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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.mā

c.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V- 9034 03.04.2017 103 102 

 

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 Iestāde ir nodrošināta ar 

nepieciešamo personālu 

izglītības programmas 

īstenošanai. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 2 logopēdi 

 

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) 

Prioritāte: Izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija skolotāju līmenī 

Plānotie sasniedzamie rezultāti:                                                                                                   

Kvalitatīvi: 

- skolotāji jūtas mācīšanās kopienas dalībnieki un izjūt līdzatbildību par kopējo 

organizācijas darbu;                                                                                                                  

- skolotāji ir apguvuši un pielieto vienotu profesionālo terminoloģiju;                                



- ir izveidota savstarpējās mācīšanās sistēma;                                                                                           

- vadītājs nodrošina nepārtrauktas mācību iespējas  visam personālam;                                                

- mācīšanās organizācijā tiek balstīta uz iestādes turpmākās attīstības vajadzībām un ir 

vērsta uz saskaņotu pedagoģisko darbību;                                                                                       

Kvantitatīvi: 

-   vismaz 2 reizes gadā skolotājiem ir radīta iespēja kopīgi analizēt datus par iestādes 

darbu;                                                                                                                                     

- 85 % vēroto nodarbību laikā ir gūta pārliecība par skolotāju vienotu pieeju 

vērtēšanai;           - 100% skolotāju ir apmeklējuši nodarbības pie saviem kolēģiem ar 

mērķi apzināt un pārņemt labās prakses piemērus ;                                                                                                             

- mācību gada laikā notika vismaz 4 skolotāju  profesionālās diskusijas par nodarbību 

plānošanu ; 

Prioritāte: Izglītības iestādē ir ieviesta jauna pašvērtēšanas kārtība.                                                 

Plānotie sasniedzamie rezultāti:                                                                                                            

Kvalitatīvi: 

- pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (vecāki, izglītojamie, pedagogi, tehniskie 

darbinieki, dibinātāja pārstāvis);                                                                                                           

- pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, izglītības programmas 

kvalitātes mērķi un audzināšanas prioritāro darba virzienu ieviešana;                                              

Kvantitatīvi: 

- pašvērtēšanā ir izmantotas vismaz 3 kvalitātes vērtēšanas metodes, par kurām 

vienojas visi iesaistītie;                                                                                                                                  

- ir bijušas 2 darba sanāksmes par pašvērtēšanu izglītības iestādē;                                                     

- par 75% pieaug visu gatavība iesaistīties pārmaiņu īstenošanā izglītības iestādē; 

                                                                                                                                     

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

 

Izglītības iestādes misija – laikmetīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā izglītojamie 

apgūst individualitātes veidošanos, “Es” apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā bērncentrētā vidē.  

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – vispusīgi attīstīts bērns, kurš spēj sekmīgi 

orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt, risināt problēmsituācijas, augt par savas valsts patriotu 

un aktīvi piedalīties sabiedriskajā līdzdalībā.  

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

darbs.  

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

2020./2021.m.g. darba prioritāte: Veicināt pedagogu sadarbību profesionālās kompetences 

pilnveidošanā jaunā mācību satura īstenošanai. 

 Mērķi/Uzdevumi: Izveidot savstarpējās mācīšanās sistēmu, jaunā mācību satura 

ieviešanai. Saniegtie rezultāti:  

Kvalitatīvi: Izveidota pedagogu savstarpējās mācīšanās sistēma, kura veicina bērncentrēta 

mācību satura realizēšanu.  

Kvantitatīvi: 100% pedagogi ir apmeklējuši kompetenču kursus, kas sniedz padziļinātas 

zināšanas mācību satura plānošanā un īstenošanā. 1 reizi nedēļā notiek visu pedagogu sadarbība 

mācību procesa plānošanā un īstenošanā. 

 

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 darbiniekiem ir vienota izpratne 

par iestādes vērtībām un mērķiem, kā arī 

līdzatbildības sajūta par to sasniegšanu.  

 

• Izstrādāt rīcības plānu attīstības 

plānošanai un pašvērtēšanai, 

demokrātiski iesaistot aktīvā darbībā 

visas mērķgrupas. 

• Izstrādāt attīstības plānu, balstoties uz 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības un sporta pārvaldes  

vispārējās izglītības iestāžu attīstības 

stratēģiju un nozares politikas 

mērķiem, kā arī ņemot vērā esošās 

situācijas analīzi, pašnovērtējuma 

rezultātā gūtās atziņas. 

• Uzlabot pedagogu un apkalpojošā 

personāla darba snieguma kvalitāti, 

konkretizējot stratēģiskos mērķus 

katrai mērķgrupai. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

• Lēmumu pieņemšana notiek, ņemot vērā 

ieinteresēto pušu viedokļus un piesaistot 

atbildīgos vadības pārstāvjus. 

• Iestādes vērtību un vīzijas definēšanā  aktīvi  

iesaistījās lielākā daļa mērķgrupu.  

 

• Efektīvākai iestādes darbības 

organizācijai, sistēmiskai darbinieku 

un izglītojamo drošības un labbūtības 

nodrošināšanai papildināt Iekšējās 

kārtības noteikumus. 

• Vadītājai padziļināt izpratni par 

personalizētas atgriezeniskās saites 

sniegšanu un saņemšanu, stratēģisko 

un krīzes komunikāciju, lai 

nodrošinātu sekmīgu iestādes 

pārvaldību un sasniegtu iestādes 

izvirzītos mērķus. 

• Akcentēt vērtības kā izglītības procesa 

pamatu, plānojot mērķtiecīgu uz 

vērtībām balstītu mācību un 

audzināšanas darbu pirmsskolā. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

• Iestāde sistemātiski iesaistās sadarbībā, un 

atbalsta valsts un vietējās kopienas 

organizētās aktivitātes.  

• Iestādes darbības plānošanā un izvērtēšanā 

tiek uzklausīts un ņemts vērā iestādes 

padomes un vecāku viedoklis. 

• Izvērtēt pedagogu profesionālās 

sadarbības pasākumu mērķtiecīgumu 

un efektivitāti. 

• Iesaistīt pedagogus un iestādes padomi 

audzināšanas plāna izstrādē. 



• Izmantot skolvadības platformu ”E-

klase” ģimenes un pirmsskolas 

komunikācijas uzturēšanai, sekmējot 

bērna mācību sasniegumus un pozitīvu 

uzvedību.  

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagoģiskais personāls sistemātiski (ne retāk kā 

reizi gadā) izvērtē savu profesionālo darbību, tai 

skaitā to, cik efektīvs bijis izglītības process un 

ikdienas darbība, identificē savas darbības stiprās 

puses un labas prakses piemērus un popularizē tos 

citiem kolēģiem. 

• Sniegt individualizētu atbalstu 

pedagogiem viņu profesionālās 

kapacitātes uzlabošanai, kā arī izveidot 

darbiniekiem pārskatāmu attīstības un 

apmācību plānu, kas balstītos uz viņu 

pašvērtējuma un profesionālās 

darbības novērtēšanas rezultātiem un 

būtu saistīts ar profesionālās izaugsmes 

plānu. 

. 

• Aktualizēt dokumentus, kuros tiek 

atspoguļota pedagoģiskā darba 

kontrole un vērtēšana, papildinot 

skaitlisko vērtējumu ar kvalitatīva 

vērtējuma rezumējumu. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

4.1. Eiropas komisijas finansētās programmas   LAD projekts “Skolas auglis”. Katru 

nedēļu no oktobra līdz martam izglītojamiem tika piedāvāti augļi. 

4.2. Eiropas komisijas finansētās programmas LAD projekts “Skolas piens”. 

Programmas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie mācību gada laikā 

saņēma 250ml piena dienā bez maksas. 

4.3. Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”. Tika 

organizētas sporta aktivitātes 3-7 gadīgiem bērniem. 

4.4. Izglītības iniciatīvu centra un BRITISH COUNCIL konsultatīvās padomes 

Latvijā projekta ,,Darbīgās kopienas'' aktivitātes pedagogiem, 2019./2020. m.g.-

2020./2021.m.g. 

4.5. ESF projekts ,,Kompetenču pieeja mācību saturā''( Nr.8.3.1.1/16/I/002). 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Izglītības sistēmas'', Reģ.Nr.40103493322 

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

sniegšanu. 
 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Audzināšanas darba prioritāte ir mācību un audzināšanas procesā veicināt izglītojamā 

vērtību un uz tām balstītu ieradumu un būtiskāko tikumu (atbildība, centība, godīgums, laipnība, 

līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums, drosme, gudrība) izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

6.2. 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. 

 
 


