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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 

01011111  V-5675 16.10.2012. 68 67 

Mazākumtautību 

vispārējā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011121  V-5676 16.10.2012. 0 0 

Speciālā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611  V-5677 16.10.2012. 1 0 

Mazākumtautību 

speciālā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015621  V-5678 16.10.2012. 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42425&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


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 Izglītības iestādē strādā 

gados jauni pedagogi, kuri 

turpina savu ģimeņu 

pieaugumu, līdz ar to ir 

izaicinājums atrast 

skolotājus uz attaisnotas 

prombūtnes laiku. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

 Ilgstošu vakanču izglītības 

iestādē nav. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

2 Noslēdzot 2020./2021. 

māc.g. izglītības iestādē ir 

pirmsskolas skolotājs ar 

skolotāja logopēda 

kvalifikāciju un pirmsskolas 

skolotājs ar skolotāja 

logopēda kvalifikāciju un 

prof.maģistra grādu 

speciālajā pedagoģijā.  

Nepieciešamības gadījumā ir 

pieejami arī Rēzeknes 

novada pašvaldības 

Izglītības 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). 

 

Prioritāte: Digitālo prasmju nostiprināšana un iespēju izmantošana mācību 

procesa nodrošināšanā. 

Sasniedzamie rezultāti: 

• pedagogs, kurš tika pieteikts profesionālās pilnveides kursa “Izglītības 

tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” 

sniedz atbalstu kolēģiem un dalās pieredzē; 

• visi pedagogi savā ikdienas darbā mērķtiecīgi izmanto IT; 

• pedagogi ir izvēlējušies un vienojušies par kopīgu mācīšanās platformu ar kuras 

palīdzību varēs ātri, elastīgi un pārskatāmi sadarboties savā starpā; 

• par 30 % pieaugusi bērnu ieinteresētība un vēlme aktīvi piedalīties un izrādīt 

iniciatīvu nodarbībās; 

• katrs pedagogs ir izveidojis vismaz 1 materiālu, spēli vai uzdevumu, ko var 

izmantot nodarbībā. 

Prioritāte: Izglītības iestādes popularizēšana un attīstīšana ārpus telpām izmantojot 

informāciju tehnoloģijas. 

Sasniedzamie rezultāti: 



• izveidota izglītības iestādes lapa sociālajos tīklos; 

• izveidota videofilma par iestādi un tās darbu “Viena diena Silmalas pirmsskolas 

izglītības iestādē”. 

• dalīšanās pieredzē ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm: labās prakses 

izzināšana un popularizēšana izmantojot e-vidi. 

 

Prioritāte: Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana.  

Sasniedzamie rezultāti: 

• iestādes vadītājs ir iesniedzis pieteikumu IKVD par vadītāja profesionālās 

darbības novērtēšanu; 

• iestādes vadītājs ir saņēmis savas profesionālās darbības novērtējumu un 

ieteikumus/uzdevumus profesionālās darbības pilnveidošanai; 

• iestādes vadītājam ir skaidra turpmākā sava profesionālā darba 

pilnveidošana. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – apkārtējās pasaules, individuālo spēju un sevis 

izzināšana bērniem  drošā, radošā un mājīgā vidē, nodrošinot individuālo pieeju 

sagatavojoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mainīgajā vidē. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – personība, kura ieklausās, vēro, pēta 

pasauli, rūpējas un uzņemas atbildību par sevi un apkārtējo vidi, darbojoties 

ilgtspējīgi un videi draudzīgi vēlas patstāvīgi iegūt jaunas zināšanas, prasmes un 

iemaņas. 

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –   
 

• Savaldība - uzvedības un emociju izpausmes kontrole un vadība, respektējot 

savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus. 

• Centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas 

mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk. 

• Atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, 

respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību. 

• Gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības 

dzīvē. 

 

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

rezultāti. 

 

1. Psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei. 

Sasniegtie rezultāti: 

✓ 91 % obligātās izglītības sešgadīgo bērnu ir psiholoģiski, intelektuāli un fiziski 

gatavi pamatizglītības apguvei. 

✓ Balstoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem un sadarbībā ar pedagoģiski 

medicīnisko komisiju, tika veikta  3 obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo izglītībā 

esošo bērnu speciālo vajadzību izvērtēšana.  



2. Kvalitatīvas latviešu valodas apgūšanas sekmēšana bērniem izmantojot dažādas 

darba formas un metodes. 

Sasniegtie rezultāti: 

✓ Pieaudzis izglītojamo latviešu valodas lietojums gan atkārtojot, gan pielietojot 

sarunvalodā; 

✓ Pedagogi izmanto latviešu valodas apgūšanas sekmēšanai dažādas darba formas 

un metodes, t.sk. arī informācijas tehnoloģijas; 

✓ Pedagogi ir piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides kursos, 

pedagogiem, kuri īsteno mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē. 

3. E-klases izmantošana administrācijas, pedagogu un vecāku sadarbības 

veicināšanai. 

Sasniegtie rezultāti: 

✓ Tika izstrādāti E-klases lietošanas noteikumi un visi iestādes pedagogi ir 

iepazinušies ar tiem. 

✓ E-klases vietnē tiek izvietota svarīga informācija un veikta sarakste izmantojot e-

pastu. 

✓ Kopējā vecāku sapulcē vecāki tika iepazīstināti ar E-klases izmantošanas 

iespējām. 

✓ 72 % vecāku ir piedalījušies anketēšanā par izglītības iestādes darbu izmantojot 

e-klases pastu.  

4. Pedagogu E-klases (elektroniskā žurnāla) izmantošanas prasmju pilnveidošana 

mācību procesa plānošanā un izglītojamo sasniedzamo rezultātu vērtēšanā. 

Sasniegtie rezultāti: 

✓ Tika organizētas sanāksmes par e-klasē veicamajiem ierakstiem un izmantošanas 

iespējām. 

✓ Skolotāji veic mācību procesa plānošanu un izglītojamo sasniedzamo rezultātu 

vērtēšanu.  

5. Pedagogu digitālās pratības pilnveide tehnoloģiju izmantošanai pirmsskolas 

mācību satura apguves nodrošināšanā un dažādošanā. 

Sasniegtie rezultāti: 

✓ No iestādes tika pieteikts pedagogs profesionālās kompetences pilnveides 

kursiem “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju 

izmantošanai mācībās”, lai atbalstītu pedagogus iestādes digitalizācijas procesā. 

✓ 89 % pedagogu izmanto savā darbā datoru un projektoru – mācību satura 

vizualizācijai. 

✓  33 % skolotāju izmanto mācību satura apguvē interaktīvo tāfeli un gatavus 

pieejamos mācību resursus.  

✓ Mācību satura apguves dažādošanai tika iegādāts Photon robots izglītībai, kurš 

paredz vieglu programmēšanas prasmju apguvi jau pirmsskolas izglītības 

vecumā. 

6. Apmeklēt kursus un iegūt papildus zināšanas pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāja profesionālajā pilnveidē.  

Sasniegtie rezultāti: 

✓ Iestādes vadītājs ir apmeklējis kursus “Demokrātiskā pārvaldība izglītības 

iestādē”, “Metodiskā darba vadīšanas izaicinājumi, sākot realizēt jauno 

kompetenču saturu un pieeju”, “Izglītības iestādes pašvērtēšanas  kārtība  

pirmsskolas izglītības iestādē” un pilnveidojis savas profesionālās zināšanas.   

 

 

 



 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt visas mērķgrupas izglītības iestādes 

attīstības plānošanā, prioritāšu izvirzīšanā 

nosakot kvalitatīvos un kvantitatīvos 

sasniedzamos rezultātus.  

Izglītības iestādes personālam raksturīga 

labbūtība un tas iesaistās kopīgo definēto 

mērķu sasniegšanā. 

 

 Pilnveidot izglītības iestādes vadības 

komandas darba efektivitāti piesaistot 

izglītības metodiķi, kurš īstenos metodisko 

vadību, rūpēsies par mācību vidi un mācību 

procesa kvalitāti. 

Vadītājs piesaista finanšu resursus piedaloties 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldes izsludinātajos projektos. 

 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Nepieciešams pārskatīt un atjaunot 

iestādes iekšējos tiesību/ normatīvos 

aktus. 

 

Vadītājam ir pietiekamas zināšanas un 

prasmes par līderības stratēģijām un taktikām, 

kuras tiek izmantotas demokrātisku lēmumu 

pieņemšanā.  

 

 Izglītības iestādes pāreja uz mācīšanās 

organizācijas darbības principiem. 

 Pirmsskolas mācīšanās konsultanta prasmju 

apguve mācīšanas un mācīšanās pieejas 

ieviešanai un izvērtēšanai izglītības procesā 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Iestādei ir regulāra un laba sadarbība ar 

dibinātāju, pagasta apvienību un pagasta 

pārvaldi. 

Aktīvi iesaistīties dibinātāja īstenotajās 

aktivitātēs, veicinot dibinātāja stratēģisko 

mērķu sasniegšanu un noteikt iestādes 

stratēģiskās attīstības vajadzības. 

 Piedalīties kopienai/nozarei paredzētajos 

projektos dažādu mērķu īstenošanai 

savstarpējās sadarbības un/vai mūžizglītības 

attīstības  perspektīvā. 

Veidojot izziņas un inovāciju kultūru iestādē 

vadītājs kopā ar pedagogiem plāno 

inovācijām finanšu resursus, motivē 

personālu iesaistīties apmācībās, kursos, 

pilnveidojot savas zināšanas un daloties 

pieredzē. 

 

Pedagogu kolektīvs tiek rosināts savstarpējam 

komanddarbam, efektīvai darbībai un 

savstarpējai pieredzes apmaiņai 

profesionālajā vidē. 

Sadarboties ar citām izglītības iestādēm, lai 

iegūtu jaunu pieredzi, skatījumu par 

aktuālajiem profesionālās darbības 

jautājumiem. 

 Īstenot mērķtiecīgas aktivitātes vecāku 

izglītošanai par audzināšanas jautājumiem.  

 Radīt priekšnosacījumus izglītības iestādes 

padomes sekmīgai darbībai. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

VIIS pieejamā informācija par pedagogiem ir 

pilnīga, atbilst reālajai situācijai un 

normatīvajos aktos noteiktajam.  

Piesaistīt kvalificētu sporta skolotāju 

veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. 

Informācija VIIS par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi ir pilnīgi.  

Apmeklēt un piedalīties profesionālās 

pilnveides aktivitātēs, kuras sniegs 

risinājumus izaicinājumiem un sarežģītām 

situācijām, ar kurām skolotāji saskaras grupā 

un skolotāja darbā kopumā. 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla 

noslodze, kas atbilst izglītības iestādes un tās 

īstenotās izglītības programmas specifikai. 

Izglītības iestādē ir ieviesta pedagogu 

profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēma.  

 

Pedagoģiskais personāls izvērtē  savu 

profesionālo darbību, tai skaitā to, cik efektīvs 

bijis izglītības process un ikdienas darbība, 

identificē savas darbības stiprās puses un 

turpmākās pilnveides vajadzības.   

 

 

 

 

 



 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

 

✓ 2020./2021. mācību gadā Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā 

par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades 

aktivitātēm, kura rezultātā, novembra sākumā, tika piešķirts finansējums 300 EUR 

apmērā un tika realizēts Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes projekts “Tas 

nekas, ka esmu mazs – daudz ko protu darīt pats!”, iegādājoties Magformer 

konstruktoru. Iegādātais konstruktors tiek aktīvi izmantots rotaļnodarbībās.  

Iegādātais konstruktors attīstīs bērniem sīko motoriku, loģisko domāšanu, intelekta 

attīstību, telpisku, trīsdimensiju objektu uztveri veidojot pirmās iemaņas 

konstruēšanā un tehniskās pasaules iepazīšanā. 

✓ 2020./2021. mācību gadā Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde  piedalījās 

pasākumā “Nodarbības muskuļu un skeleta slimību mazināšanai pirmsskolas 

izglītības iestādēs un skolā”, kurš notika Rēzeknes novada pašvaldības īstenotā 

projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr.9.2.4.2/16/I/027 ietvaros. Šīs 

projekta darbības mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes jeb aktīva dzīvesveida 

popularizēšanu sabiedrībā. Pateicoties šim pasākumam divu grupiņu bērniem, t.i. 

1,5-3 g.v. bērniem un 5-6 g.v. bērniem, sertificēta sporta speciālista pavadībā, 

nodarbību laikā tika veicināta simetriska stājas veidošanās ar muskulatūras 

nostiprināšanu, sekmēta lokanības, veiklības un koordinācijas attīstība, uzlabota 

fiziskā izturība.  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Sadarbības līgumu nav. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

2020./2021. m.g. tika izvirzītas sekojošas prioritātes: 

1. Īstenojot audzināšanas pasākumus, veicināt izglītojamā izpratni, atbildīgu 

attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības, ka dzīvība, veselība, cilvēka 

cieņa, ģimene, brīvība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda, Latvijas valsts. 

2. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, 

centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, 

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

izpratni, pilsoniskās līdzdalības pielietošanu ikdienā.  

 

6.2.Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas. 



Audzināšanas pasākumi ir veicinājuši izglītojamo vērtīborientācijas un attieksmes 

veidošanos pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, 

tradīcijām, valodu un valsti. 

Izglītojamie rīkojas droši, ievērojot drošības noteikumus, ievēro personīgo higiēnu 

un izkopj veselīgu dzīvesveidu, piedaloties dažāda veida fiziskajās aktivitātēs.  

Pedagogi veic mērķtiecīgu audzināšanas darbu, sadarbojoties ar izglītojamo 

ģimenēm un citām audzināšanas darbā iesaistītajām institūcijām.   

 

 
 


