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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 

 

Vispārēja pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 Rāznas iela 32, Kaunata, 

Rēzeknes novads; 

Gaismas iela1; Čornaja, 

Rēzeknes novads 

V-756 31.08.2018 77 81 

 

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.) 

12 Pamatdarbā 8 pedagogi 

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. 

3 Logopēdes 

 

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 

Veicināt  caurviju prasmju apguvi 

izglītojamiem, Pedagogiem ZOOM 

platformā prezentēt labās prakses 

piemērus. 

2. Digitālo prasmju nostiprināšana un iespēju 

izmantošana mācību procesa nodrošināšana 

Turpināt apgūt  IT prasmes mentoriem 

un to tālāknodošanu citiem 

pedagogiem un izmantošanu mācību 

procesā.  

3. Rūpes par izglītojamo drošību un veselību Kompetenču pieejas un veselības 

nodrošināšanai  pilnveidot nojumes 

āra nodarbībām. Izstrādājot kārtību par 

bērnu nodošanu un izņemšanu no 



iestādes – rūpēties par izglītojamo 

veselību un drošību.  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – “Bērni ir Dieva puķes pasaules dārzā, kas uz laiku ir 

uzticēti mūsu mīlestībai”- /Z. Mauriņa/  - nodrošināt katram izglītojamajam viņa 

individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai piemērotu mācību vidi, veidu 

un metodes. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsdienīga, mājīga , humāna iestāde, 

kur mācību process saistīts ar praktisku, izzinošu darbību un vide rosina bērnu 

darboties 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, sapratne, cieņa 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes :  

Lietpratības mācību satura un pieejas ieviešana mācību procesā: labās 

prakses izzināšana un popularizēšana. - Pedagogi izstrādāja  metodiskos 

materiālus kompetenču pieejas programmai, kurus prezentēja gan ZOOM 

platformā, gan grupās. Grupu telpās izveidoti attīstošie jomu centri, kuros bērniem 

pašiem ir iespēja patstāvīgi darboties nodarbībās, kā arī brīvā laika brīžos.  

Rūpes par izglītojamo drošību un veselību. – Papildināta iestāžu materiāli 

tehniskā bāze un iegādāti jauni mācību materiāli, kas ļauj sekmīgi realizēt jauno 

mācību saturu un izglītojamiem lielāku laika sprīdi uzturēties svaigā gaisā, tādējādi 

rūpējoties par bērnu veselību. Lai mazinātu COVID -19 izplatību iestādē, tika 

izstrādāta kārtībā, kā  vecāki bērnus atved un izņem no iestādes. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādei ir izstrādāts attīstības plāns, kurš ir 

izpildāms un realizējams. 

Vairāk uzmanības pievērst izvirzīto prioritāšu 

īstenošanai un izvērtējumam. 

Tiek nodrošināta atbalsta personāla 

pieejamība nepieciešamības gadījumos. 

Vērojot, ka palielinās bērnu ar speciālajām 

vajadzībām skaits, paredzēt speciālo 

pedagogu likmes Iestādēs. 

Iestādes vadītājai ir zināšanas un izpratne par 

finanšu un resursu efektīvu pārvaldību – pati 

sastāda un  seko līdzi   budžeta izpildei un 

iepirkumiem 

Turpināt sadarbību ar pašvaldībām un 

dibinātāju pilnveidot materiāli tehnisko bāzi 

mācību procesa nodrošināšanai. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes darbā tiek izstrādāti normatīvie 

dokumenti, kuri ir aktuāli un saprotami.  

5% darbinieku atkārtoti izskaidrot  pieņemto 

lēmumu aktualitāti.  

Komunikācijai  darbā ar darbiniekiem un 

vecākiem izmantoju inovatīvas metodes – 

ZOOM platformu, WhatsApp 

Turpināt darbu pie inovāciju ieviešanas.   



 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādei ir laba un pēc vajadzībām vērsta 

sadarbība ar dibinātāju un pagasta pārvaldēm 

Turpināt Iestādēs infrastruktūras 

pilnveidošanu ar pagasta pārvaldēm.  

Iestāde aktīvi iesaistījās aktuālo pārmaiņu 

ieviešanā – apmācības ZOOM platformā. 

Pedagoģiskajam personālam sadarboties un 

nodot pieredzi caur ZOOM. 

 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos 

noteiktā nepieciešamā izglītība un 

profesionālā kvalifikācija 

Nodrošināt IT tehnoloģiju mentora 

sagatavošanu iestādēs. 

Iestādē ir izveidots pedagogu profesionālās 

pilnveides plāns. 

Sekot līdzi turpmākajam pedagogu 

profesionālās pilnveides plāna izpildei. 

Iestādē ir ieviesta pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas sistēma. 

Motivēt pedagogus iesaistīties pedagogu 

profesionālās kvalitātes novērtēšanā  

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

  4.1 Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”- 

izglītojamie un pedagogi profesionāla trenera vadībā aktīvi piedalījās un guva jaunas 

idejas kā uzturēt savu ķermeni tonusā un dzīvot veselīgi. 

4.2 LAD  projekts – Skolas auglis un skolas piens - bezmaksas augļus un pienu 

saņēma un lietoja  pirmsskolas  bērni no 1. oktobra līdz 1. martam 

4.3 British Council projekts “Darbīgās kopienas” – pedagogi apguva prasmi 

sadarboties ar vietējo kopienu  un plānot pasākumus kopienas ietvaros 

 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

5.1. Prioritātes -  Droša un veselīga dzīvesveida izpratne un tā pielietošana ikdienā. 

Izpratne par ģimeni – kā īpaši aizsargājamu vērtību. 

5.2. Gada laikā aktīvi piedalījāmies projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”, kur 

ieguvām jaunas idejas darbam ar bērniem, kuras pielietojām darbā visu mācību 

gadu.  Tika realizēta sporta diena, pārgājieni ārpus Iestādes teritorijas un 

nodarbības āra nojumēs jebkādos apstākļos. Bērni ar vecākiem aktīvi piedalījās 

PET pudeļu un izlietoto bateriju vākšanā, tā radot drošāku un veselīgāku vidi 

apkārt.  

Lai bērni apzinātos sevi kā vienu no galvenajiem ģimenes locekļiem – bērni 

stāstīja par savu ģimeni, tad zīmēja to un zīmējumus nesa uz mājām. Mātes 

dienas pasākumu Iestādē sūtījām ierakstītu ar WhatsApp palīdzību, kas māmiņām 

bija liels pārsteigums un gandarījums par saviem bērniem. Arī vecvecākiem tika 

sūtīti virtuālie apsveikumi – tā audzinot piederību katram savai ģimenei.  


