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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 “Strūžānu 

PII”, Miera 

iela 14A, 

Strūžāni 

Stružānu 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads, LV-

4643 

V - 5701 17.10.2012. 48 48 

 

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.) 

7  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

2 Pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotājs(0,15 

likmes), pirmsskolas 

izglītības skolotājs(0,286 

likmes). 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Skolotājs-

logopēds 

 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g.  

1.3.1. Izglītības iestādes un izglītojamo ģimeņu veiksmīga sadarbība izglītojamo 

attīstības, mācīšanās sekmēšanai un dialoga veicināšanai. 

Sasniedzamie rezultāti: 

Kvalitatīvi  

• Vecāku līdzatbildība izglītojamo attīstības un mācīšanās sekmēšanai; 

• Iestādes un vecāku sadarbība ir vērsta uz bērncentrētu pieeju mācību 

procesā; 



• Informācijas nodošana vecākiem par izglītojamo ikdienas aktivitātēm 

Whatsapp    grupās, sapulcēs, savstarpējā komunikācija (sasniegumi, 

problēmu risināšana) 

Kvantitatīvi 

• 80% vecāku iesaiste aptaujā par izglītojamo attīstības, mācīšanās 

sekmēšanu un dialoga veicināšanu. 

1.3.2. Izglītības iestādē ir ieviesta jauna pašvērtēšanas kārtība. 

    Sasniedzamie rezultāti: 

Kvalitatīvi  

• Pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (vecāki, pedagogi, skolotāju 

palīgi, tehniskais personāls) 

• Pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, lai izstrādātu 

iestādes attīstības plānu. 

Kvantitatīvi 

• 1 reizi semestrī darba sanāksme ar iestādes mērķgrupām par 

pašvērtēšanu izglītības iestādē.  

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Ikviens bērns mācās ar prieku, gūst pieredzi par 

apkārtējo pasauli. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – patstāvīgs, drošs, radošs uz sadarbību 

vērsts bērns.  

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

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

rezultāti 

 

2.4.1. Īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, kurā izglītojamie praktiskā 

darbībā  integrēti apgūst zināšanas, prasmes visās mācību jomās. 

Sasniegtie rezultāti:  Izglītojamie tika iesaistīti mācību procesa  plānošanā. 

Pedagogi regulāri organizēja rotaļnodarbības, kas veicināja bērnu domāšanu, 

izpētes darbību un praktisku darbošanos. Notika aktivitātes āra vidē: sports, 

tēlotājmākslas rotaļnodarbības, mūzika. Bērni devās izzinošās pastaigās un 

ekskursijās uz mežu, siena pļavu, sakņu dārzu, aitu saimniecību un uz citiem 

objektiem ciematā. Tika pilnveidota iestādes grupiņu mācību vide “runājošā” siena, 

darbošanās pa mācību jomām. Iestādes rotaļu laukumā iegādātas jaunas rotaļu 

konstrukcijas.  Mācību procesa dažādošanai pedagogi izmantoja digitālās 

tehnoloģijas. Tālākizglītības kursos, semināros tika pilnveidotas zināšanas par 

kompetencēs balstīta mācību satura plānošanu un audzināšanas darbu. 

2.4.2. Veikt sistemātisku izglītojamo sasniegumu vērtēšanu, lai atbalstītu katra 

izglītojamā personīgo izaugsmi. 

Sasniegtie rezultāti:  Atbilstoši vecumam un vadoties pēc pirmsskolas programmas, 

izglītojamiem ir izvirzīti skaidri  sasniedzamie rezultāti katrā mācību jomā. Mēneša 



beigās pedagogi izvērtēja bērnu zināšanas, balstoties uz sasniedzamajiem 

rezultātiem. Analizējot rezultātus tika sniegts atbalsts izglītojamiem un notika 

individuālās nodarbības ar izglītojamo. Vecāki tika informēti par izglītojamo 

sasniegumiem. Pirmsskolas izglītības apguves noslēgumā, grupas pedagogs 6 g. 

grupas bērniem sagatavoja aprakstošu vērtējumu par programmas apguvi. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem ir vienota izpratne par iestādes 

mērķiem, vērtībām un to sasniegšanu. 

Izstrādāt iestādes attīstības plānu 2021. -2024. 

gadam, vadoties pēc  Izglītības 

pamatnostādnēm 2021 -2027. gadam un 

ņemot vērā pašnovērtējuma ziņojumā gūtās 

atziņas. 

Vadītāja izvērtē iestādes resursu 

nodrošinājumu un atbalsta darbinieku idejas 

materiāli tehniskās bāzes papildināšanai. 

Iestādes darba pašnovērtēšanā un attīstības 

plānošanā mērķtiecīgāk iesaistīt visas 

mērķgrupas: skolotāju palīgi, iestādes 

padome, vecāki. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājam ir pietiekamas zināšanas par 

iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un 

vadītāja atbildību. 

Pilnveidot argumentētu darba kvalitātes 

vērtējumu, atgriezeniskās saites un 

emocionāla atbalsta sniegšanu iestādes 

darbiniekiem. 

Vadītājs konsultējas ar lielāko daļu no 

iestādes kolektīva, dibinātāju, lai 

demokrātiski vadītu lēmumu pieņemšanas 

procesu. 

Pilnveidot zināšanas par stratēģisko, krīzes 

komunikāciju, lai nodrošinātu veiksmīgu 

pārvaldību iestādē. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējām 

organizācijām, kas bagātina bērnu mācīšanās 

pieredzi. 

Pilnveidot pedagogu sadarbību ar iestādes 

kolēģiem profesionālajā jomā (rotaļnodarbību 

un grupas aktivitāšu vērošana, metodiskas  

pārrunas par darba pilnveidi). 

Iestādes efektīvas darbības nodrošināšanai 

tiek uzklausīts un ņemts vērā vecāku  

viedoklis, priekšlikumi. 

Pilnveidot sadarbību ar iestādes padomi, 

iesaistot to iestādes darbības plānošanā, 

īstenošanā un izvērtēšanā. 

 Veidot vienotu izpratni visām mērķgrupām 

par iestādes vērtībām,  lai nodrošinātu 

līdzsvaru un pozitīvu psiholoģisko klimatu 

iestādē. 

 

 



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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē tiek plānota pedagogu tālākizglītība, 

atbilstoši iestādes izvirzītajām prioritātēm. 

Sniegt individualizētu atbalstu pedagogiem 

profesionālās darbības uzlabošanai un 

pilnveidot  pedagoģiskā darba kontroli un 

vērtēšanu. 

 Mācību gada noslēgumā pedagogiem veikt 

savas profesionālās darbības pašvērtējumu. 

 

 

4. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

4.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

4.1.1. Audzināšanas procesā veicināt izglītojamā būtiskāko  tikumu (atbildība, 

centība, līdzcietība, gudrība, taisnīgums, savaldība) izkopšanu 

• Izglītojamie izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas  un 

dažādās 

• mācību situācijās; 

• Vērtībās balstītu ieradumu pielietošana pirmsskolas ikdienā un pasākumos; 

• Tikumu  izkopšana, izmantojot literāros darbus; 

• Pozitīvas uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana 

4.1.2. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un 

paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

• Piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos; 

• Pieredzes apmaiņa iestādes ietvaros un ārpus tās; 

• Izglītības kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji. 

4.1.3. Pilnveidot iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

• Kopīgi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas; 

• Sapulces, informācijas nodošana WhatsApp grupā, individuālas pārrunas ar 

vecākiem par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem. 

4.1.4. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa intereses, 

spējas, pieredzi, atbalstot pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes. 

• Individuālā pieeja izglītojamiem; 

• Izglītojamā novērtēšana atbilstoši izvirzītajam sasniedzamajam rezultātam, 

ņemot vērā viņa prasmes un spējas; 

• Rotaļnodarbību plānošana atbilstoši izglītojamo interesēm un vajadzībām. 

 



4.2. Izvērtējot iepriekšējā mācību gada sasniegtos rezultātus, var secināt, ka liels 

uzsvars tika likts uz integrētu mācīšanās procesu, kur izglītojamie ļoti daudz 

praktiski apgūst zināšanas un prasmes visās mācību jomās. Daudz tika strādāts pie 

drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veicināšanas pasākumiem. Pedagogi 

izglītojamo zināšanas izvērtēja , balstoties uz sasniedzamajiem rezultātiem katrā 

mācību jomā. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


