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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 

2021.gada 

5.septembrī  
Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 Abavas iela 5, 

Sabile, Talsu 

novads 

Venstpils iela 

17A, Sabile, Talsu 

novads 

Ventspils iela 17B,  

Sabile, Talsu 

novads 

 

V-3417 10.01.2011. 91 

      

 

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 10 grupu skolotāji, mūzikas 

skolotāja, sporta skolotāja 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

Nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Skolotājs logopēds, 

Medicīnas māsa 

 

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) 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija– veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku 

sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un 

bērna dzīvei mūsdienu pasaulē. 



2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Abavas Senlejas unikālajā vidē ieskauta 

izglītības iestāde, kurā aug un attīstās laimīgs, vispusīgs un tikumīgs pilsonis. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, līdzatbildība, radošums. 

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

Mācību saturs : 

•Aktualizēt ideju par Brīvdabas Pedagoģijas pamatprincipiem – izveidota 

prezentācija par Brīvdabas pedagoģiju un ar pedagogiem apspriestas turpmākās 

darbošanās iespējas.  

 •Pilnveidot vecāku informēšanu par izglītojamo sasniegumiem – pedagogus 

apmācījām veikt vērtēšanu E-klasē un informējām vecākus par bērnu sasniegumu 

vērtēšanas pamatprincipiem. 

Mācīšana un mācīšanas: 

 •Visu vecuma izglītojamo vecāku regulāra iepazīstināšana ar bērnu attīstības 

dinamiku, izmantojot E-klases platformu – vecāku sapulcēs un individuāli sniegta 

informācija par E- klases lietošanu un iespējām. 

Atbalsts izglītojamiem: 

 •Turpināt mācību procesā iekļaut tēmas par drošību, veselīgu dzīvesveidu – 

Tematiskajā plānā iekļāvām tēmu ‘’Esmu vesels!’’ un aktualizējuši Brīvbdabas 

pedaģoģijas idejas pedagogiem. 

Iestādes vide: 

 •Turpināt nodrošināt vecākiem iespēju piedalīties Edurio aptaujās – vecāki pauduši 

savu nostāju 2 Edurio aptaujās. Vienu no tām veidojām paši: ‘’Veselīgs dzīvesveids 

jūsu bērna attīstībai’’. 

Iestādes resursi: 

 •Organizēt apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumus uz vietas iestādē – 

epidemioloģiskās situācijas dēļ esam aktīvi popularizējuši iespēju piedalīties 

attālinātajos kursos, pieredzes apmaiņā. Kursos piedalījās gan pedagogi, gan 

pedagogu palīgi. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadības komandas regulāras tikšanās un 

darba analīze 

Iesaistīt visas mērķgrupas iestādes darba 

izvērtēšanā un turpmākā darba plānošanā 

Tiek deleģēti  pienākumi un atbildība 

administrācijas darbiniekiem 

Veicināt mērķgrupu pašiniciatīvu. 

Iestādes mērķi tiek aktualizēti, ņemot vērā 

iepriekšējā gadā sasniegtos mērķus.   

Turpmākos iestādes mērķus sasaistīt ar valstī 

un pašvaldībā izvirzītajiem mērķiem. 

Vadības komanda realizē efektīvu finanšu un 

materiāltehnisko resursu pārvaldību 

Veicināt finanšu ieguldījumu pedagoģisko 

pārmaiņu īstenošanā. 

  

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, 

kuri tiek izmantoti kā praktisks instruments 

rezultātu sasniegšanai. 

Aktualizēt regulāru informācijas atjaunošanu 

un papildināšanu VIIS sistēmā. 



Vadītājs spēj ātri un profesionāli reaģēt krīzes 

situācijās, nodrošinot nepārtrauktību iestādes 

darbības  nodrošināšanā. 

Iepazīties ar aktuālāko metodiku, literatūru 

vadības jautājumos. 

Vadītājs savā darbībā izmanto dažādus 

komunikācijas veidus 

Pilnveidot komunikāciju ar mērķgrupām 

Iestādē ir definētas kopīgas pamatvērtības un 

realizēta cieņpilna komunikācija  

Popularizēt iestādes pamatvērtibas visām 

mērķgrupām. 

Iestādē ir izvirzīti mērķi un sasniedzamie 

rezultāti  

Iepazīties un iepazīstināt mērķgrupas ar 

Izglītības attīstības pamatnostādnēm 

Iestādes vadītājs pārzina aktuālos jautājumus 

pedagoģijā un iestādes pārvaldībā 

Nepieciešams mērķtiecīgi un sistemātiski 

organizēt  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādei ir plānveida, regulāra sadarbība ar 

novada Izglītības pārvaldi. 

Nepieciešams optimāls infrastruktūras un 

resursu apjoms  

Iestādei ir izveidota laba sadarbība ar vietējo 

kopienu un nozares organizācijām, regulāri 

iesaistāmies sadarbībā. 

Iesaistīt sadarbībā plašāku mērķauditoriju. 

Iestādes vadībai  ir izpratne par aktuālo 

pārmaiņu būtību izglītībā 

Aktualizēt un iedzīvināt pārmaiņas visās 

mērķgrupās 

Iestādē ir regulāras, plānveida tikšanās savā 

starpā pedagogiem, pārrunājot aktuālos 

jautājumus par darba pilnveidi. 

Veicināt pedagogu savstarpējo  sadarbību – 

stundu savstarpēja vērošana, darbs komandās 

vai mācīšanās grupās.  

Vecāki regulāri iesaistās iestādes darbā un ir 

arī vecāku iniciatīva īstenot kādu konkrētu 

pasākumu 

Ieviest mērķtiecīgas un regulāras aktivitātes 

vecāku informēšanai un izglītošanai par 

mācību un audzināšanas jautājumiem. 

Iestādes padomes darbs ir strukturēts un 

jēgpilns. 

Aktualizēt iestādes padomes darbu saskaņā ar 

IL 31.pantā norādīto 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestrādē ir spēcīga pedagogu komanda, 

gandrīz visu pedagogu darbības kvalitāte ir 

novērtēta kā laba vai augstāk par labu. 

Veikt kvalitātes novērtēšanu jaunajiem 

pedagogiem (1-3 gadi darba stāžs) 

Iestādē darbojas logopēds, kurš nodrošina 

individuālos atbalsta pasākumus  

Sadarbībā ar dibinātāju, nodrošināt atbalsta 

personālu pieejamību (psihologa atbalsts) 

Pedagogi sistemātiski pilnveido savu 

profesionālo izaugsmi 

Pilnveidot  pedagogu digitālās prasmes 

 Iestādē ir pilnībā apzināta pedagogu faktiskā 

slodze, ņemot vērā gan kontaktstundas, gan 

plānošanu un gatavošanos nodarbībām. Tiek 

veikti pasākumi, lai samazinātu 

administratīvo slogu pedagogiem. 

Veikt aptauju par darbinieku psiholoģisko 

labsajūtu. 

  

 

 

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

 

4.1.Nav īstenoti projekti 



 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Nav noslēgti līgumi. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. 2021./2022.m.g. - veicināt droša un veselīga dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 

6.1.2. 2022./2023.m.g. - veicināt izglītojamo apkārtējās vides izjūtu, 

līdzdalību vides saglabāšanā un saudzēšanā 

6.1.3. 2023./2024.m.g. - veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un 

līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā  

 

6.2. Neskatoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, mums izdevās realizēt izvirzītos 

mēŗķus un uzdevumus.Tika veiksmīgi realizētas aptaujas Edurio platformā un 

oragnizētas darbinieku apmācības Zoom programmā. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1.(izglītības iestādei svarīgais, specifiskais). 

 

  



 

 


