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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 

pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  V-5674 16.10.2012. 99 92 

Mazākumtautību 

vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011121  V-5640 11.10.2012. 52 58 

Mazākumtautību 

speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem 

01015521  V-5663 15.10.2012. 29 25 

Mazākumtautību 

speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015621  V-5664 15.10.2012. 26 26 

 

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.) 

34  

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. 

6  

 

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) 

 

2021./2022. mācību gada prioritātes iestādē: 

1) Pirmsskolas izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija skolotāju kopienā. 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42413&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42413&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42413&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42413&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42413&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=42413&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


Kvalitatīvais SR: Mācīšanās organizācijā tiek balstīta uz iestādes turpmākās attīstības vajadzībām 

un ir vērsta uz saskaņotu pedagoģisko darbību. Skolotāji ir apguvuši un lieto vienotu terminoloģiju 

jaunā mācību satura īstenošanā un iekļaujošās izglītības kontekstā. Iestādē ir izveidota un darbojas 

savstarpējā mācīšanās sistēma, kā arī pedagogu profesionālās kompetences sistēma. 

Kvantitatīvais SR: 4 reizes gadā (septembris, decembris, marts, jūnijs) skolotājiem ir radīta iespēja 

kopīgi analizēt datus par iestādes darbu. 70% skolotāju ir apmeklējuši rotaļnodarbības pie kolēģiem 

ar mērķi iedzīvināt iekļaujošo vidi savā darbā. Ir notikušas 3 teorētiskās un 5 praktiskās kolektīva 

nodarbības par iekļaujošo vidi un iekļaujošo komunikāciju iestādē. 

 

2) Pirmsskolas izglītības iestādē ir ieviesta jauna attīstības plānošanas un pašvērtēšanas kārtība. 

Kvalitatīvais SR: Iestādes plānošanā iesaistās visas mērķgrupas (vecāki, pedagogi, tehniskie 

darbinieki, Iestādes padome, pašvaldības pārstāvis, atbalsta komanda, 6-7 gadus veci izglītojamie). 

Plānošanā izglītības un audzināšanas procesa norises daļu sagatavo atbalsta komanda sadarbībā ar 

pedagogiem, vecākiem, izglītojamiem un vadītāja vietnieku izglītības jomā, saimnieciskās darbības 

daļu sagatavo vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā sadarbībā ar tehniskiem 

darbiniekiem un pedagogiem, veselības jomas daļu sagatavo pirmsskolas un skolu māsa sadarbībā 

ar pašvaldības pārstāvi un izglītības iestādes vadītājs nodrošina attīstības plānošanas procesa virzību 

un saskaņo to ar Iestādes padomi. 

Pašvērtēšanas procesā iesaistās visas mērķgrupas (vecāki, pedagogi, tehniskie darbinieki, 

Iestādes padome, pašvaldības pārstāvis, atbalsta komanda). Pašvērtēšanas rezultātā tiek izvērtēta 

ikgadējo prioritāšu īstenošana, izglītības programmu realizācijas kvalitāti un audzināšanas darba 

virzienu ieviešana. 

Kvantitatīvais SR: Par 25% pieaug visu iesaistīto pušu gatavība darboties pārmaiņu īstenošanā 

izglītības iestādē. Ir bijušas 2 darba sanāksmes par iestādes attīstības plānošanu un 3 darba 

sanāksmes par pašvērtējuma procesu izglītības iestādē. 

  

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1.Izglītības iestādes misija  

Radīt bērniem iekļaujošu, atbalstošu, attīstošu, draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu un mūsdienīgu 

vidi. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo  

Pirmsskolēns ir radošs darītājs, kurš ieklausās, vēro, pēta pasauli, apzinās savas emocijas un 

intereses, kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā 

Cieņpilna, atbildīga, uz sadarbību vērsta, droša un rūpes veltoša iestāde ir pamats bērna 

attīstībai un labjūtībai.  

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

2020./2021.mācību gada prioritātes izglītības iestādē bija: 

1) Audzināšanas un mācību darba satura papildināšana ar metodēm, kas veicina kritiskās 

domāšanas un radošuma attīstību. 

Kvalitatīvais SR: Iestādes pedagogi un vadība ir pilnveidojuši savas zināšanas ar jaunām metodēm 

un veiksmīgi realizē tās darbā. Pedagogi uzņemas atbildību par metožu izvēli. 

Kvantitatīvais SR: Novadītas 8 teorētiski praktiskās semināra nodarbības “ Ceļā uz pārmaiņām”, 

Kur pedagogi apguva un aprobēja metodes un stratēģijas kritiskās domāšanas un radošās darbības 

iedzīvināšanai mācību procesā. Apmeklētas 18 rotaļnodarbības pie kolēģiem ar mērķi smelties 

jaunas metodes darbā ar izglītojamiem kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai. 

 

2) Katra bērna individuālajām interesēm un spējām atbilstoša izaugsme, individuāla sasniegumu 

vērtēšana. 



Kvalitatīvais SR: Izstrādāti individuālie programmas apguves plāni izglītojamiem ar speciālajām 

vajadzībām un noteiktas turpmākās attīstības virzieni sadarbojoties grupas pedagogiem, atbalsta 

komandai, iestādes vadībai un izglītojamo vecākiem. Visās vecuma grupās tiek vērtētas bērnu 

zināšanas, prasmes un iemaņas katras tēmas sākumā un beigās attiecībā pret skolotāja izvirzīto SR 

un noteiktas bērnu individuālās prioritātes mācību procesa apguvei. 

Kvantitatīvais SR: 3 reizes mācību gada laikā (novembris, februāris, maijs) tiek sagatavots 

novērtēšanas ierakstu apkopojums, ko pedagogi izsniedz vecākiem. 1 reizi mēnesī skolvadības 

sistēmā E-klase tiek vērtētas bērna spējas mācību programmas apguvē. 2 reizes gadā (septembrī, 

janvārī) tiek sastādīts un izvērtēts individuālais programmas apguves plāns izglītojamiem ar 

speciālajām vajadzībām. 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 

Ir lietišķa izpratne par personālvadību. 

Iestādes vadībā tiek izmantots demokrātiskais 

vadības stils, ko apliecina vadītāja 

novērtēšanas protokols.  

Iestādē darbojas vadības komanda, kas vada 

iekļaujošās izglītības procesu iestādē. 

Sistemātiski iesaistīt tehniskos darbiniekus un Iestādes 

padomi attīstības plānošanā un pašvērtējuma veikšanā, 

balstoties uz Valsts pamatnostādnēm uz Daugavpils 

Izglītības pārvaldes  attīstības stratēģiju.  

 Pilnveidot esošās zināšanas personālvadības 

jautājumā ar mūsdienīgām pieejām, metodēm un 

demokrātiskiem principiem. 

Papildināt zināšanas, gūt labās prakses piemērus citās 

iestādēs iekļaujošās vides veidošanā. 

Nepieciešams piesaistīt papildus finanšu resursus no 

dažādiem avotiem (ziedojumi, kvalitatīvu 

pakalpojumu piesaistīšana, projekti  u.tml.), un 

efektīva to pārvaldīšana. 

 

 

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

 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē ir skaidri definētas vērtības, kas ir 

komanddarbības rezultāts, sadarbojoties 

pedagogiem un administrācijai. 

Sistemātiski tiek organizēti teorētiski 

praktiskie semināri pārmaiņu ieviešanai 

mācību un audzināšanas procesā. 

Iestādes darba plānā iestrādāt iekšējo normatīvo aktu 

aktualizācijas procesu.  

Pilnveidot zināšanas par jaunām demokrātiskās 

vadības un līderības stratēģijām. 

Stiprināt iekšējo emocionālo noturību, apmeklēt 

emocionālās inteliģences kursus. 

Iesaistīt iestādes vērtību definēšanā tehniskos 

darbiniekus, atbalsta komandu un vecāku mērķgrupu. 

Izzināt sporta politikas un kultūras politikas 

pamatnostādnes, kuras iespējams efektīvi sasaistīt ar 

pirmsskolas izglītības iestādes darbības virzieniem. 

Izstrādāt instrumentu, kas palīdzētu izvērtēt pārmaiņu 

efektivitāti. 

 

 

 



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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 

Izglītības iestādē ir nodrošināta savstarpējā 

mācīšanās un komanddarbība, kas sekmē 

pieredzes izzināšanu un sekmīgu programmas 

īstenošanu.  

Aktīvāk iesaistīties un rosināt iniciatīvas, sadarbojoties 

ar Izglītības pārvaldi. Veicināt darbinieku izpratni par 

personīgo atbildību savlaicīgas profesionālās 

kompetences pilnveidē. 

Iesaistīties projektu darbībā vietējās kopienas mērogā. 

Reizi nedēļā konsultēt darbiniekus un virzīt, attīstīt un 

motivēt uz pārmaiņām izglītībā, izmantojot inovatīvas 

un interaktīvas metodes. 

Mācīt pedagogus kvalitatīvi un sistemātiski sniegt AS 

viens otram, kas uzlabos iegūtās pieredzes projicēšanu 

savā darbībā. 

Izveidot efektīvu sistēmu, kuras rezultātā visi vecāki 

zina, kā iespējams iniciēt dažādas aktivitātes, rosināt 

pārmaiņas.  

Nodrošināt caurskatāmību un iesaistīt visu mērķgrupu 

pārstāvjus iestādes padomes darbībā. 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Jaunie un pieredzējušie pedagogi gūst atbalstu 

no iestādē strādājošā mentora un mācīšanās 

konsultanta -  eksperta, lai kvalitatīvi īstenotu 

kompetenču pieejas realizāciju pirmsskolas 

izglītības iestādē.  

Turpināt veikt regulāru mentora darbu ar jaunajiem 

pedagogiem, kuru darba pieredze ir mazāka par 2 

gadiem, vai kuri tikai vēl mācās universitātē. 

Sistemātiski pilnveidot profesionālās kompetences 

apguves grafiku ar jauniem piedāvājumiem.  

Pilnveidot pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas sistēmu, iestrādājot kvalitātes 

indikatorus. 

Pilnveidot pedagogu pašvērtēšanas veidlapas, mudinot 

tos izvērtēt stiprās puses un turpmākās vajadzības. 

 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Prioritātes Ieviešana 

Izglītojamo izpratnes par tikumiem 

un vērtībām veicināšana 

Daudzveidīgu mācību situāciju modelēšana vērtību un 

tikumu nozīmes izpratnei. Mācīt saskatīt tikumisku 

rīcību un vērtības ikdienas situācijās. Aktualizēt un 

atbalstīt APU, mērķtiecīgi akcentējot vērtību cilvēka 



cieņa. Visu bērnu iesaiste, svinot svētkus, akcentējot 

vērtību – kultūra. 

Iestādes tradīciju stiprināšana, 

nodrošinot ikvienam bērnam 

līdzdalības iespējas. 

Pozitīvā, drošā, iekļaujošā iestādes vidē organizēti 

pasākumi  bērnu patriotisma un pilsoniskās atbildības 

audzināšanā, t.sk. valsts svētku svinēšana un atceres 

dienu atzīmēšana u.c. 

Bērnu izpratnes veicināšana par 

drošību un veselību kā vērtībām. 

Tematisko un sporta pasākumu organizēšana, 

atbildīgās jomas speciālistu pieaicināšana bērnu 

izglītošanas un audzināšanas procesā.  

Atbalsta pasākumu īstenošana 

iekļaujošās izglītības un pozitīvas 

uzvedības veicināšanai. 

Iestādes vadības komandas, atbalsta personāla un 

bērnu vecāku sadarbība ar grupu pedagogiem, bērna 

audzināšanas un mācību satura apguvē. 

Bērna personības apzināšanās un 

attīstības sekmēšana, mērķtiecīgi 

atbalstot pašvadītu mācīšanos un 

sadarbības prasmes. 

Individuālā pieeja izglītojamiem, diferencējot atbalsta 

pasākumus. Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu 

interesēm un vajadzībām. 

   

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

2020./2021.mācību gadā  

Iestādē veiksmīgi strādā APU programma, taču ir nepieciešama tās pilnveide attiecībā pret 

kompetenču pieeju un iekļaujošo vidi.  

Iestādes izglītojamie iepazina darba tikumu pašvadītas mācīšanās ceļā, tāpēc nepieciešamas 

nostiprināt to caur brīvdabas pedagoģiju. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes 

darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
 


