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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1  Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021. māc.g. 

Izglītības 

programm

as 

nosaukum

s 

 

Izglītības 

programm

as 

kods 

 

Īstenošan

as vietas 

adrese 

(ja 

atšķiras 

no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.mā

c.g. 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.mā

c.g. 

Nr. Licencēšan

as 

datums 

 

 

Vispārējās 

pirmsskola

s izglītības 

programm

a 

01011111  V-

5564 

28.09.2012 58 58 

 

1.1. 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 6 pirmsskolas skolotājas, 1 

mūzikas skolotāja 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

1  Skolotājs logopēds 

 

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

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

Pamatjoma 4.1.Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

Prioritāte Lietpratības mācību satura un pieejas ieviešana mācību procesā: labās prakses 

izzināšana un popularizēšana.  

Mērķis Nodrošināt lietpratības mācību saturā un kompetenču pieejas ieviešanu mācību 

procesā. 



Rezultāti Sasniegtie rezultāti tiks atspoguļoti pedagogu pašvērtējumā mācību gada 

beigās. 
Pedagogi izvērtēs izglītojamo sasniegumus pa jomām visu gadu, ko atspoguļos 

e-klasē. 
Paaugstinot pedagogu profesionālo sadarbību, tiks apkopota pieredze par 

novitāšu ieviešanu darbā ar izglītojamiem. Izglītības iestādes pedagogi 

paaugstinās zināšanas un prasmes apmeklējot kursus, seminārus, iepazīstoties 

ar Skola 2030 aktualitātēm mācību saturā un pieejā, pieredzes apmaiņas 

pasākumos. 

Pamatjoma 4.2. Mācīšana un mācīšanās.  

4.2.1.Mācīšanās kvalitāte 

Prioritāte Digitālo prasmju nostiprināšana un iespēju izmantošana mācību procesa 

nodrošināšanā. 

Mērķis Paaugstināt pedagogu digitālās prasmes, nodrošināt IT tehnoloģiju mentora 

sagatavošanu iestādē.  

Rezultāti Ieplānots iegādāties interaktīvo tāfeli, apmācīt pedagogus darboties ar to, 

veicinot bērnu ieinteresētību un attīstību. 

Pamatjoma 4.4.Atbalsts izglītojamiem.  

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

Prioritāte Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un veikt praktisko darbību darbam ar 

izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām. 

Mērķis Sniegt atbalstu bērniem ar izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, piesaistot 

atbalsta personālu- logopēdu, psihologu. 

Rezultāti Sniegt atbalstu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām (izpēte, atbalsta 

personāla piesaiste, nosūtījums uz pedagoģiski medicīnisko komisiju (pēc 

vajadzības)). 

Pamatjoma 4.5. Iestādes vide.  

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Prioritāte Iestādes drošas vides pilnveidošana. Izglītības iestādes telpu remontu 

turpināšana. 

Mērķis Turpināt sakārtot izglītības iestādes vidi - veikt remontu atbilstoši budžeta 

iespējām. 

Rezultāti Ieplānots veikt kosmētisko remontu grupā ,,Knīpas un Knauķi'', remontējamo 

objektu stāvokļa apsekošanu un nepieciešamo remontdarbu sarakstu, 

rekonstruēt 2 nojumes, uzstādīt jaunu nojumi gr. “Sprīdītis” laukumā. 

Ieplānots uzstādīt zibensaizsardzības sistēmu, tiks sastādīta tāme par 

veicamajiem darbiem. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

   Izglītības iestādes misija – Radīt ikvienam audzēknim iespēju veidoties par garīgi 

un fiziski attīstītu, brīvu un radošu personību. 



Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo –Nodrošināt stabilu pirmsskolas izglītības 

iestādes darbu un psiholoģisku komfortu ikvienam audzēknim, lai attīstītu viņa 

individualitāti un realizētu radošo potenciālu. 

  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Pirmsskolas izglītības iestādē 

tiek sekmēta pozitīva, cieņpilna un atbalstoša sadarbības vide. 

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

 

Pamatjoma 4.1.Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

Prioritāte Lietpratības mācību saturā un pieejas ieviešana mācību procesā: labās prakses 

izzināšana un popularizēšana. 

Mērķis Nodrošināt lietpratības mācību saturā un kompetenču pieejas ieviešanu 

mācību procesā. 

Rezultāti Sasniegtie rezultāti tika atspoguļoti pedagogu pašvērtējumā mācību gada 

beigās. Pedagogi izvērtē izglītojamo sasniegumus pa jomām visu gadu, ko 

atspoguļo e-klasē. 
Izglītības iestādes pedagogi ir apmeklējuši tālākizglītības kursus par 

kompetenču pieeju mācību saturā, iepazinušies ar Skola 2030 aktualitātēm 

mācību saturā un pieejā, par ko liecina Valsts izglītības informācijas sistēmas 

datu bāze. 

Veikta apsekošana, kas nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai, 

iegādāti mācību materiāli un mācību līdzekļi. 

Pamatjoma 4.5. Iestādes vide.  

4.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Prioritāte Iestādes drošas vides pilnveidošana. Izglītības iestādes telpu remontu 

turpināšana. 

Mērķis Turpināt sakārtot izglītības iestādes vidi - veikt remontu un izglītības iestādes 

apkārtnes labiekārtošanu atbilstoši budžeta iespējām.  

Rezultāti Tika veikts remontējamā objektu stāvokļa apsekošana un nepieciešamo 

remontdarbu saraksts, ieplānoti līdzekļi budžetā. 

Veikts kosmētiskais remonts grupā ,,Rūķīši'', iegādātas mēbeles grupā 

,,Knīpas un Knauķi'', liecina inventarizācijas materiāli. 

Teritorijā uzstādīti koka atribūti - konstrukcijas. 

Tika realizēti vides projekti ,,Dzīvais žogs'' - teritorijas apzaļumošana un 

,,Ēkas fasādes kosmētiskais remonts”. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Jaunākās tendences, aktualitātes tiek izvērtētas un 

ieviestas izglītības iestādē. 

Nodrošināt IT tehnoloģiju 

mentora sagatavošanu iestādē.  

Izglītības iestādes vadītāja atbildīgi organizē un vada 

iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. 

 



Izglītības iestādes vadītāja regulāri izvērtē 

materiāltehnisko resursu bāzi un veic nepieciešamos 

uzlabojumus. 

 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir visa obligātā iestādes 

darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Paaugstināt profesionālo 

kompetences pilnveidi kursos. 

Izpratne par dažādiem komunikācijas veidiem un to 

pielietošana dažādās situācijās. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāra sadarbība ar Rēzeknes novada 

pašvaldību, Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības un sporta pārvaldi un Sakstagala 

pagasta pārvaldi. 

Paaugstināt pedagogu profesionālo 

sadarbību, kurā tiek apkopota pieredze par 

novitāšu ieviešanu darbā ar izglītojamiem. 

Dalība projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes 

novadā”, Vides projektos “Dzīvais žogs”, ”Ēkas 

fasādes kosmētiskais remonts”. 

 

 

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. 

Pilnveidot pedagogu profesionālo darbību 

iedzīvinot novitātes, veicot lietpratības satura un 

pieejas ieviešanu izglītības procesā, pilnveidot 

pedagogu digitālās prasmes. 

 

 

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. Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda projekti: “Pirmsskolas 

izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana,” izglītības iestāde iegādājās daudzgadīgos 

košumkrūmus un augus teritorijas apzaļumošanai un ,,Ēkas fasādes kosmētiskais 

remonts''. 



4.5. Izglītības iniciatīvu centra un BRITISH COUNCIL konsultatīvās padomes Latvijā 

projekta ,,Darbīgās kopienas'' aktivitātes pedagogiem, 2019./2020. m.g.-2020./2021.m.g. 

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

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 (izglītības programmu īstenošanai) 

 

5.1. 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 

 

Audzināšanas darba prioritātes 3 gadiem:  
✓ Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, 

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

savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un 

veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

✓ Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.  

✓ Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas 

un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā.  

Audzināšanas darbu realizējot tika organizēti pasākumi, semināri pedagogu labās 

prakses un pieredzes apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas darba jautājumos. 

Tika nodrošināta izglītojamo iesaistīšanās sava novada izzināšanā un kultūras 

mantojuma, vides iepazīšanā. Popularizēti izglītojamo un iestādes sasniegumi vietējos, 

reģionālajos un citos masu medijos. Tika organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma 

audzināšanā - valsts svētku svinēšana, gadskārtu svētki. 
 


