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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 

0101 1111 “Bitītes”, 

Lauciene, 

Laucienes 

pagasts, Talsu 

novads 

V-8594 08.06.2016. 62 64 

       

 

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.) 

9 Covid-19 pandēmijas 

saslimšanas dēļ, no janvāra 

līdz maija beigām no 6 

grupu pedagogiem izglītības 

procesā nepiedalījās 50% 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

0,3  metodiķis 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

0,63 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) 

 Prioritāte: Turpināt īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas 

procesu, pilnveidojot izglītojamo vērtēšanas sistēmu. 

Sasniedzamais rezultāts: Iestādē ir izstrādāta vienota “Izglītojamo vērtēšanas sistēma”, 

katrai iesaistītajai pusei ir skaidri saprotams – ko un kā vērtē. 

Kvalitatīvi: Visa dokumentācija ir apvienota vienā skolvadības sistēmā “E-klase”, kas 

atvieglo darbu pedagogiem un mazina birokrātisko slogu. Vecāki ir iepazīstināti ar 

vērtēšanas kārtību. Vismaz divas reizes mācību gadā tiek organizētas individuālas 

tikšanās ar vecākiem vai audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem, lai izvērtētu individuāli 



katra bērna sasniegumus un sastādīts plāns problēmsituāciju risināšanai. Sarunā pēc 

nepieciešamības piedalās logopēds, vadītāja, sporta skolotājs, mūzikas skolotājs. 

Kvantitatīvi: Ir apmeklēta profesionālā pilnveide 12 stundu apjomā “Vērtēšanas mērķis 

un process pirmsskolā”, notiek regulāras sanāksmes ar atbalsta personālu, izvērtējot 

audzēkņu īpašās vajadzības. 

Prioritāte: Veidot tehniskā personāla līdzatbildību par izglītības procesu, veicināt 

izpratni par izglītības un audzināšanas jautājumiem. 

 Kvalitatīvi: Iestādes personāls – skolotāju palīgi tiek lielā mērā  iesaistīti izglītības 

procesā (nepiedalās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā), ir izveidota izpratne par 

izglītības procesu, sasniedzamajiem rezultātiem un ir līdzatbildīgi par mācību procesu. To 

apliecina ikdienas rotaļnodarbību vērojumi. Komandas saliedētības pasākumi nevarēja 

notikt pandēmijas Covid-19 ierobežošanas dēļ. 

Kvantitatīvi: Visi skolotāju palīgi ir apguvuši Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, kā arī trīs skolotāju palīgi ir apguvuši 6 stundu profesionālo 

kompetences pilnveides programmu “Skolotāja palīga profesionālā darbība mācību un 

audzināšanas procesā pirmsskolas izglītības iestādē”.  

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes mērķis– aktīvs, zinātkārs, radošs bērns, kas dzīvo veselīgi 

savstarpējā mijiedarbībā gūst pieredzi par sevi un apkārtējo pasauli. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Pašapzinīga persona – atbildīgs, radošs 

sabiedrības darītājs, lietpratējs izaugsmē. 

 

2.3.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

Prioritāte: Turpināt īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, 

pilnveidojot izglītojamo vērtēšanas sistēmu. 

80% pedagogu secina , izglītojamo vērtēšana ir skaidra un saprotama, 20% uzskata, ka 

korekti būtu, ja būtu izdalīti jau mazie sasniedzamie rezultāti. Secinām, ka Vērtēšanas 

sistēma pilnveidojama. Pozitīvais, ko uzsver pedagogi, ir individuālās sarunas ar 

vecākiem par audzēkņu sasniegumiem Uz šīm sarunām dažkārt atnāk pat abi vecāki. 

Prioritāte: Veidot tehniskā personāla līdzatbildību par izglītības procesu, veicināt izpratni 

par izglītības un audzināšanas jautājumiem. 

Secinām, ka skolotāju palīgu profesionālā pilnveide, patreizējos pandēmijas  Covid-19 

apstākļos noritēja veiksmīgi, jo apmācības varēja notikt attālinātā formātā. 100% 

aptaujāto jūtas piederīgi un ieinteresēti izglītības procesā un izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Pašvērtēšanas procesā tiek izmantotas vismaz 

3 kvalitātes vērtēšanas metodes, process ir 

demokrātisks. 

Plānot sistemātisku pieeju plānošanas 

procesam, iesaistot tajā pēc iespējas vairāk 

mērķauditorijas. Aktualizēt pašvērtēšanas 

procesa nozīmīgumu (mērķis) vecāku 

auditorijai. 

Vadītājam ir izpratne par dažādām personāl 

vadības metodēm un pieejām. Iestādē ir labs 

mikroklimats, jo savstarpējās attiecības darbā 

būtiski ietekmē darba produktivitāti. Nav 

vērojama kadru mainība. 

Iesaistīt vairāk tehnisko personālu plānošanas 

un pašvērtēšanas procesā. (Iestādes darba 

organizācijas specifikas dēļ, tas ir sarežģīti.) 

 Aktualizēt  iestādes izvirzīto mērķu sasaisti ar 

valsts definētajiem mērķiem. 

Vadītāja veiksmīgi sasaista resursu 

izlietojumu ar iestādes perspektīvo plānu vai 

gada galvenajiem uzdevumiem, nodrošinot ar 

materiāltehnisko bāzi. 

Sadarbībā ar dibinātāju, veikt izmaiņas 

iestādes amatu klasifikācijā un veidot jaunus 

amata aprakstus, atbilstoši atalgojumam, 

deleģējot saimnieciskās lietas atbilstošam 

personālam. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  

Īsteno demokrātisku lēmumu pieņemšanu.  Pilnveidot  pareiza laika plānošanu 

Skaidra komunikācija, ar atgriezenisko saiti, 

kas virza darbinieku uz motivāciju un tālāk un 

mērķu sasniegšanu 

Pilnveidot komandas saliedēšanas prasmes. 

Korekta attieksme komunikācijā. Veido 

diskusijas par strīdīgiem jautājumiem. 

 

 Turpmāk plānojot iestādes prioritātes 

turpmākajiem 3 gadiem, īstenot Valsts 

Izglītības, Sporta un  Kultūrpolitikas 

pamatnostādnēs  noteiktos mērķus. 

Personīga iesaiste mācību un audzināšanas 

darbā, pārmaiņu un plānošanas darba 

vadīšana.   

Problēmsituāciju atrisināšanai piesaistīt 

mācīšanās konsultantu, aizpildīt metodiķa 

vakanci . 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestāde apgūst optimālu infrastruktūras un 

resursu uzlabošanas iespējas sadarbībā ar 

dibinātāju 

Iesaistīt dibinātāja (pašvaldības) pārstāvi 

Izglītības padomes darbā 

  

Vadītāja organizē pedagogu  un tehnisko 

darbinieku pilnveidi 

 

Noteikts laiks, kad pedagogi  regulāri tiekas 

un veido pieredzes apmaiņu, notiek sapulces 

ar atbalsta personālu 

Iesaistīt papildus darbā strādājošo pedagogu 

efektīvu dalību pieredzes procesos. 



Ir izveidota sistēma katrā grupā ar vecāku 

iesaisti. Vecāki tiek aicināti iesaistīties 

dažādās grupu aktivitātēs 

Veicināt vecāku izglītošanu audzināšanas 

jautājumos. 

 Rosināt veikt izmaiņas iestādes padomes 

locekļu ievēlēšanas termiņā, lai būtu jēgpilna 

un sistēmiska pieeja padomes darbībai 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādei pieejami finansiāli līdzekļi 

profesionālai pilnveidei 

Jāakcentē pedagogu atbildība par 

profesionālās pilnveides procesu, vadoties no 

stundu sadalījuma normatīvo aktu prasībās; 

 

Ir izstrādāta kārtība iestādē, pedagogiem ir 

informācija un sapratne par kvalitātes 

novērtēšanas procesu 

Turpināt veikt pedagogu profesionālās 

darbības novērtēšanu. 

 Veikt profesionālo pilnveidi, nosakot katra 

pedagoga nepieciešamās vajadzības. 

 

 

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

 

4.1.Nav īstenotu projektu 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Latvijas Universitāte, par prakses vietas nodrošināšanu un prakses organizēšanu 

studentiem. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes:  Sekmēt bērnu sadarbības un komunikatīvās prasmes;  

attīstīt kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmēt atbildīgu rīcību. 

6.2.Bērnu sadarbības un komunikatīvās prasmes tika īstenotas ar dažādiem 

paņēmieniem: noteikumu izstrādes grupās, kurās piedalījās paši audzēkņi;  

Secinājumi par sasniedzamajiem rezultātiem un procesa norisi ir nodarbību 

vērojumos, temata plāna izstrādēs. Pielietotas situāciju analīzes ņemot par piemēru 

daiļliteratūrā, gan reālās sadzīves situācijās. Secinājums – turpmāk nepārtraukti 

īstenojama prioritāte. 

Kritiskā domāšana, morālā spriestspēja tiek realizēta ikdienā sadzīviskās situācijās, 

īstenojot kompetenču pieeju mācību saturam, kura paredz izkopt atbildīgu rīcību. 
 

 


