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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 

 

 

Vispārējā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma. 

Kods 

01011111 

 Licence 

Nr. V-

9035. 

No 

2017.gada 3. 

aprīļa, 

izsniegta uz 

nenoteiktu 

laiku. 

104 105 

 

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.) 

13 Stabils, nemainīgs pedagogu 

kolektīvs. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

1 

4  

 

1  

Logopēds  

Sertificēti speciālisti darbam 

ar siltajām smiltīm.  

Sporta skolotājs, kurš vada 

ārstniecisko vingrošanu. 

 

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) 

 

Nr. p.k. Prioritātes Sasniedzamie rezultāti 

1. Lietpratības mācību satura un pieejas 

ieviešana mācību procesā: labās prakses 

izzināšana un popularizēšana. 

Rotaļnodarbību plānošana atbilstoši 

bērnu interesēm, vajadzībām un 

spējām. 



Rotaļnodarbību īstenošana mācību 

jomu centros. 

Rotaļnodarbību organizēšana ārā, 

vismaz 1 reizi nedēļā. 

Pedagogi īsteno mācīšanās 

kompetences pilnveidi, nodrošinot 

daudzveidību mācību procesā. 

Daudzveidīgā mācību procesā 

pedagogi veicina izglītojamo 

mācīšanās motivāciju un pašvadītas 

mācīšanās prasmju attīstību. 

Pedagogi savstarpēji saskaņo mācību 

tēmas jaunā satura ietvaros, dalās un 

popularizē ar jauniem prakses 

piemēriem. 

2. Digitālo prasmju nostiprināšana un iespēju 

izmantošana mācību procesa nodrošināšana. 
Tiek pilnveidotas pedagogu prasmes 

jaunāko tehnoloģiju izmantošanā 

mācību procesā. 

Sniegtas zināšanas un veidotas 

prasmes audzēkņiem  jaunāko 

tehnoloģiju izmantošanā mācību 

procesā. 

3. Atbalstošu pasākumu nodrošināšana 

audzēkņiem un viņu vecākiem speciālo 

vajadzību izvērtēšanai. Individuālā plāna 

sastādīšana un realizēšana, īstenojot 

individuālu pieeju rotaļnodarbībās. 

Speciālo vajadzību noteikšana no 

agrīnā vecuma.  

Konsultācijas vecākiem, sadarbība ar 

speciālistiem no atbalsta centra. 

Individuālā plāna izstrāde 

rotaļnodarbību organizēšanā  

audzēkņiem. 

Pedagogu vidū veicināta dalīšanās 

pieredzē par  iekļaujošo izglītību. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, mājīga, humāna pirmsskolas 

izglītības iestāde, kur mācību process saistīts ar praktisku, izzinošu darbību, un 

vide rosina bērnu darboties. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – motivēts, zinātkārs un 

dzīvespriecīgs bērns, fiziski, sociāli un emocionāli gatavs pamatizglītības 

apguvei. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, drošība, 

sadarbība, cieņa, latviešu valoda. 



 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un 

sasniegtie rezultāti 

 

2.4.1.Mērķis:  zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, 

droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēts un ar prieku mācās, gūstot 

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

2.4.2. Galvenie darba uzdevumi:  

 2.4.3.Sasniegtie rezultāti: 

Nr. Pamatjoma 2020./2021.m.g. prioritāte Sasniegtais 

1 Mācību saturs Bērnu pieredzē balstītu jēgpilna 

mācību procesa organizēšana. 

Veicināt bērna zināšanu lietošanu 

daudzveidīgās situācijās un 

kontekstos. Sekmēt vispusīgo 

bērna attīstību, ievērojot viņa 

vajadzības, intereses, spējas un 

pieredzi un liekot pamatus vērtībās 

balstītu ieradumu veidošanai. 

1.Sekmīgi ieviesta jauna mācību satura  

plānošana, akcentējot lielo ideju, 

sasniedzamo rezultātu caurviju prasmēs un 

mācību jomās, izvēloties tematu laika 

posmam ne īsākam par mēnesi. 
 
2.Ir izveidota mainīga mācību vide, 

nodrošinot bērniem iespēju pētīt, secināt, 

mācīties, atbilstoši   plānotājiem 

sasniedzamajiem rezultātiem. Daudz 

rotaļnodarbību notiek dabā, bērni darbojas 

praktiski, gūst izpratni par atšķirīgām 

izjūtām, pauž savu viedokli, lai pieņemtu 

lēmumu. 

2 Mācību saturs Lietpratības mācību satura un 

pieejas ieviešana mācību procesā: 

labās prakses  izzināšana un 

popularizēšana. 

Mācību procesa organizēšanas labās prakses 

piemēri, kā arī metožu un paņēmienu 

sekmīga pielietojuma piemēri tika veiksmīgi 

prezentēti pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Visās grupās tika aprobēta jauna izglītojamo 

mācību snieguma un sasniegumu vērtēšana   

(frontālā, summatīvā),  tika izmantota  

e-klases platforma. Katra grupa ir 

nodrošināta ar datoru un interneta 

pieslēgumu. 

3 Atbalsts 

skolotājiem 

Atbalsts skolotāju profesionālajai 

pilnveidei, aktualizējot  digitālo 

kompetenci. 

 

1.Visi 13 pedagogi  apmeklējuši 

tālākizglītības kursus un seminārus, apguvuši 

darba plānošanu, vadoties pēc jaunajām 

kompetencēm. 4 pedagogi pabeidza 54 

stundu kursus darbam ar siltajām smiltīm, 

iepazīstoties ar jaunu metodiku iekļaujošās 

izglītības nodrošināšanai.  

2.Visi pedagogi veiksmīgi ir apmācīti plānot, 

vērtēt savu un audzēkņu darbu Skolvadības 

sistēmā E-klase. 



3.Divi pedagogi sadarbībā ar Valsts izglītības 

satura centru piedalās konsultantu – mentoru 

kursos. 

4 Sadarbība ar  

izglītojamo 

ģimeni. 

Izglītības iestādes personāla un 

bērnu vecāku mērķtiecīga 

sadarbība, kā kvalitatīvas izglītības 

nodrošinājums un konkurētspējas, 

sociālās iekļaušanās veicināšanas 

pamats. 

Tika veicināta vecāku līdzdalība un 

līdzatbildība mācību procesā, ko īpaši spilgti 

varēja vērot attālināto mācību laikā. 

Vecākiem tika sagatavots nedēļas plāns ar 

uzdevumiem, kopīgām darbošanās iespējām 

atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem 

mācību jomās. Visi  pedagogi izveidoja 

saziņu  ar vecākiem, informācijas nodošanai  

attālinātā mācību procesa norisei ( WhatsApp 

grupa, video, elektroniskā saziņa, darba 

lapas.). Savukārt, vecāki nodrošināja, lai 

bērni, pēc pedagoga sagatavotā mācību 

materiāla vai norādēm par ieteicamajām 

aktivitātēm, izpilda sagatavotos un ar mācību 

saturu saistītos uzdevumus.  

5 Atbalsts 

izglītojamajiem. 

Sekmēt latviešu valodas integrāciju 

ikdienas darbībā.  

Sakarā ar to, ka iestādē 63%  audzēkņu nāk 

no mazākumtautību vides, tika sekmēta 

latviešu valodas integrācija ikdienas darbībā. 

Nepieciešams turpināt darbu latviešu valodas 

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 

uzlabošanai integrētajā mācību procesā.  

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības 

vajadzības. 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolotāju un vadības mijiedarbība, kas sekmē 

pedagogu  patstāvību, brīvību. 

Izzināt pedagogu vēlmes un priekšlikumus 

darba noslogojumā, iekļaujot atbilstošu 

informāciju darba pašvērtējuma ziņojumā. 

Pašvērtēšanas procesā iesaistīt visas 

ieinteresētās puses. 

Pedagogi izrāda interesi par savstarpēju darba 

plānošanu un novērtē tā nepieciešamību 

kvalitatīvam izglītības procesam. 

 

Labs materiāltehniskais un metodiskais 

nodrošinājums iestādē. 

 

 

 

3.1. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību 

reglamentējoši dokumenti. Dokumenti 

izstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem, noformēti 

atbilstoši izstrādes prasībām. 

Organizēt diskusijas ar skolotājiem, citiem 

iestādes darbiniekiem, vecākiem par 

aktualitātēm, kas ietekmēs iestādes attīstību. 

Iestādes vadītāja aktīvi un pēc pašas 

iniciatīvas uzņemas līdera lomu, organizē 

komandas darbu. Piemīt augsta atbildības 

sajūta par pieņemtajiem lēmumiem. Gan 

individuāli, gan pedagogu komandas darbā 

uzņemas atbildību par izvirzīto mērķu, 

prioritāšu un uzdevumu izpildi. 

 

Izglītības iestāde   nodrošina regulāru 

informācijas apmaiņu par  pārmaiņām 

izglītībā. Vadītāja plānveidīgi organizē 

sanāksmes, diskusijas, organizē nepieciešamo 

palīdzību bērniem, vecākiem, pedagogiem, 

iestādes darbiniekiem. 

 

Iestādes darba stila pamatā ir 

demokrātiskums, lojalitāte un elastība. 

 

 

3.2. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādei ir laba sadarbība ar dibinātāju, 

pagasta apvienību un pagasta pārvaldi. 

Personāla sadarbībai un pieredzes apmaiņai  

izveidot Zoom platformu. 

Iestādei ir cieša sadarbība  ar biedrību 

“Griškānu pagasta Sieviešu klubs “Smaids”” . 

Piesaistīt neaktīvo vecāku daļu(5%)kopīgo 

aktivitāšu īstenošanā, problēmu risināšanā. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu 

ārpus telpām, ir meklējamas jaunas iespējas 

āra vides attīstošā potenciāla izmantošanai. 

 

Iestādei ir laba sadarbība ar izglītojamo 

vecākiem. 

 

Iestādē aktīvi strādā izglītības iestādes 

padome. 

 

 

 

3.3. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visu darbinieku izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pilnveidot pedagogu individuālā darba 

pašnovērtējuma veidlapu. 

Pedagogi ir motivēti un ieinteresēti dalībai 

kursos un semināros. Aktīvi pilnveido savu 

profesionālo pieredzi. 

 

Slodzes pedagogiem ir sadalītas, ņemot vērā 

izglītības iestādes vajadzības un pedagogu 

 



vēlmi racionālas darba organizācijas 

nosacījumiem. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

4.1 Realizēts projekts "Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas 

sajūtām Rēzeknes novada bērniem Nr.19-01-AL15-A019.2203-000003. 

Rezultātā tiek nodrošinātas  nodarbības ar siltajām smiltīm, kas palīdz bērniem attīstīt 

valodu, komunicēt ar vienaudžiem, kontrolēt emocijas.  No Lauku atbalsta dienesta ir 

piesaistīti 13069,54 Eiro. Ir iegādāta silto smilšu iekārta ar metodisko materiālu, 

rehabilitācijas inventārs gaismas terapijai.   

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

  

5.1.Iestādei ir noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ''Izglītības 

sistēmas'' par personas datu apstrādi un informācijas sistēmas “E-klase'' pakalpojumu 

sniegšanu. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Audzināšanas darbs tiek īstenots saskaņā ar izstrādāto audzināšanas plānu 2020.-

2023.gadam, pamatojoties uz MK 480 noteikumiem “Izglītojamo audzināšanas 

vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas 

metožu izvērtēšanas kārtību”. Iestādes audzināšanas darba prioritātes: 

✓ Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu(atbildība, 

centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, savaldība, solidaritāte, 

taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 

✓ Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā  īpaši aizsargājamu vērtību. 

✓ Turpināt iekļaujošās izglītības nodrošināšanu iestādē. 

✓ Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, valsts valodas lietošanu un 

izkopšanu. Semināri, kursi. Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un 

pieredzes apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas darba jautājumos. 

✓ Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava novada izzināšanā, kultūras 

mantojuma un vides iepazīšanā. 

✓ Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos, reģionālajos un 

citos masu medijos un informēt sabiedrību par audzināšanas darba labās 

prakses piemēriem. 

✓ Organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma audzināšanā - valsts svētku 

svinēšana, gadskārtu svētki. 

 

6.2.Audzināšanas darbs tiek realizēts atbilstoši izglītības iestādē izstrādātajam 

audzināšanas plānam, kā arī tiek īstenotas tēmas, kuras nosaka situācijas un notikumi 

grupas ikdienas dzīvē. 

✓ Bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas 

situācijās. 

✓ Respektētas katra izglītojamā attīstības individuālās īpatnības, 

reliģiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides atšķirības. 



✓ Nodrošināta atbalsta speciālistu pieejamība bērniem, vecākiem, 

pedagogiem. Nodarbības ar siltajām smiltīm palīdzēja daudziem bērniem  

attīstīt valodu, komunicēt ar vienaudžiem, atbrīvoties no bailēm, kontrolēt 

emocijas. 

✓ Bērniem pārredzami patriotisma stendi grupu telpās, latviešu klasiķu 

daiļdarbu un mūzikas repertuāra izvēle mācību procesā, koncerti, izstādes, 

radošās darbnīcas, ekskursijas.  

 

7. Citi sasniegumi 

  2020.gadā divas skolotājas saņēma Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldes Pateicības rakstus par  radošu, jauno kompetenču ieviešanu darbā. 

 

 

 
 


