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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 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma  

01011111  V-3419 10.01.2011. 63 67 

 

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 Pedagogu maiņa izglītības 

iestādē notiek objektīvu 

iemeslu dēļ. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

1 Medicīnas māsa 0,25 

slodzes. Neviens līdz šim 

nav izrādījis interesi par šādu 

likmi. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

1 Logopēds 0,800 slodzes 

 

1.3.Prioritāte 2021./2022. māc.g. – turpināt sistemātisku izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanu: 

• Nepieciešama bērna izaugsmes sekmēšanai; 

• Pedagogi veic savlaicīgu un kvalitatīvu izglītojamo sasniegumu vērtēšanu; 

• Pedagogi vērtēšanas rezultātus izmanto ikdienas darbā izglītojamo izaugsmes 

sekmēšanai – ar mērķi uzlabot mācīšanu, mācīšanos; 

• Individualizētu, izglītojamo spējām un prasmēm atbilstošu uzdevumu 

plānošana; 

• Izglītojamo spējām un uz iepriekšējo pieredzi balstītu sasniedzamo rezultātu 

izvirzīšana; 

• Pedagogi vērtēšanu veic arī ikdienā; 

• Savlaicīga un kvalitatīva izglītojamo sasniegumu summatīva vērtēšana visās 

mācību jomās platformas E-klase žurnālā. 

1.4.Prioritāte 2021./2022. māc.g. – vienota pieeja attālināto mācību organizēšanā un 

īstenošanā: 

• Pedagogi sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamajiem 

uzdevumiem/rotaļdarbībām, idejām un ievieto E-klasē; 



• Plānot mācību satura apguvi jēgpilni un kvalitatīvi mazākā apjomā nekā tas 

ierasts klātienē; 

• Sniegti skaidri un konkrēti norādījumi par to, kā uzdevums veicams 

• Uzdevumi/rotaļdarbības ir pielāgotas un atbilstošas katra izglītojamā 

individuālajām spējām un attīstībai; 

• Sagatavotie uzdevumi/rotaļdarbības, idejas un ieteikumi kopīgām darbošanās 

iespējām aptver visas mācību jomas; 

• Izveidots nepieciešamo materiālu saraksts, balstoties uz to, lai 

uzdevumu/rotaļdarbību veikšanai nebūtu nepieciešams iegādāties papildus 

materiālus, bet gan izmantot to, kas katram pieejams mājās 

• Regulāras saziņas iespējas platformā E-klase, kur pedagogs ievieto 

nepieciešamos uzdevumus, materiālus; 

• Atgriezeniskās saites nodrošināšanai, vecāki bērna paveikto nosūta platformā 

E-klase grupas pedagogiem; 

• Pedagogi sagatavo rekomendācijas vai komentārus par to, kā mācību procesā 

veiksmīgi iekļaut ierastas ikdienas darbības, kā, mājas uzkopšana, trauku 

mazgāšana u.c.; 

• Pamatā informācijas aprite notiek platformā E-klase. Nepieciešamības 

gadījumā tiek izmantots arī Whats App vai individuālas telefona sarunas, 

ievērojot pedagogu darba laiku; 

• Nepieciešamības gadījumā, pedagogi ar vecākiem vienojas par materiālu 

saņemšanu izglītības iestādē. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – radīt bērniem draudzīgu, drošu un mūsdienīgu izglītības 

iestādi, kurā mērķtiecīgi veidojot atbalstošu un attīstošu vidi, tiek sekmēta izglītojamo 

vispusīga un harmoniska spēju attīstība. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – laimīgs, zinātkārs, patstāvīgs bērns, kas 

vērsts uz sevis un apkārtējās pasaules izzināšanu, Latvijas patriots. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – patriotisms, cieņa, veselība. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes: 

2.4.1. Turpināt pilnveidot izglītības iestādes pedagogu zināšanas un prasmes 

kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanā. 

Sasniegtie rezultāti: 

• Izpratne par rotaļdarbības norisi; 

• Rotaļdarbības norise visas dienas garumā; 

• Mācību process ikdienā organizēts centros; 

• Pielāgota iestādes vide, kas tiek mainīta, pārkārtota pēc 

nepieciešamības; 

• Grupu skolotāju, mūzikas skolotāja, logopēda un sporta 

skolotāja regulāra sadarbība tēmas apguves procesā; 

• Regulāra sava darba plānošana ieceres īstenošanai. 

2.4.2. Pilnveidot iestādes pedagogu kompetenci ikdienā mācību satura 

plānošanā, izglītojamo izvērtēšanā un saziņā ar vecākiem, izmantojot 

platformu E-klase: 

• Pedagogi mācību saturu plāno platformā E-klase; 



• Plānotas galvenās tēmas un attiecīgi apakštēmas; 

• Izglītojamo ikdienas apmeklējuma uzskaite; 

• Sarakstes, individuālās sarunas ar vecākiem; 

• Foto pielikumu ievietošana platformā E-klase, attiecīgi pa 

jomām; 

• Regulāra izglītojamo sasniedzamo rezultātu izvērtēšana katrā 

mācību jomā apgūtās tēmas ietvaros; 

• Regulāra savstarpēja informācijas apmaiņa platformā E-klase 

gan pedagogs – pedagogs, gan pedagogs – vecāks; 

• Atgriezeniskās saites saņemšana. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Efektīva atbildības un pienākumu deleģēšana 

administrācijai. 

Turpināt motivēt darbiniekus uzņemties 

atbildību par efektīvu un kvalitatīvu savu 

pienākumu izpildi. 

Regulāras vadības sapulces, lai analizētu 

paveikto un plānotu turpmāko. 

Plānošanā un pašvērtēšanā iesaistīt visas 

mērķgrupas. 

Iestādes vadībai un darbiniekiem ir vienota 

izpratne par iestādes mērķiem un vērtībām. 

Izstrādāt attīstības plānu 2021. – 2024.gadam. 

Tiek veikta regulāra finanšu un resursu 

efektīva pārvaldība. 

Turpināt efektīvi un pārdomāti plānot un 

pārvaldīt iestādes finanses un resursus. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja veido, motivē un 

attīsta savu komandu kopīgu mērķu 

sasniegšanai. 

Turpināt motivēt un attīstīt savu komandu 

jaunu personīgo izaicinājumu un iestādes 

kopējo mērķu sasniegšanai.  

Izglītības iestādes vadītāja tic savu darbinieku 

spējām un uztic, dala atbildību pienākumu 

veikšanā. 

Veicināt darbiniekus pieņemt uzticētos 

pienākumus, kā arī motivēt uzņemties 

atbildību par pienākumu kvalitatīvu izpildi. 

Izglītības iestādes administrācija ir elastīga un 

uz sadarbību vērsta savā ikdienas darbā un 

pienākumu veikšanā, jo spēj ātri reaģēt un 

risināt radušās problēmsituācijas. 

Iekšējo normatīvo aktu pilnveidošana, 

papildināšana, regulāra atjaunošana – Darba 

kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības 

noteikumi. 

Vadītāja lēmumus pieņem demokrātiski, 

iespēju robežās, procesā iesaistot arī 

darbiniekus.  

Lēmumu pieņemšanā aktīvāk iesaistīt 

Iestādes padomi.  

Ētiska vadītāja darbība, kas balstīta uz 

cieņpilnu komunikāciju ar darbiniekiem. 

Regulāri pilnveidot zināšanas par 

aktualitātēm izglītības jomā, audzināšanas 

jautājumos.  

 

  



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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē tiek nodrošināta pieredzes 

apmaiņa, savstarpēja mācīšanās, kā arī darba 

pilnveide.  

Veicināt pedagogu sadarbību, daloties 

pieredzē gan iestādē, gan ar citām pirmsskolas 

izglītības iestādēm novadā.  

Jau vairākus gadus izveidojusies sadarbība ar 

vietējām kopienām – bibliotēka, kultūras 

nams, pagasta pārvalde, vietējiem 

zemniekiem, lai interesanti un padziļināti 

apgūtu mācību saturu. 

Sadarbības veicināšana plašākā mērogā. 

Iestādē ieviestie jauninājumi un inovācijas 

notiek pakāpeniski un pārdomāti, sniedzot 

nepieciešamo laiku, lai aprastu un pieņemtu. 

Sekmēt pedagogu individuālos centienus 

dažādu inovāciju ieviešanā un personīgajā 

ieguldījumā. 

Komunikācija ar izglītojamo vecākiem ir 

atvērta un vērsta uz sadarbību, rīcības 

nepieciešamības gadījumā meklējot labākos 

risinājumus. 

Efektīvi īstenot komunikāciju ar iestādes 

darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Metodiskā atbalsta nodrošināšana 

pedagogiem ikdienas darbā.  

Kursu organizēšana iestādē par pedagogiem 

aktuālām tēmām, kā arī finansiālo iespēju 

robežās, nosūtīt, pieteikt pedagogus 

profesionālās kompetences pilnveides 

kursiem. 

Skolotāju prasmju un profesionālo 

kompetenču pilnveidei nepieciešamo 

vajadzību un resursu apzināšana, ieteikumi, 

padomu un palīdzības sniegšana pašmācības 

ceļā.  

IT rīku un digitālo materiālu plašāks 

metodiskais nodrošinājums, kā arī ar to 

saistīto prasmju apgūšana,  nodrošinot 

apmācības.  

Iestādes vadības argumentēts pedagogu darba 

kvalitātes izvērtējums.  

Sekmēt atgriezeniskās saites veidošanos; 

regulāra vadības argumentēta atgriezeniskās 

saites sniegšana darbiniekiem. 

Pedagoģiskā personāla darba pašvērtēšana 

notiek 2 reizes gadā.  

Reizi gadā organizēt individuālās pārrunas ar 

darbiniekiem. 

Logopēds profesionālās darbības kvalitātes 

vērtēšanas procesā ieguvis 3.kvalitātes 

pakāpi. 

Atbalstīt un motivēt pedagogus pieteikties 

kvalitātes novērtēšanai, lai iegūtu savas 

profesionālās darbības padziļinātāku 

izvērtējumu. 

 

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

 

4.1.2020./2021.m.g. iestāde piedalījās pētījumā par fizisko aktivitāti, uztura paradumiem 

un ķermeņa masas indeksu 5-6 gadīgiem pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā.  

 

  



5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Izglītības iestāde 2020./2021.m.g. slēdza līgumu ar Latvijas Universitātes Tukuma 

filiāli par prakses vietas nodrošināšanu studentei.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību): 

• Veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem. 

• Sekmēt izglītojamo personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņu 

vajadzības, spējas un intereses. 

• Attīstīt caurviju prasmes, ikdienā atbalstot pašvadītu mācīšanos. 

• Veidot izglītojamā pārliecību par sevi kā lietpratīgu sabiedrības daļu.  

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas: 

• Kopumā gads ir bijis ļoti intensīvs, kas prasījis no pedagogiem lielu pacietību 

un izturību. Ir ļoti uzlabojušās zināšanas platformas E-klases izmantošanā, 

ikdienā plānojot un organizējot darbus. Arī vecāki ir pieņēmuši un izpratuši E-

klase nepieciešamību ikdienā un tās sniegtās iespējas. 

• Pēc mācību gada izvērtēšanas secināms, ka izglītības iestādes ikdienas 

notikumos un dzīvē aktīvi tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, tomēr jāpiestrādā 

pie aktīvākas un mērķtiecīgas Iestādes padomes iesaistīšanas iestādei svarīgu 

jautājumu risināšanā. 

 

 

 

 

 

 

 


