kopīgi analizēt 

datus par izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanu. 85% vērotā pedagoģiskā procesa laikā ir gūta 

pārliecība par skolotāju vienotu pieeju formatīvās vērtēšanas sistēmā.  

 

2. prioritāte– izglītības iestādē ir izveidota jauna pašvērtēšanas sistēma  

Sasniedzamie rezultāti:  

Kvalitatīvi:  

- pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (vecāki, pedagogi);  

- pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, izglītības programmu kvalitātes mērķi un 

audzināšanas prioritāro darba virzienu ieviešana;  

- pašvērtēšanā ir izmantotas vismaz trīs kvalitātes vērtēšanas metodes, par kurām vienojas visi 

iesaistītie;  

- vadītāja  veic kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvi un to apkopošanu, iesaistot procesā visas 

mērķgrupas. 

Kvantitatīvi:  

-  80% darbinieku ir iesaistīti pašvērtējuma ziņojuma veidošanas procesā.  

- 60% izglītojamo vecāku piedalās iestādes pašvērtēšanā.  

- ir notikušas 3 darba sanāksmes par pašvērtēšanu izglītības iestādē.  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – drošs, laimīgs bērns drošā daudzveidīgā vidē. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Bērnu attīstību veicinoša pirmsskolas izglītības 

iestāde, kurā veidojas personība. 

  2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – drošība, cieņa, atbildība un sadarbība. 

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

Prioritāte – iestādē ir vienota pieeja mācību procesa plānošanā 

Sasniegtie rezultāti: 

Kvalitatīvi: 

• iestādē ir ieviesta mācību procesa plānošanas sistēma; 

• 63% pedagogu izprot mācību procesa plānošanu, ir apguvuši plānošanas prasmes 

skolvadības platformā E-klase; 

• izglītojamo vecāki ir informēti par iestādē ieviesto plānošanas un vērtēšanas sistēmu. 

 

 

        Kvantitatīvi: 

• pedagogiem notikušas 2 kopīgas konsultācijas mācību procesa plānošanā; 



• visi pedagogi dalījās pieredzē mācību procesa plānošanā; 

• pedagogiem ir pieaugusi izpratne par mācību procesa plānošanu un īstenošanu; 

• 1,5- 2 gadīgās grupas pedagoģes 100% saņēmušas palīdzību mācību procesa plānošanā 

(profesionālās pilnveides kursi, praktiskās nodarbības, konsultācijas); 

• pedagogi ir dalījušies pieredzē ar citiem novada pedagogiem. 

 

  

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes plānošanas un pašvērtēšanas procesā 

tiek iesaistītas visas mērķgrupas 

Iestādes pašvērtēšanas un attīstības plānošanā 

veicināt visu iesaistīto pušu ieinteresētību un 

darbošanos pēc pašu iniciatīvas. 

 

Iestādes darbiniekiem ir vienota izpratne par 

iestādes vērtībām un mērķiem, kā arī 

līdzatbildības sajūta par to sasniegšanu. 

Motivējošas un radošuma stimulējošas darba 

vides veicināšanai sistemātiski veikt 

darbinieku apmierinātības /labbūtības izpēti. 

Uzlabot pedagogu un personāla darba 

snieguma kvalitāti, konkretizēt stratēģiskos 

mērķus katrai mērķgrupai. 

Esošais finansējums tiek izlietots racionāli.  

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izstrādātie iekšējie normatīvie akti palīdz 

organizēt komandas darbu atbilstoši valsts 

pamatnostādnēm. 

Sistemātiski sekot izmaiņām likumdošanā, 

nodrošinot vienotu izpratni par 

dokumentācijas apriti. 

Iestādes vadītāja spēj pieņemt nepopulārus 

lēmumus un pilnībā uzņemties atbildību par 

sekām. 

Vadītājai padziļināt izpratni par 

personalizētas atgriezeniskās saites sniegšanu 

un saņemšanu, stratēģisko un krīzes 

komunikāciu,lai nodrošinātu sekmīgu 

iestādes pārvaldību un sasniegtu iestādes 

izvirzītos mērķus. 

Iestādes vadītāja ir atvērta komunikācijai 

darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem.  

 

Apgūt zināšanas par jēgpilnas informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, 

lai identificētu un risinātu problēmas, radot 

jaunas vērtīgas idejas, iespējas un 

risinājumus. 

Iestādē  tiek īstenota cieņpilna iekšējā un 

ārējā  komunikācija, ievērojot ētikas normas. 

Iestādes definētās vērtības visiem ir 

saprotamas un sakrīt ar vadītājas 

personiskajām vērtībām. 

 

Akcentēt vērtības kā izglītības procesa 

pamatu, plānojot mērķtiecīgu uz vērtībām 

balstītu mācību un audzināšanas procesu. 

Sekot līdzi nozares jaunākajām nostādnēm. 

Turpināt pilnveidot zināšanas audzināšanas, 

mācīšanas un mācīšanās jautājumos. 

 

 

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



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāra sadarbība ar pašvaldību, lai 

definētu iestādes attīstības stratēģiju, 

ikgadējās darba prioritātes, nodrošinātu to 

īstenošanu. 

Pilnveidot sadarbību ar dibinātāju 

infrastruktūras un resursu optimālai 

nodrošināšanai. 

 Sadarbība, atbalsts valsts un vietējās 

kopienas organizētajām aktivitātēm. 

Paplašināt sadarbību ar vietējo kopienu, 

nozari un citu jomu (kultūra, sports, veselība) 

organizācijām kopīgu aktivitāšu īstenošanai. 

Pilnveidot sadarbību ar skolu. 

Vadītāja nodrošina savstarpēju komandu 

darbu pedagogiem, regulāru sadarbību ar 

vecākiem.  

63 % iestādes personāla aktīvi iesaistās 

izglītības pārmaiņu ieviešanā, izmantojot 

platformu E-klase 

Izmantot elektronisko skolvadības platformu 

E-klase ģimenes un pirmsskolas 

komunikācijas uzturēšanai, sekmējot bērna 

mācību sasniegumus un pozitīvu uzvedību. 

Iestādes darbības plānošanā un izvērtēšanā 

tiek uzklausīts un ņemts vērā iestādes 

padomes un vecāku viedoklis. 

Iesaistīt Iestādes padomi mērķu, budžeta un 

dažādu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem izglītības iestādes pedagogiem ir 

normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā 

izglītība un profesionālā kvalifikācija. 

Izstrādāt kritērijus par jaunu pedagogu 

piesaisti. 

Pedagoģiskais personāls plāno un pilnveido 

savu profesionālo kompetenci dažādos 

kursos , piemēram, “Kompetenču pieeja 

mācību saturā un audzināšanas darbā 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”, 

“Pirmsskolas izglītība mūsdienīgai 

lietpratībai: citāda pieeja mācību un 

audzināšanas procesam, strādājot ar jaunākā 

vecuma bērniem”, “Integrēta muzikālā 

rotaļnodarbība pirmsskolas vecuma bērnu 

dienas ritā, atbilstoši kompetenču pieejai”, 

veic sava darba pašvērtējumu. 

Atbalstīt pedagogus sistemātiski plānot un 

īstenot savu profesionālo izaugsmi (meklēt 

papildus resursus un izziņas materiālus), lai 

turpinātu pilnveidoties un gūto pieredzi 

ieviestu savā darbībā. 

Mudināt pedagogus piedalīties  profesionālās 

darbības kvalitātes vērtēšanā, lai celtu 

pedagogu darba produktivitāti. 

 

Pedagogu slodze ir atbilstoša piešķirtajam 

finansējumam un amatu vienībām. 

Iestādē ir izstrādāta vienota sistēma 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  

novērtēšanai. 

 

 

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

 

Nav. 

 



5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Iestādei nav noslēgti sadarbības līgumi. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

  6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)  
Audzināšanas darba prioritātes:  

• izglītojamo būtiskāko tikumu (atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, 

taisnīgums) izkopšana; 

• drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana un pielietošana ikdienā; 

• izpratnes par piederību Latvijas valstij veidošana, cieņas pret valsts nacionālajām vērtībām 

audzināšana; 

• bērna personības attīstības sekmēšana, ievērojot bērna vajadzības, intereses, spējas, 

pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi; 

• Iestādes darbinieku un bērnu vecāku sadarbība audzināšanas jomā. 

    6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

Izvērtējot iepriekšējā mācību gadā sasniegtos rezultātus, var secināt, ka saturiski lielāks uzsvars 

tika likts uz drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veicināšanas pasākumiem, kā arī uz 

izpratnes par vērtībām veidošanu. Plānojot audzināšanas darbu 2021./2022.mācību gadā, ir 

nepieciešams izvērtēt audzināšanas pasākumu mērķtiecīgumu un nodrošināt vērtību un tikumu 

iekļaušanu pirmsskolas mācību saturā ikdienas mācīšanās procesā. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Nav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 


