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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. Licencēšana

s 

datums 

 

Vispārējā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

0101111  V-759 31.08.2018 47 56 

Speciālā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611  V8238 28.08.2015 3 3 

Vispārējā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 Pils iela 1-1, 

Lūznava, 

Lūznavas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, 

LV4633 

V-759 31.08.2018 34 34 

Mazākumtautību 

vispārējā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011121  V8276 31.08.2015 0 0 

 

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. 

0.135 likmes Logopēds 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Noslēdzot 

2020./2021.mācību gadu 

izglītības iestādē ir divi 

logopēdi ar skolotāja 

logopēda kvalifikāciju un 

skolotājs ar speciālā 

pedagoga sertifikātu. 

Nepieciešamības gadījumā , 

ir pieejami Rēzeknes novada 

pašvaldības atbalsta centra 

darbinieki: speciālais 

pedagogs psihologs, 

sociālais pedagogs. 

 

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 organizēšana ārā 

vismaz vienu reizi nedēļā.  

Pedagogi savstarpēji saskaņo mācību 

tēmas jaunā satura ietvaros, dalās un 

popularizē jaunās prakses piemērus. 

2. Digitālo prasmju nostiprināšana un iespēju 

izmantošana mācību procesa nodrošināšana. 

Iestādē būs pedagogs, kurš tika 

pieteikts profesionālās pilnveides 

kursiem” Izglītības tehnoloģiju 

mentora loma mēŗķtiecīgai tehnoloģiju 

izmantošanai mācībās”. 

Visi pedagogi savā ikdienas darbā 

mērķtiecīgi izmanto IT.  

Ir paaugstinājusies bērnu ieinteresētība 

piedalīties nodarbībās un izrādīt 

iniciatīvu. 

 

3. Atbalsta pasākumu nodrošināšana 

izglītojamajiem un viņu vecākiem speciālo 

vajadzību izvērtēšanā. Individuālā plāna 

sastādīšana un realizēšana , īstenojot 

individuālu pieeju rotaļnodarbībās. 

Speciālo vajadzību noteikšana no 

agrīna vecuma. 

Konsultācijas vecākiem , sadarbībā ar 

speciālistiem no atbalsta centra.  



Individuālā plāna izstrāde 

rotaļnodarbību organizēšanā 

audzēkņiem. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, 

attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi 

sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, 

individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju 

sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē. 

 

2.2 .   Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Pirmsskolēns ir radošs darītājs, kurš 

ieklausās, vēro, pēta pasauli, apzinās savas emocijas un intereses, kontrolē un 

vada savu uzvedību un emocijas.  

     

2.3 .Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņpilna, atbildīga, uz 

sadarbību vērsta, droša un rūpes veltoša iestāde ir pamats bērna attīstībai un 

labbūtībai. 

 

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

rezultāti. 

 

2.4.1.Iestādes mērķi : Veidot attīstošu izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības apguves procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības 

pirmsskolas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu, veicināt daudzpusīgu 

izglītojamo personības veidošanos un sagatavot izglītojamos pamatizglītības 

apguvei. 

 2.4.2.Iestādes uzdevumi: 

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

1 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. 

2 Mācību saturs Digitālo prasmju nostiprināšana un 

iespēju izmantošana mācību 

procesa nodrošināšanā. 

Tika izstrādāti E klases lietošanas noteikumi 

un visi iestādes pedagogi iepazinās ar tiem. 

Tika organizētas sanāksmes par e klasē 

veicamajiem ierakstiem un izmantošanas 

iespējām.  



Skolotāji veic mācību plānošanu.  

3 Atbalsts 

skolotājiem 

Atbalsts skolotāju profesionālajai 

pilnveidei, aktualizējot  digitālo 

kompetenci. 

 

No iestādes tika pieteikts pedagogs kursiem” 

Izglītības tehnoloģiju mentora loma 

mēŗķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai 

mācībās”, lai atbalstītu pedagogus iestādes 

digitalizācijas procesā. 

Visi pedagogi izmanto savā darbā datoru 

mācību satura vizualizācijai. 

 

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 ( Whats 

App 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 

6 Iestādes vide Radīt vidi, kas,    nostiprina un 

aizsargā izglītojamo drošību un 

veselību, attīsta katra izglītojamā 

aktivitāti (garīgo, intelektuālo, 

fizisko),attīsta zinātkāri, runu, 

individuālās spējas, veido vispārēju 

apkārtējās pasaules uztveri un 

izpratni, apziņu par sevi kā pasaules 

daļiņu,  rosina izglītojamos radošo 

spēju attīstību. 

 

Liela vērība tika pievērsta iestādes fiziskās un 

materiāltehniskās vides uzlabošanai. Visās 

grupās izglītojamajiem tika veidoti 

priekšnosacījumi, kas veicina un sekmē 

pašapkalpošanās prasmju un iemaņu 

veidošanos.  

 

 

 

✓ Īstenot vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, un speciālo pirmsskolas 

izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem  attīstības traucējumiem, kuri 

integrēti vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē. 

✓ Sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei. 



✓ Veidot pašapkalpošanās prasmes un iemaņas, nepieciešamību un vēlēšanos 

rūpēties par sevi un apkārtni, aktīvi darboties, psiholoģiski sagatavot 

izglītojamos mācībām skolā. 

Izglītības iestāde īstenoja uzdevumos minētās izglītības programmas, integrējot bērnus 

ar īpašām vajadzībām bērnu grupā. Visa mācību gada garumā bērni tika sagatavoti 

pamatizglītības apguvei. Īpaša vērība tika pievērsta iestādes fiziskās un 

materiāltehniskās vides uzlabošanai. Visās grupās izglītojamajiem tika veidoti 

priekšnosacījumi, kas veicina un sekmē pašapkalpošanās prasmju un iemaņu 

veidošanos.  

 

  

3.Kritēriju izvērtējums 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Iestādē tiek veikta iestādes darbības 

pašvērtēšana un ar to saistīta attīstības 

plānošana, iesaistot plānošanas procesā 

pedagogus, darbiniekus .    

Iestādes pašvērtēšanas procesā aktīvāk  

piesaistīt vecākus. Pašvērtēšanas procesam 

izmantot daudzveidīgākas vērtēšanas 

metodes. 

RR2 Vadītāja deleģē pienākumus un atbildību 

pedagogiem un darbiniekiem, kuriem ir 

izpratne par kopīgi sasniedzamajiem 

rezultātiem. Personāls ir stabils, personāla 

mainība notiek objektīvu iemeslu dēļ.  

 

RR3 Izveidotā pedagogu komanda kopīgi 

virza iestādes darbību, lai sasniegtu izvirzītos 

mērķus  un nodrošinātu kvalitatīvas mācības.  

Izveidotajai komandai izvirzīto mērķu 

sasniegšanai piesaistīt dibinātāju, lai veidotu 

iekļaujošu un attīstošu vidi. 

RR4Vadītājam ir nepieciešamās zināšanas un 

izpratne par iestādes finanšu un 

materiāltehnisko resursu efektīvu 

pārvaldīšanu.  

Piesaistīt finanšu līdzekļus iestādes 

materiāltehniskā nodrošinājuma 

papildināšanai no citiem avotiem. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Vadītājam ir pietiekamas zināšanas par 

iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem, ir 

nodrošināts iestādes darbības tiesiskums. Ir 

izstrādāti iekšējie normatīvie akti.  

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt, 

atjaunināt un papildināt iestādes darbību  

reglamentējošos normatīvos dokumentus. 

 

RR2 Iestādes vadītāja pārzina dažādas 

problēmsituācijas, spēj prognozēt un efektīvi  

Uzlabot iekšējo kontroli un vienotu prasību 

izpildi. 



pieņemt lēmumus, regulāri organizē un 

lietišķi vada iestādes sanāksmes.  

RR3 Iestādes vadītājai ir pietiekami plašas 

zināšanas un prasmes par līderības stratēģijām 

un taktikām., kuras tiek izmantotas 

demokrātisku lēmumu pieņemšanai izglītības 

iestādē.  

Pilnveidot zināšanas par lēmumu pieņemšanu  

krīzes situācijās, arī nepopulāru.   

RR4 Vadītājas darbība ir ētiska, to raksturo 

godīgums , vārdu un darbu saskaņa, prasme 

īstenot cieņpilnu komunikāciju.  

Aktualizēt ētikas normu ievērošanu  

darbinieku savstarpējā  ikdienas 

komunikācijā.  

RR5 Vadītāja spēj sasaistīt savu darbību ar 

valstī noteiktajiem mērķiem, izvērtējot savas 

izglītības iestādes darbību un sasniegtos 

rezultātus.  

Jāpilnveido zināšanas par aktuāliem 

pētījumiem pedagoģijā, psiholoģijā .  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Vadītāja aktīvi sadarbojas ar vietējo 

pašvaldību, lai noteiktu iestādes attīstības 

vīziju, ikgadējās darba prioritātes un sekmētu 

to īstenošanu. Sadarbojas ar dibinātāju, lai 

nodrošinātu profesionālās kompetences 

pilnveidi personālam.  

 

RR2 Vadītāja iesaistās sadarbībā ar iekšējo 

kopienu un to organizētajās aktivitātēs.  

 

RR3 Vadītāja sekmīgi veido izziņas un 

inovāciju kultūru izglītības iestādē.  

Iepazīt citu iestāžu pieredzi veiksmīgā vecāku 

izglītošanā par valstī īstenojamo inovāciju 

ieviešanu izglītības iestādē.  

RR4 Vadītāja  regulāri rosina kolektīvu 

savstarpējam komanddarbam un pieredzes 

apmaiņai, kas ļauj uzkrāt zināšanu un 

mācīšanās pieredzi iestādes efektīvai darbībai.  

Iepazīstināt kolektīvu ar citu pirmsskolas  

izglītības iestāžu labās prakses piemēriem.  

RR5 Vadītāja atbalsta izglītības iestādes 

padomes darbību.  

 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Visiem pedagogiem ir nepieciešamā 

izglītība un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

Jāpilnveido tehnoloģiju izmantošana mācību 

procesā. 

RR2 Regulāra tālākizglītības un kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursos gūta pieredze. 

Pedagogiem nepieciešamās profesionālās 

Turpināt pedagogu profesionālās pilnveides 

mērķtiecīgu sekmēšanu, sadarbību  

un dalīšanos pieredzē. Apgūt izglītojamo 



kompetences pilnveides atbilstība 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

agrīnās  grūtību noteikšanas un korekcijas 

metodes un pielietot tās praksē. 

RR3 Pedagogu noslodze un profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas kārtība izglītības 

iestādē. 

  

 

 

 

 

4. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

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

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

pakalpojumu sniegšanu. 

 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, 

centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums) izkopšanu, 

drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā 

2. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts 

nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un 

demokrātijas vērtības. 

3. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu 

un pašizpausmi.                                                                                                                                            

 

 

6. Citi sasniegumi 

Izglītības iestāde realizē speciālo programmu bērniem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem.  Iestādē veiksmīgi notiek bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšana  

Iestādē  darbojas diennakts grupa. Tas ir liels atbalsts vecākiem, kuriem ir pagarināts 

darba laiks, vai citi dzīves  apstākļi, kuru dēļ ģimenes izvēlas izmantot diennakts 

grupas pakalpojumus.  

 

 

 


