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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-3408 06.01.2011. 60 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 Iestāde ir nodrošināta ar 

nepieciešamo personālu izglītības 

programmas īstenošanai  

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. 

1 Skolotājs logopēds 

 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g.  

Prioritātes  Plānotie sasniedzamie rezultāti 

Pielāgot integrēto 

mācību saturu,  

papildināt to vai 

mainīt tematus un to 

apguves secību 

atbilstoši vecuma 

posmiem, spēju, 

vēlmju, zināšanu un 

prasmju līmenim 
 

1.100% pedagogi turpina īstenot  kompetenču pieejā balstītu mācību procesu: mācību 

vide sasaistīta ar plānotajiem bērnam sasniedzamajiem rezultātiem, mācību un 

sadzīves situācijās tiek integrētas caurviju prasmes, to  apguve un pielietošana, bērni 

izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas un daudzveidīgi modelētās 

mācību situācijās, aktualizēta un atbalstīta pozitīvā uzvedība, svinēti gadskārtu svētki 

un notiek dažādi tematiskie pasākumi. 

2.Pilnveidota izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā kompetence: 

kursu, semināru vebināru apmeklēšana (100% pedagogi), pedagogu regulāra 

sadarbība, savstarpēja pieredzes apmaiņa iestādē un ārpus tās, pedagogi bērnu 

apmācības procesā izmanto modernās informācijas tehnoloģijas (vismaz 70% 

pedagogu efektīvi un mērķtiecīgi izmanto IKT rotaļnodarbībās). 

Pilnveidot 

pašvērtēšanas 

kārtību iestādē 

Pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (pedagogi, tehniskais personāls, vecāki, 

dibinātāja pārstāvis), tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, lai  kvalitatīvi 

izstrādātu iestādes attīstības plānu. 

Vismaz divas reizes gadā organizētas sanāksmes ar iestādes mērķgrupām par 

pašvērtēšanu.  

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  



 

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

attīstības likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – motivēti, radoši, uz sadarbību vērsti izglītojamie 

mūsdienīgā pirmsskolā.     

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

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

 

Uzdevums Rezultāts 

1. Turpināt veidot padziļinātu izpratni un 

īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību 

saturu iestādes darbā. 

1.1. Panākt līdzsvarotu un pēctecīgu 

izglītības apguvi iestādē; 

1.2. Pastiprināt aktīvu, individuālā bērna 

pieredzē un izziņā balstītu mācību procesu, 

veicinot domāšanu iedziļinoties, 

izmantojot pieredzi un ikdienas situācijas, 

domājot, darbojoties ar prieku un apgūto 

nostiprinot jaunās situācijās; 

1.3. Izglītības iestādē veido tādu mācību 

vidi, kas ir atbilstīga dažādām un 

individuālām bērnu mācīšanās vajadzībām 

lietpratības attīstībā telpās un ārā, veicinot 

bērnu domāšanas, sociāli emocionālo, 

sadarbības, uzņēmējspējas un citu caurviju 

prasmju, zināšanu un pamatprasmju 

mācību jomās nostiprināšanu un vērtību 

izpratnes veidošanos; 

1.4.Runājošās sienas izveide. 

 

Turpināta kompetenču pieejas īstenošana, akcentējot caurviju 

prasmes mācību procesā. Rotaļnodarbības īsteno pa mācību 

jomu centriem. Izzinošā tēma plānota mēnesim, balstoties uz 

bērna interesēm, spējām un pieredzi, ietverot arī caurviju 

prasmes un tikumu ieradumu veidošanu ikdienā. Mācību 

procesā izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienīgi 

mācību līdzekļi, informācijas tehnoloģijas. Bērni aktīvi 

iesaistās mācību darba vietas sagatavošanai, sakārtošanai, 

paši var izvēlēties ar kādiem materiāliem darbu veikt.  

Lai izglītojamie varētu mācīties iedziļinoties, pedagogi 

rosināja bērniem pašiem plānot savu darbu, ļaujot darboties 

katram pēc viņa interesēm un savā tempā, ņemot vērā bērnu 

individuālās attīstības īpatnības, tā veicinot viņu patstāvību. 

Mācību uzdevumi tiek gatavoti diferencēti, ņemot vērā bērnu 

vecumposmu, jau iegūtās zināšanas un pakāpenību zināšanu 

apguvē no vienkāršā uz sarežģīto bērnam vēlamajā tempā. 

Rotaļnodarbības organizētas visas dienas garumā, plānojot 

daļu mācību procesa organizēt āra vidē, kur pedagogi izmanto 

iestādes apkārtnē esošos dabas resursus. Bērniem ir iespēja 

pētīt, novērot, ieklausīties, eksperimentēt, radoši un praktiski 

darboties. Sasniedzamie rezultāti mācību jomās un caurviju 

prasmēs izvirzīti, lai bērniem attīstītu domāšanas prasmes, 

radošumu un pašizpausmi. Lai panāktu līdzsvarotu un 

pēctecīgu izglītības apguvi pāreja no mācību tematiem notiek 

pakāpeniski.  

Izstrādāta izglītojamo vērtēšanas kārtība. Pedagogi darbu 

plāno ELIIS sistēmā. 15 bērni sagatavoti mācību uzsākšanai 

6-7 gadīgo grupā “Pūcītes” Rojas vidusskolā. 

Runājošās sienas veido kopā ar bērniem, pārrunājot, ko viņi 

zina, ko vēlētos uzzināt vai izdarīt attiecīgajā tematā, tad 

saliek attēlus, bērni mēneša laikā seko līdzi, ko pētījuši, vai 

radusies vēl kāda cita ideja. Kā atgriezeniskā saite ir bērnu 

radošie darbiņi un pārrunas. 

2.Turpināt rosināt skolotājas bērnu 

apmācības procesā izmantot modernās 

informācijas tehnoloģijas. 

 

Modernās informācijas tehnoloģijas (interaktīvo tāfeli, 

datoru, projektoru) mācību procesā tiek izmantotas, lai 

parādītu bērniem attēlus un mācību video par attiecīgo tēmu, 

interaktīvās spēles, multiplikācijas filmas tikumu apguvei, 

dziesmu, deju ierakstu, pasakas. Bildes un uzskates materiāli 

tiek rādīti uz interaktīvās tāfeles, kā arī sagatavotas tematam 

atbilstošas prezentācijas ar dažādiem pārsteiguma 

momentiem vai uzdevumiem. Darbā ar bērniem tiek 



izmantots gaismas galds zīmēšanai un rakstīšanai, audio 

atskaņotājs.  

3. Bērnu aktīva pētniecības un praktiskā 

darbība apkārtējās dabas izzināšanai 

pastaigās un āra nodarbībās. 

3.1. Rotaļnodarbību vadīšanā āra vidē; 

3.2. Padziļināta bērnu interese par dabā 

notiekošajiem procesiem; 

3.3. Aktīva bērnu pētnieciskā procesa 

darbība āra vidē; 

3.4. Veselīga dzīvesveida izpratnes 

veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās 

aktivitātes visos dienas režīma posmos. 

 

Rotaļnodarbības notiek arī āra vidē - gan grupas laukumā, gan 

mežā. Bērni dabā darbojas ar tur pieejamiem priekšmetiem, 

dabas materiāliem. Katru dienu iesāk ar laikapstākļu 

pētīšanu, novērošanu un to raksturošanu. Tiek veikti 

sezonālie pētījumi.  

Sakopta dabas teritoriju ap mūsu iestādi. Pēc sakopšanas 

talkas, bērni pastiprināti pievērš uzmanību atkritumiem mežā, 

secinot, ka nav labi tos mest zemē. 

Lai bērni apgūtu kustības un būtu aktīvi, tiek nodrošināta  

atbilstoša vide un daudzfunkcionālās āra aktivitāšu zonas. 

Sporta nodarbībās izmanto daudzveidīgu inventāru, reizēm to 

aizstāj ar dabas materiāliem. Bieži ar bērniem  runā par 

drošību, lai radinātu atpazīt riskus un padomāt pirms lēmumu 

pieņemšanas un rīcības.     Sporta nodarbības ievada daļu 

bērni vada paši, rāda vispārattīstošos vingrojumus. Lai varētu 

atcerēties vingrojumu kompleksa secību, ir izveidotas 

piktogrammas. Rotaļnodarbības beigās tiek veiktas pārrunas 

ar bērniem, lai varētu izvērtēt, vai ir sasniegts sasniedzamais 

rezultāts un kāds tas ir bijis.  

Realizēti pasākumi katra vecuma grupā par veselīgu uzturu, 

fizisko aktivitāšu nozīmi un veselīgu vidi. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja iestādes darbības 

pašvērtēšanu veic strukturēti, prot definēt mērķus un 

uzdevumus, noteikt galvenās prioritātes un 

sasniedzamos rezultātus. Mērķi, uzdevumi, prioritātes 

tiek plānoti saskaņā ar Attīstības plānu un 

Audzināšanas plānu. Katru gadu tiek izstrādāts darba 

plāns, tiek veikta paveikto darbu analīze, saskaņā ar 

kuru tiek veiktas nepieciešamās korekcijas.  

Izstrādāt iestādes attīstības plānu 2022.-

2025.gadam, vadoties pēc Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam. 

Iesaistīt izglītības iestādes darba plānošanā un 

novērtēšanā visas izglītības darbībā 

ieinteresētās mērķgrupas.  

 

Izglītības iestādes vadība nodrošina labvēlīgu vidi 

izglītības iestādē. Vadītāja demokrātiski deleģē 

pienākumus un atbildību. Lielākā daļa izglītības 

iestādes darbinieki izprot iestādes misiju, vīziju un 

mērķu sasniegšanu.  

Turpināt papildināt zināšanas par efektīvu 

personāla pārvaldību iestādē. 

  

 

Vadība plāno, organizē un vada izglītības iestādes 

darbības jomas. Katrs pārzin un efektīvi pilda darba 

pienākumus savas kompetences ietvaros, kopējo 

mērķu sasniegšanai.  

Sekot informācijai par valsts politikas 

izglītībā pamatnostādnēm, lai nodrošinātu 

iestādē mūsdienīgu pieeju izglītībā. 

Vadītāja efektīvi pārvalda finanšu resursus. Iestādes 

vadība izvērtē resursu nodrošinājumu un atbalsta 

Turpināt racionāli un efektīvi plānot iestādes 

budžetu.  



pedagogus ar tehniskās vides iekārtošanu, pedagogu 

iniciatīvas dažādot mācību procesu.  

Regulāri tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze. 

Turpināt darbu pie telpu un āra teritorijas 

labiekārtošanas, pilnveidošanas.  

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja seko līdzi ārējo normatīvo 

aktu izmaiņām un pārzin iestādes tiesiskos jautājumus. 

Iekšējie normatīvie akti izstrādāti saskaņā ar spēkā 

esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem. Atbilstoši 

izmaiņām, dokumenti tiek regulāri atjaunoti un  

aktualizēti. 

Turpināt regulāri pārskatīt un aktualizēt 

iekšējos normatīvos aktus. 

 

Vadītāja ikdienas darbā pielieto dažādas līderības 

stratēģijas un taktikas, nodrošinot efektīvu izglītības 

iestādes darbību. Lēmumu pieņemšanā konsultējas ar 

iesaistītām pusēm, uzņemas atbildību par nepilnībām 

un nodrošina to novēršanu, ir elastīga un atvērta 

jaunām idejām. 

Turpināt pilnveidot zināšanas par līderības 

stratēģijām. 

Vadītāja komunicē ar visām iesaistītām pusēm, 

ievērojot ētikas kodeksu. Vadītāja prot skaidri, 

saprotami izteikt savu viedokli, vadīt sarunas. 

Vadītājai ir labas komunikācijas, saskarsmes un 

sadarbības prasmes. 

Turpināt dažādot sadarbības formas ar 

iestādes darbiniekiem, lai saliedētu un 

stiprinātu iestādes kolektīvu. 

Prot cieņpilni komunicēt un rast risinājumu dažādās 

konfliktsituācijās. Spēj paust savu viedokli, uzklausīt 

un respektēt otra viedokli.  

Turpināt ikdienas darbā ievērot ētikas 

pamatprincipus.  

 

Izglītības iestādes vadītāja seko līdzi izglītības 

attīstībai, kā arī nozares tendencēm. Iegūto 

informāciju pielieto, plānojot attīstības stratēģiju, kā 

arī ikdienas darbā.  

Turpināt sekot līdzi izglītības attīstībai un 

nozares tendencēm.  

 

Regulāri tiek pilnveidota profesionālā kompetence 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumos. 

Sekot līdzi pārmaiņām izglītībā un īstenot tās 

savā profesionālajā darbībā. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāra sadarbība ar pašvaldību. Sadarbības 

rezultātā izglītības iestādē ir pieejams optimāls 

infrastruktūras un resursu apjoms.  

Sadarbībā ar dibinātāju noteikt attīstības 

mērķus, balstoties uz pašvērtēšanas 

rezultātiem.  

Iestāde sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, citām 

izglītības iestādēm, piedaloties dažādās aktivitātēs. 

Turpināt sadarbību, daloties pieredzē un 

gūstot jaunu pieredzi un atziņas. 

Vadītāja sekmē personāla iesaistīšanos aktuālo 

pārmaiņu ieviešanā.  

Veidot vienotu izpratni par vērtēšanas 

sistēmu.  

Izglītības iestādē tiek rīkotas sēdes, nodarbību 

vērošana, kurās pedagogi dalās savā pieredzē, 

savstarpēji mācās.  

Aprobēt jaunas pieredzes apmaiņas formas, 

ņemot vērā ar Covid-19 saistītos 

ierobežojumus.  



Izglītības iestādes vadītājas komunikācija ar vecākiem 

ir operatīva, atvērta sadarbībai un rīcībai.  

Sekmēt izpratni par vecāku līdzatbildību 

izglītības iestādes pārvaldībā un mērķu 

sasniegšanā.  

Vadītāja rada priekšnosacījumus un atbalsta iestādes 

padomes darbību. Atbalsta padomes priekšlikumus un 

ņem vērā tos, pieņemot lēmumus. 

Pilnveidot sadarbības sistēmu ar padomi. 

Iesaistīt padomi mērķu, budžeta un dažādu 

aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.  

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visu pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija 

atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Nodrošināt psihologa pakalpojumu.  

 

Visi pedagogi veic tiesību aktos noteikto 

nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi. 

Turpināt pilnveidot profesionālo kompetenci  

 

Slodzes pedagogiem ir sadalītas, ņemot vērā izglītības 

iestādes vajadzības, pedagogu izglītību, kvalifikāciju 

un racionālas darba organizācijas nosacījumus.  

 

Atbalstīt un veicināt pedagogu ieinteresētību 

personīgās un profesionālās izaugsmes 

veicināšanā.  

Mudināt pedagogus piedalīties pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanā. 

Visi pedagogi regulāri un sistemātiski pilnveido savu 

profesionālo meistarību kursos, semināros,  

notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa iestādē, citās 

izglītības iestādēs. Iestādē tiek veikta nodarbību 

vērošana un vērtēšana pēc noteiktiem kritērijiem, kā 

arī pedagogi veic sava darba pašnovērtējumu.  

Turpināt finansēt darbinieku tālākizglītību.  

 

 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

Nav projektu. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Iestādei nav noslēgti sadarbības līgumi. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, 

godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, 

tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

6.1.2. Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību. 

6.1.3. Veicināt iekļaujošo izglītību. 

6.1.4. Iesaistīt izglītojamos kultūrizglītībā. 

6.1.5. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi. 

6.1.6. Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, 

vides sakārtošanā un saglabāšanā. 



6.1.7. Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava novada izzināšanā un kultūras mantojuma un 

vides iepazīšanā. 

6.1.8. Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos un citos masu medijos un 

informēt sabiedrību par audzināšanas darba labās prakses piemēriem. 

6.1.9. Organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma audzināšanā - valsts svētku svinēšana, 

gadskārtu svētki. 

 

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

 

Ikdienā bērniem veiksmīgi tiek piedāvātas dažādas situācijas un aktivitātes, kas veicina bērnu izpratni 

par vērtībām. Mācīti ievērot drošības un kārtības noteikumus gan telpās, gan laukā,  veicināta bērnu 

izpratne par sevi un ģimeni.  

Izglītības iestādē tiek turēti cieņā latviešu tradicionālie gadskārtu svētki un Latvijas valsts svētki. Tika 

meklētas un realizētas savādākas kā ierasts svētku svinēšanas organizācijas formas, ņemot vērā 

ierobežojumus valstī. 

Kompetenču pieejas ieviešot, bērni aktīvāk līdzdarbojas iestādes dzīvē (piedalīšanās pasākumos, 

konkursos, bērnu radošo darbu izstādes, rotājumu izveide, grupas vides izveide un sakārtošana u.c.). 

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Izglītojamie piedalījušies Makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, konkursā “Dzejolēns”. 

Bērnu darbu izstāde tika organizēta Rojas bibliotēkā, lai popularizētu izglītojamo radošumu un 

prasmes.  

Atbalstam un piedalāmies Latvijas Tautas sporta asociācijas rīkotajā Latvijas Veselības sporta nedēļā 

2020, Eiropas savienības projektā “Eiropas jūdze 2021”, kopā noejot 13,6 km jeb 8,4506 jūdzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sportsvisiem/?__cft__%5b0%5d=AZXIe10jda2bGi5kUeFOYnLQq1lj88JZ1JoqpGbJj4rubR41rx1qlcdkiZ6uL13Sc0KO3FcUneg8iXULtVi7naSRPuT3uDmH2EYDRLLL_d5X_vnnRKMDtVvn4ZiizDFyDY06oY_86lsBEpEHwjfjNZq21ArYnU5xCVRvR5QsnU0WAdJYyFNmnMjy6Ru_W9weRpGz6VM2eeTOBpFQA_1kDckw&__tn__=-UC%2CP-y-R

