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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 

2020.gada 

5.septembrī  
Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas izglītības  

programma 

0101 1111 Jaunatnes iela 2, 

Radopole, Viļānu 

pagasts, Rēzeknes 

novads 

V-1454 04.02.2010. 74 

Pirmsskolas 

mazākumtautību izglītības 

programma 

01011121 Jaunatnes iela 2, 

Radopole, Viļānu 

pagasts, Rēzeknes 

novads 

V-5756 30.10.2012. 14 

 

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 1 no 12 pedagogiem atrodas 

bērna kopšanas atvaļinājumā 

līdz 30.10.2021. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

logopēds  

 

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. 

Izvirzītā mērķa sasniegšanā tiek izmantota 

pēctecība un  sistemātiskums. Skaidri 

izvirzīti sasniedzamie rezultāti. 

2. Digitālo prasmju nostiprināšana un iespēju 

izmantošana mācību procesa nodrošināšana. 

Skolotājas un bērni saprot, ka digitālās 

tehnoloģijas ir palīglīdzeklis izvirzīto 
mērķu sasniegšanai un neaizstāj praktisko 

darbību. 



Ir sagatavoti 2 skolotāji –mentori IT 

tehnoloģiju apgūšanai un nostiprināšanai 

3. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

pakāpeniska ieviešana, aptverot visas jomas 

pirmsskolas izglītības pakāpē: 

 

Turpināt labās prakses piemēru 
izmantošanu, pedagogu profesionālās 

pilnveides kursu apmeklēšanu 

kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

ieviešanai. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1  Izglītības iestādes misija – Sabiedrībai atvērta, harmoniska pirmsskolas 

izglītības iestāde.  

2.2  Izglītības iestādes vīzija  - Iestāde, kurā aug kompetenta, radoša un 

sadarboties spējīga personība. 

2.3 Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – drošība,  labsajūta, 

zinātkāre. 

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

rezultāti- kompetenču pieejā balstīta mācību satura pakāpeniska ieviešana, 

aptverot visas jomas pirmsskolas izglītības pakāpē: 

Nr. Pamatjoma  2020./2021.m.g. plānotie 

uzdevumi 

Sasniegtie rezultāti 

1.  MĀCĪBU 

SATURS  

 

Mācību procesā sekmēt bērnu  

caurviju prasmju un  

vērtību, tikumu attīstīšanu. 

Pedagogi mērķtiecīgi atbalsta caurviju  

prasmju, vērtību un tikumu attīstību, 

apguvi un lietošanu savstarpējā 

ikdienas saskarsmē, rotaļdarbības laikā 

visas dienas garumā. 

 

Radīt teicamus apstākļus 

mācību satura apguvei un 

audzināšanas darbam. 

Plānotā mācību satura  nodrošināšanai 

metodiskajā kabinetā ir pieejams 

pietiekoši plašs metodisko mācību 

līdzekļu klāsts - plakāti, attēli, 

skaitāmais materiāls, didaktiskās 

spēles, bērnu un metodiskā literatūra. 

Grupās ir skolotāju pašizgatavoti 

uzskates un izdales materiāli. Darbam 

tiek izmantoti  digitālie mācību 

materiāli. 

2.  MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

Pilnveidot mācību saturu un 

pieeju, mācīšanas un mācīšanās 

kvalitāti izmantojot dažādas 

metodes. 

1.Pirmsskolas pedagogi plāno un 

īsteno kompetenču pieeju mācību 

saturā; 

2. Izvēlas dažādus metodiskos 

paņēmienus; 

3. Izvirza bērniem saprotamus 

uzdevumus  un sasniedzamus 

rezultātus.  

Lai īstenotu kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

īstenošanu turpināt labvēlīgas 

Pirmsskolas skolotājas un bērni veido 

mācību vidi piedāvājot iespēju 

darboties mazās vai lielās grupās, 



attīstošās vides veidošanu  

grupās un ārā. 

individuāli un patstāvīgi. 

 

Ieviest izglītojamo 

programmas apgūšanas 

vērtēšanu, ievērojot mācību 

programmā noteiktos plānotos 

sasniedzamos rezultātus. 

Visās grupās tiek aprobēta izglītojamo  

mācību sasniegumu vērtēšana 

izmantojot e-klases platformu. 

 

3.  IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

Pievērst uzmanību grupas 

skolotāju un atbalsta personāla 

( logopēde) sadarbībai bērnu 

ikdienas sasniegumu 

uzlabošanai. 

Sekmīgi risinās pedagoģiskais darbs 

izglītojamo ikdienas sasniegumu 

veicināšanā un individuālo spēju 

attīstīšanā. 

Veicināt vecāku līdzdalību un  

līdzatbildību par bērna  

ikdienas mācību 

sasniegumiem. 

Veidojas  bērna ieinteresētība, vēlme 

mācīties un ģimenes iesaistīšanās 

mācību procesā. 

4.  ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJI

EM 

 

Sekmēt pozitīvas uzvedības,  

drošības un kārtības noteikumu  

ievērošanu. 

Katrā grupā ir savas grupas īpaša 

kārtība, noteikumi. Tos ievērojot 

bērnos veidojas  piederības izjūta 

savam bērnudārzam un grupai, 

pozitīva un droša vide. 

Turpināt sadarbību ar 

vecākiem izmantojot dažādas 

sadarbības formas, sniedzot 

vecākiem atgriezenisko saiti 

par bērna attīstību, prasmēm un 

aktualitātēm iestādē un citiem 

vecākiem saistošiem 

jautājumiem. 

Pēc iespējas kopā ar vecākiem 

organizēti dažādi pasākumi iestādē un 

grupās. Katru  

mācību gadu  grupās janvāra mēnesī ir 

atvērto durvju diena, kad ir iespēja 

iepazīties ar mācību procesa 

organizēšanu,  

piedalīties dažādās aktivitātēs kopā ar 

bērnu. 

Atbilstoši 29.06.2021. MK 

noteikumiem Nr.453 

”Izglītojamo speciālo 

vajadzību izvērtēšanas 

metodika pirmsskolas izglītības 

iestādē” veikt 5 un 6 gadīgo 

bērnu izvērtēšanu. 

Ir izvērtēti un pēc nepieciešamības pie 

logopēda notiek individuāls darbs, lai 

pilnveidotu valodu un skaņu izrunu. 

5.  IESTĀDES VIDE Turpināt sociāli emocionālo 

prasmju  

izkopšanu, pozitīvu savstarpējo 

attiecību  

veicināšanu.  

 

Turpināt veidot iestādes grupu, 

zāles un rotaļlaukumu vidi 

izglītojamo izziņas procesa 

pilnveidei. 

 

Darbojoties komandā, tiks sasniegti  

labi rezultāti iestādes pozitīva tēla 

veidošanā un popularizēšanā. 

 

Iestāde un tās teritorija ir sakārtotas 

atbilstoši izglītojamo un darbinieku 

vajadzībām,  iegādātas jaunas 

mēbeles, rotaļlietas un mācību 

līdzekļi. 

Pilnveidot attīstošu, drošu un 

bērncentrētu mācību vidi. 

Pirmsskolas izglītības iestādē valda 

labvēlīga un radoša vide, savstarpēja 



sapratne. Ikdienā esam laipni un 

korekti gan darbinieku, gan darbinieki- 

bērni un darbinieki – vecāki 

attieksmēs. 

6.  IESTĀDES 

RESURSI 

 

Atbalstīt pedagogus 

profesionālās  

kompetences paaugstināšanā 

kompetenču pieejas  

īstenošanai 

Iestāde ir nodrošināta ar kvalificētām  

pirmsskolas skolotājām, kuras  

pilnveidojušas kvalifikāciju 

apmeklējot dažādus kursus 

kompetenču pieejas un mācību un 

audzināšanas darba  bilingvāli 

īstenošanā, kā arī citos individuālās 

izaugsmes kursos darba vajadzībām. 

Aktivizēt labās prakses 

popularizēšanu 

sadarbībā ar iestādes kolēģiem. 

Grupu skolotājas sadarbojas un mācās 

vērojot kolēģu ikdienas darbu. 

7.  IESTĀDES 

DARBA 

ORGANIZĀCIJA 

UN VADĪBA 

Veicināt komandas darbu ar 

iestādes  

darbību saistīto jautājumu 

risināšanā. 

Iestādes darbības kvalitāti sekmēs 

veiksmīgi izstrādāts attīstības un gada 

darba plāns, sadarbība ar  pašvaldību 

un produktīvs iestādes darbinieku 

komandas darbs, vadītāja organizētas   

sapulces ar tendenci uz attīstību. 

Pilnveidot iestādes 

pašvērtēšanu  papildinot ar 

aptaujām un individuālām 

sarunām. 

Tiks pilnveidota iestādes pašvērtēšana  

papildinot to ar darbinieku aptaujām 

iestādes darba novērtēšanai un 

individuālām sarunām ar 

darbiniekiem. 

Sniegt atgriezenisku saiti par 

katra pedagoga un darbinieka 

atbildību un ieguldījumu 

pirmsskolas izglītības iestādes  

mērķu sasniegšanā. 

Pirmsskolas skolotāju un iestādes 

darbinieku atbildība balstās uz 

izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

SASNIEGTIE REZULTĀTI 

 

1. Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno kompetenču pieejā balstīta mācību saturu  

pirmsskolas izglītības programmā.  

2. Tika aktualizēti atbilstoši mācību līdzekļi, uzlabota tehnisko mācību līdzekļu bāze.  

3. Pirmsskolas skolotājas  plāno sasniedzamos rezultātus, īsteno atgriezenisko saiti. 
4.Mācīšana un mācīšanās notiek ievērojot izglītojamo vajadzības un individuālo 

pieeju. 

5.Sistemātiski tiek veikta izglītojamo sasniegumu vērtēšana un secinājumi tiek 

izmantoti  

turpmākajai darba plānošanai. 

6. Vecāku sapulcēs, individuālās sarunās vecāki tika iepazīstināti ar jauno pieeju, 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

7. Papildināts materiāli tehniskā aprīkojuma klāsts- dators, digitālie mācību līdzekļi. 

8. Izveidots un aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

 



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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

pašvērtēšana aptver visus izglītības iestādes 

aspektus. Izglītības iestādes pedagogi un 

darbinieki  mutiski pedagoģiskās padomes un 

iestādes padomes sēdēs regulāri vērtē 

izglītības procesa norisi un veic rakstisku 

savas darbības pašvērtējumu. 

Izglītības iestādes darba plānošanā un īstenošanā aktīvāk 

iesaistīt visus pedagogus. 

Lielāku uzmanību pievērst apkopoto rezultātu analīzei 

kopā ar izglītības iestādes pedagogiem un darbiniekiem. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja plāno un vada pirmsskolas izglītības 

iestādes  darbu, regulāri sniedzot informāciju  

par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi  

sapulcēs, piecminūtēs, pedagoģiskās 

padomes, iestādes padomes sēdēs.  Vadības 

stila pamatā ir elastība, demokrātiskums, 

lojalitāte. 

Turpināt  izmantot iestādes darba vērtēšanā darbinieku 

un vecāku anketēšanu. 

Lai labāk ieviestu kompetenču pieeju visās jomās mini 

pedagoģiskās padomes sēdes organizēt katru mēnesi un 

to laikā dalīties kas izdevās, kas jāuzlabo. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sarunās ar skolotājiem var secināt, ka ir 

saprastas  sava darba stiprās puses un jomas,  

kurās nepieciešami uzlabojumi, kas saistīti ar 

sava darba kvalitāti un profesionālās  

darbības plānošanu.  

 

Turpināt sadarbību, lai visi vecāki  kļūst kā galvenie 

pirmsskolas izglītības iestādes domubiedri mācību un 

audzināšanas darbā un organizatoriskajos jautājumos. 

Lai sekmētu mācību darba pēctecību, sadarboties ar 

Viļānu vidusskolas sākumskolas skolotājām. 

 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Analizējot aptaujas rezultātus var secināt: 

1. pirmsskolas skolotāju darba  kvalitāte ir 

ļoti laba, skolotājas ir profesionālas, ar 

lielu darba pieredzi, un strādā  

izmantojot jauno kompetenču pieeju; 

2.  ir   atbalsta personāls - medmāsa, 

logopēds un pēc nepieciešamības 

pieejamas pašvaldības sociālā dienesta  

psihologa konsultācijas; 

3. skolotāji ir motivēti pilnveidot savas 

profesionālās zināšanas dažādos kursos;  

Tā kā  Covid 19 izplatības laikā nav iespējas kolektīviem 

pasākumiem, turpmāk pievērst uzmanību darbinieku 

pieredzes apmaiņas un atpūtas pasākumu organizēšanai 

gan iestādē, gan ar citu iestāžu piedalīšanos. 

Turpināt nodrošināt iespēju katrai skolotājai apmeklēt 

kursus, lai labāk  iepazītos ar mācību un audzināšanas 

organizēšanu atbilstoši kompetenču pieejai. 

 



4. iestādē  valda ģimeniska atmosfēra – 

starp bērniem un darbiniekiem  ir  

sirsnīgas attiecības. 

 

 

4.Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

4.1. Audzināšanas uzdevumi 2020.- 2023. gadam 

2020./2021.māc.g. 2021./2022.māc.g. 2022./2023.māc.g. 

1.Turpināt veidot izpratni par 

piederību Latvijas valstij, 

audzināt cieņu pret valsts 

nacionālajām vērtībām. 

2. Popularizēt bērnu un 

pirmsskolas izglītības iestādes 

sasniegumus dažādās jomās, 

informēt sabiedrību par 

audzināšanas darba labās 

prakses piemēriem. 

1.Turpināt pilnveidot izglītības 

iestādes vadības un pedagogu 

profesionālo kompetenci. 

 

2. Pilnveidot audzināšanas 

darbu veicinot pedagogu 

kompetenci audzināšanas 

darbā un izglītojamo izpratni 

par atbildību, godīgumu, 

laipnību, līdzcietību, 

savaldību. 

1.Veicināt bērnu  emocionālo un 

sociālo attīstību, izmantojot 

kompetenču pieejā balstītu 

pirmsskolas izglītības programmas 

apguvi. 

 

2.Izkopt veselīgus un drošus 

paradumus, kas veicinātu atbildību 

par savu un apkārtējo veselību. 

 

 

4.2. 2020./2021. m.g. grupu skolotājas strādā jaunajā kompetenču pieejā. Ir apmeklēti 

kursi, kas sniedz ievirzi šim darbam, audzināšanas kursi. Daudz iespēju pirmsskolas 

iestādes popularizēšanā  ir liegusi Covid 19 pandēmijas ierobežojumu ievērošana. 

 

 

5. Citi sasniegumi 

Jau vairākus gadus piedalāmies makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” un 

par nodoto makulatūru saņemam papīru bērnu darbam.  Piedalāmies Latvijas valsts 

mežu ekoprogrammā pirmsskolām “Cūkmena detektīvi”, 2 reizes Cūkmens ir 

ciemojies pie sagatavošanas grupas bērniem. Kopš 2011.gada ( līdz Covid 19 

pandēmijai) katru gadu jūnijā organizējām starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

sporta pasākumu, kurā piedalījās 180-220 bērni.  

 
 


