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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 

 

Vispārējās pirmskolas 

izglītības programma 

01011111  V-5994 13.12.2012. 109 109 

Mazākumtautību 

vispārējās pirmskolas 

izglītības programma 

01011121  V-5994 13.12.2012. 8 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.) 

 18  

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, 

asistents 

 

 

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) 

 

Proritāte Lietpratības mācību satura un pieejas ieviešana mācību procesā: 

Digitālās pratības caurviju prasmes apguve un iespēju izmantošana mācību 

procesa nodrošinājumā. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Viens pedagogs turpinās apgūt kursus  “Izglītības tehnoloģiju mentora loma 

mērķtiecīgai tehnoloģiju  izmantošanai mācībās”. 

Visi pedagogi mentora vadībā tiks iepazīstināti ar digitālo rīku izmantošanas 

iespējām. /konsultāciju protokoli, apmeklējuma veidlapas/ 

57% no grupām pielietos digitālos rīkus un  materiālus mācību procesa 

dažādošanai /dokumentu izpēte – ieraksti ikmēneša vai ikdienas plānojumā/. 

 

Pilnveidojies digitālo materiālu klāsts un pielietojums, apkopoti dati par 

internetā pieejamajiem digitālajiem materiāliem un platformām. 



5-6 gadīgie bērni atšķirs reālus tēlus un darbības no izdomātām un realitātē 

neiespējamām. Ar pieaugušā atbalstu ievēros dažādu digitālo ierīču lietošanas 

noteikumus. / Izglītojamo digitālās pratības caurviju prasmju izvertējums/ 

Nepieciešamības gadījumā nodrošinātas mācības attālināti. 

Prioritāte Izglītības iestādes pašnovērtēšana, ieviešot jaunu pašvērtēšanas kārtību. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Pašvērtēšanā piedalās sekojošas mērķgrupas- administrācija, pedagogi, 

darbinieki, iestades padome, vecāki. 

Pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, pamatjomu 

„Atbilstība mērķiem” un „ Iekļaujoša vide” analīze. 

Pašvērtēšanā ir izmantotas vismaz trīs  kvalitātes vērtēšanas metodes: 

anketēšana, sarunas ar pedagogiem, izglītības iestādes apskate. 

 

Par  30 % pieaug visu gatavība iesaistīties pārmaiņu īstenošanā izglītības 

iestādē. 

Ir noorganizētas trīs darba sanāksmes par pašvērtēšanu izglītības iestādē. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, 

ievērojot viņa attīstības likumsakarības drošā, daudzfunkcionālā rotaļu vidē. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  Laimīgs, zinātkārs un darboties 

gribošs bērns bērncentrētā vidē. 

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

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

rezultāti 
PRIORITĀTE  Kompetenču pieejas realizācija mācību procesā 

MĒRĶIS  Pilnveidot mācību procesa organizēšanu  izmantojot kompetencēs 

balstītu mācību pieeju,  pielietojot jaunas darba formas un metodes: 

- Pievērsties “runājošo sienu izveidei” grupās un grupu laukumus 

papildināt ar pašu savāktiem un izgatavotiem materiāliem, kas 

veicinātu bērnu darbošanos un mācīšanos telpās un āra vidē. 

 - Darba plānošana elektroniskā skolvadības sistēmā “e-klase”  
REZULTĀTI   1. Visās grupās ir ieviestas runājošās sienas. Nākošajā gadā  

dažām grupām vēl jāturpina pilnveidot” runājošo sienu” saturu.  

2. Aptaujas un dokumentu pārbaudes liecina, ka skolotājas šajā 

gadā ir pielietojušas vismaz divas vai trīs jaunas darba formas 

un metodes. 

3. Ir palielinājies āra nodarbību mērķtiecīgums, par ko liecina 

dokumentu pārbaudes. 

4. Visas grupas veic plānošanu e-klasē. Tomēr daļa no grupām 

paralēli veic plānošanu papīra formātā. Iemesli- divās grupās 

vājš interneta tīkla pārklājums,  pedagogiem trūkst pieredzes 

darbam ar digitāliem rīkiem, norāda aptauja un dokumentu 

pārbaude. Iestādē ir nepieciešams izglītības tehnoloģiju 

mentors, kurš  atbalstīs skolotājus darbā 

ar izglītības tehnoloģijām un e-mācību vides iespēju 

iepazīšanu.  



PRIORITĀTE  Padziļināti realizēt caurviju prasmi – pašvadīta mācīšanās, 

akcentējot pašizziņu. 

MĒRĶIS  Veidot bērnos izpratni 

- sevis izzināšanā,  emociju iepazīšanā un sākotnējā prasmē tās 

pārvaldīt atbilstoši vecuma īpatnībām /sociālo frāžu izstrādne un 

apguve, materiālās bāzes pilnveide par šo tēmu./ 

- personīgās higiēnas mācīšana un ievērošana, veidojot ieradumus un 

izpratni par tās  nepieciešamību un nozīmīgumu.   

- pašapkalpošanās prasmju pilnveide. 

REZULTĀTI  1.  Pedagogi iepazinušies ar Skola2030 metodiskajiem līdzekļiem 

“Caurviju prasmes pirmsskolā”. 

2. Visās vecuma  grupās izstrādātas un apgūtas “sociālās frāzes” 

atbilstoši vecumam, uz ko norāda pārbaude. 

3. Vairākkārt palielinājies  materiālās bāzes klāsts emociju apguvei, 

gan ar pašgatavotiem, gan iegādātiem materiāliem, uz ko norāda 

materiālu apkopojums mācību gada sākumā un mācību gada 

beigās. 

4. Bērni atbilstoši savam vecumam ir apguvuši pašizziņu, bērniem 

ir izveidojusies padziļināta izpratne par personīgās higiēnas 

nepieciešamību un nozīmīgumu, ir pilnveidojušās pašapkalpošanās 

prasmes un patstāvība uz ko norāda vecāku aptauja un izglītojamo 

pašvadītas mācīšanās sasniegumu izvērtējums.  

PRIORITĀTE Sadarbība ar vecākiem 

MĒRĶIS  Saziņā ar vecākiem ieviest plašāku komunikācijas kanālu 

izmantošanu 

REZULTĀTI 1. Saziņa ar vecākiem ierobežojumu laikā ir kļuvusi daudzveidīgāka, 

saziņai plašāk tiek izmantoti  tehnoloģiju risinājumi, norāda 

vecāku anketēšanas rezultāti. 

2. Vecāki kļuvuši atsaucīgāki un ieinteresētāki, norāda pedagogu 

aptauja.   

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana ir mērķtiecīga, sistemātiska, 

demokrātiska. 

 

 

 Par 20% iestādes darba pašvērtēšanā un plānošanā  

iesaistīt vecākus, izmantojot digitālās iespējas 

Finanšu un materiālie resursi tiek izmantoti 

efektīvi, demokrātiski, caurskatāmi. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Pietiekošas zināšanas iestādes darbības tiesiskuma 

jautājumos, prasme patstāvīgi izstrādāt iekšējos 

normatīvos aktus. 

 

 

 

Spēja rast risinājumu jebkurā krīzes situācijā, 

pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. 

Pilnveidot zināšanas par līderības stratēģijām un 

taktikām. 

Prasme komunicēt - korekti, argumentēti un  

precīzi izteikt savu viedokli, uzklausīt citu domas 

un pieņemt demokrātiskus lēmumus. 

 

 

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. 

 

Izglītības iestāde aktīvi iesaistās kompetenču 

pieejas realizācijā. 

 

 Ieviest izglītības iestādē komanddarba un 

savstarpējās pieredzes apmaiņas iespējas e-vidē. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem  izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilstība normatīvo aktu prasībām. 

 

2020./2021.m.g., visi pedagogi ir veikuši 

nepieciešamo  profesionālās kompetences pilnveidi 

 

Pedagogu noslodze atbilst izglītības iestādes bērnu 

skaitam, darba specifikai, darba laikam. 

 

 Pilnveidot pedagogu profesionālās 

pašvērtēšanas sistēmu, precizējot vērtēšanas 

līmeņu aprakstus un palīdzot izvirzīt 

pedagogiem turpmākā darba prioritātes. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

Projekts Rezultāts 

LADA projekts – Piens un augļi skolai. 

 

Bezmaksas augļi un piens izglītojamajiem no oktobra 

līdz janvārim. 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

5.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

-   Veicināt izglītojamo būtiskāko tikumu izkopšanu.  

-   Veidot un nostiprināt izglītojamo izpratni par drošību un veselīgu dzīvesveidu. 

-   Organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma audzināšanā. 

 



5.2. Izanalizējot iestādes atskaiti par paveikto audzināšanas uzdevumu realizācijā, 

nākas secināt, ka pamatā ieplānotie  rezultāti  ir sasniegti. Izpalika tās aktivitātes, 

ko nebija iespējams realizēt pamatojoties uz Covid -19 pastāvošajiem 

ierobežojumiem 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


