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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 

0101 11 11  V-3767 2011. gada  

27. janvārī 

112 114 

 

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.) 

15 pedagogi  

( ieskaitot vadītāju 

un vadītājas 

vietnieku izglītības 

jomā) 

Izglītības iestādi raksturo 

stabils pedagogu kolektīvs. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

- Nav bieža kadru mainība 

un ilgstošas vakances 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Iestādes atbalsta personāls- 

skolotājs-logopēds 

medicīnas māsa. 

Nepieciešamības gadījumā 

izglītojamajiem un viņu 

ģimenēm, kā arī iestādes 

darbiniekiem  ir pieejami 

pašvaldības Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centra 

speciālistu konsultācijas. 

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g.  

Iestādes pamatmērķis 2021./2022. mācību gadam: 

Sadarbība ar  vecākiem katra izglītojamā individuālās attīstības  potenciāla realizēšanā  

mūsdienīgā izglītības vidē. 

 

 

 



Veicamie uzdevumi: 

Pilnveidot Izglītības iestādes un izglītojamo vecāku sadarbību, stiprinot  un aktivizējot 

jau pārbaudītas klātienes  sadarbības formas un mērķtiecīgi uzlabojot attālinātās saziņas 

un informācijas apmaiņas metodes. 

Stipro un vājo pušu izvērtēšana izglītojamajiem, ikdienas sasniegumu izvērtēšana, lai 

konstatētu katra bērna individuālo izaugsmi. 

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšana, sabalansējot intereses ar spējām un 

sadarbību visos līmeņos. 

Pedagogu profesionālā pilnveide IT jomā. 

Vecāku līdzdalība izglītojamo attīstības dinamikas izvērtēšanā un sekmēšanā. 

 

Sasniedzamie rezultāti: 

Regulāra un kvalitatīva saziņa ar vecākiem E-klasē, savlaicīga informācijas aprite. 

Vecāki/ likumiskie pārstāvji ieinteresēti mācību procesā, tā dažādošanā. 

Vecāki saņem informāciju par bērna attīstību un sasniegumiem. 

Regulāri ir apzinātas un fiksētas izglītojamo stiprās un vājās puses. 

Tiek veikts individuāls darbs ar izglītojamajiem, diferencēta pieeja. 

Izglītojamie ir iesaistīti tematu aptverošo jautājumu izstrādē, veic secinājumus, prezentē 

apgūto. 

Izglītojamie darbojas patstāvīgi un radoši. 

Pedagogi izrāda pašiniciatīvu un savā pieredzē dalās ar kolēģiem. 

Mācību procesā tiek pielietotas dažādas metodes, tās pielāgojot pēc aktualitātes. 

Iestādē darbojas mazās mācīšanās grupas, kurās tiek izzināta konkrēta problēmsituācija un 

kopīgi meklēts risinājums. 

Visu mācību gadu tiek pilnveidotas IT prasmes. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Mācīt un audzināt īstenus savas valsts pilsoņus un  

uzsverot vispārcilvēciskās vērtības. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Izglītojamais-radošs, drošs, garīgi 

bagāts, fiziski vesels un sociāli aktīvs. 

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

 

2.4.Izglītības iestādes vadītāja mērķi 2020./2021. mācību gadam. 

Pilnveidot izglītības vidi izglītojamo mācību sasniegumu un labizjūtas veicināšanai. 

Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, veicinot  vecāku līdzatbildību un 

līdzdarbību bērnu mācīšanās sasniegumu veicināšanā. 

 



Iestādes pamatmērķis:  

Kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process vispusīgai bērna 

personības attīstībai. 

Veicamie uzdevumi:  

Turpināt veidot veiksmīgu, mērķtiecīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem – par to liecina 

šādi fakti - individuālas konsultācijas, sapulces, sadarbība izglītojamā individuāla izglītības 

programmas apguves plāna īstenošanā, vecāku iesaiste projektos, aktīva informācijas 

apmaiņa e-klasē unwhatsapp, sadarbība ar iestādes padomi, vecāku atbalsts mājturības 

nodarbību organizēšanā. 

Stipro un vājo pušu izvērtēšana izglītojamajiem, ikdienas sasniegumu izvērtēšana, lai 

konstatētu katra bērna individuālo izaugsmi-par to liecina šādi fakti- izveidots 9 soļu plāns, 

kā rīkoties, ja izglītojamajam ir nepieciešams atbalsts, apstiprināta pirmsskolas iestādē 

pieejamā atbalsta grupa. Pamatojoties  uz visa pusgada veiktajiem novērojumiem un 

izvērtējumu E-klasē, pedagogi veikuši  izglītojamo attīstības izvērtējumu – stiprās vājās 

puses. Veidota pozitīva sadarbība ar Iekļaujošās Izglītības atbalsta centru.  

 

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšana, sabalansējot intereses ar spējām un 

sadarbību visos līmeņos - par to liecina šādi fakti: 

 -pedagogi plāno aktivitātes, kas atspoguļo tematu un aktualizē to, kas interesē 

izglītojamos,ņemot  vērā sasniedzamos rezultātus, tikumus, vērtības un caurviju prasmes. 

Vienu reizi mēnesī tiek organizē process tā, lai izglītojamajiem būtu iespēja strādāt grupās 

un prezentēt savu darbu. Izglītojamie devušies mācību  ekskursijās. 

Mācību process tiek organizēts  tā, lai izglītojamie darbotos  pašvadīti un apgūtu dzīvei 

nepieciešamās prasmes.  

Veidot radošu, efektīvu un attīstību veicinošu mācību vidi un stiprināt izglītojamo 

emocionālo labizjūtu iestādē, par to liecina šādi fakti: 

- grupu vidē atspoguļots temats, radoša pieeja mācību procesam, āra nodarbības grupas 

komandas iesaiste savstarpējās komunikācijas pilnveidošanā un labizjūtas nodrošināšanā. 

 

Veicināt iestādes darbinieku emocionālo labizjūtu, profesionalitāti un paaugstināt zināšanu 

līmeni, par to liecina šādi fakti: 

 - Skolotāji un skolotāju palīgi apmeklējuši tālākizglītības kursus, fokusgrupās diskutēts 

par katra darbinieka labizjūtu un tās ietekmi uz darba kvalitāti, darba grupās tiek meklēta 

un prezentēta informācija kolēģiem par konkrētām tēmām, vecāku vērtējums pēc veiktās 

aptaujas mācību gada noslēgumā. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Vadītāja regulāri veic iestādes darba 

pašnovērtēšanu un tālākas attīstības 

plānošanu. Iestādē visiem ir vienota vīzija, 

mērķi un ikgadējas darba prioritātes. Paveiktā 

vērtēšanā tiek iesaistīti darbinieki un 

izglītojamo vecāki. 

Veicināt darbinieku līdzatbildību, 

pašiniciatīvu un vēlmi iesaistīties iestādes 

darba pašnovērtēšanā. 

Plānojot iestādes darbu vadītāja pamatojas uz 

valsts izglītības pamatnostādnēm un 

pašvaldības izglītības attīstības stratēģiju. 

 

Vadītāja veicina izglītojamajiem, viņu 

vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem 

piederības apziņu un lepnumu par izglītības 

iestādi.  

Turpināt izkopt izglītības iestādes tradīcijas, 

kas veicina izglītojamajos, viņu vecākos un 

izglītības iestādes darbiniekos piederības 

apziņu un lepnumu par izglītības iestādi.  

Vadītāja deleģē pienākumus un atbildību gan 

administrācijas darbiniekiem gan 

pedagogiem, iesaistot arī citu mērķgrupu 

pārstāvjus. Iestādes vadītāja atbalsta skolotāju 

iniciatīvas  mācību procesa dažādošanā. 

Veicināt un pilnveidot katra vadības 

komandas dalībnieka līdzatbildību iestādes 

iekšējo procesu norisē, izrādot pašiniciatīvu. 

Vadītāja nodrošina izglītības iestādi ar 

atbilstīgas kvalifikācijas darbiniekiem nosaka 

izglītības iestādes darbinieku pienākumus un 

izvērtē viņu darba rezultātus. 

Personāls ir stabils, profesionāls, piedalās 

iestādes kopīgi definēto mērķu realizēšanā un 

sasniegšanā. 

Atbalstīt pedagogus, pilnveidojot viņu 

profesionālo kvalitāti un novērst izdegšanas 

riskus. 

Veidot vienotu izpratni par Iestādes darba 

efektivitāti veicinošiem apstākļiem. 

Iestādes vadītāja lielu vērību  pievērš visu 

iesaistīto pušu labizjūtas veicināšanai un 

nodrošināšanai. 

Sekmēt katra darbinieka līdzatbildību 

labizjūtas nodrošināšanā. 

Vadītāja plāno un nodrošina izglītības 

iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo 

resursu efektīvu izmantošanu un lietderīgu 

apsaimniekošanu. Iestādē ir izveidota efektīva 

saziņas forma informācijas apmaiņai- e-klase, 

WhatsApp. 

Turpināt dialogu ar dibinātāju 

materiāltehnisko līdzekļu piesaistei iestādes 

funkciju nodrošināšanai. 

Vadītāja kopā ar vadības un grupu komandām 

plāno un organizē kvalitatīva mācību procesa 

norisi. 

Veicināt kvalitatīvas atgriezeniskās saites 

nodrošināšanu starp grupas komandu un 

izglītojamo vecākiem. 

Vadītāja, kopā ar komandu, izvirza izglītības 

iestādes mēŗķus, pamatojoties uz pastāvošās 

situācijas analīzi. 

Atīstības plāns ir veidots, ņemot vērā 

pieejamos datus, pierādījumus un 

pašnovērtējumu. Izglītības iestādē notiek 

attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība 

un kontrole. Iestādes un pedagogu darba 

izvērtējums vienmēr tiek attiecināts pret 

iestādes konkrētajiem mērķiem, tiek plānots, 

kādi dati vēl jāiegūst un kā tos analizēs. 

 



Iestādes vide ir estētiska un droša 

izglītojamajiem. 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek uzskaitīti, 

analizēti un izmantoti turpmākā mācību darba 

pilnveidošanā 

Pilnveidot darba formas ar izglītojamajiem, 

kuriem ir mācīšanās traucējumi. 

Vadītāja un vadības komanda (izglītības 

jomas vietnieks, saimnieciskā darba vietnieks, 

skolotājs - logopēds un medmāsa) mērķtiecīgi 

virzās un  sasniedz  kopā ar dibinātāju 

definētos izglītības kvalitātes mērķus, kuri 

regulāri tiek aktualizēti. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītājai ir vīzija un 

ilgtermiņa redzējums par iestādi. 

 

Izglītības iestādes vadītāja veido vadības 

komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku 

pienākumu izpildi.  

Veicināt visu iesaistīto pušu līdzatbildību. 

Vadītāja kopā ar  komandu organizē un 

atbalsta sadarbību ar citām izglītības 

iestādēm, rūpējas par izglītības iestādes 

prestižu un tēlu sabiedrībā. 

 

Izglītības iestādes vadītāja  sadarbobojas  ar 

izglītības iestādes padomi, izglītības pārvaldi, 

pašvaldību, informē darbiniekus par darba 

stratēģiju un pieņemtajiem lēmumiem. 

Turpināt izveidoto sadarbību un meklēt 

jaunus partnerus. 

Vadītāja izstrādā iekšējos normatīvos aktus, 

veic to atjaunošanu atbilstoši izmaiņām ārējos 

normatīvajos aktos un  reālajai situācijai. 

Veikt iekšējo normatīvo dokumentu 

izvērtēšanu.  

Vadītāja konsultējas ar iesaistītajām pusēm 

(piemēram vadības komanda, pedagogi, 

darbinieki, vecāki, dibinātājs), lai 

demokrātiski vadītu lēmumu pieņemšanas 

procesu, uzņemas atbildību un krīzes 

situācijās spēj pieņemt nepopulārus 

lēmumus. 

 

Vadītājai ir izpratne par atšķirībām starp 

dažādiem komunikācijas veidiem, to 

pielietošanas iespējām, vadītāja demonstrē šīs 

prasmes ikdienas darbībā un  spēj sniegt un 

saņemt dažādu atgriezenisko saiti, tā ir 

konkrēta un vērsta uz rīcības pilnveidi. 

Pilnveidot krīzes komunikāciju. 

Vadītāja darbība ir ētiska, to raksturo iestādes 

definētās vērtības, godīgums, vārdu un darbu 

saskaņa, prasme īstenot cieņpilnu 

komunikāciju. 

Monitorēt izglītības iestādes izglītojamo un 

darbinieku labizjūtas līmeni un vecāku 

apmierinātības līmeni. 

Vadītāja regulāri  pilnveido profesionālo 

kompetenci audzināšanas, mācīšanas, 

 



mācīšanās jautājumos, notiek pieredzes 

uzkrāšana un pārnese. 

Vadītāja deleģējusi atbalsta sniegšanu IKT 

jautājumos  vietniekam izglītības jomā, kas 

vienlaikus ir arī izglītības tehnoloģiju 

mentors pašvaldībā.  

Izglītības iestādes vadītāja nodrošina iestādes 

darbības tiesiskumu, regulāri atjaunojot un 

papildinot informāciju VIIS sistēmā. 

 

Administrācijas sanāksmēs vadītāja pieņem 

pamatotus lēmumus, apsverot iespējas kā 

ievērot visus epidemioloģiskos noteikumus 

Covid-19 krīzes apstākļos. Uzņemas atbildību 

par pieņemtajiem lēmumiem.  

Veicināt aktīvāku vecāku iesaisti e-klases 

izmantošanā-saziņai, atgriezeniskās saites 

nodrošināšanā un informācijas apmaiņā. 

Vadītāja nodrošina efektīvu komunikācijas un 

informācijas apriti visām iesaistītajām pusēm. 

 

 Vadītāja veicina izglītības iestādes kolektīva 

izpratni par pārmaiņām izglītībā – gan 

kompetencēs balstīta mācību satura, gan 

pilnveidotajā mācīšanas un mācīšanās pieejā 

un sekmē visu pedagogu iesaistīšanos šajā 

procesā.  

Turpināt meklēt risinājumus izglītības 

iestādes vides pilnveidošanā un mācību 

metožu dažādošanā (digitālā pratība, kopīgoti 

dokumenti, IT mentora atbalsts). 

Turpināt atbalstīt un veicināt katra darbinieka 

personisko un profesionālo attīstību, akcentu 

liekot uz digitālās pratības uzlabošanu un IKT 

izmantošanu darba pienākumu veikšanai. 

Pedagoģiskā darba pieredze un darbs dažādos 

amatos  dažādās izglītības pakāpēs  ļauj 

saskatīt izglītības sistēmu kā vienotu 

veselumu un darbiniekus kā vērtības, 

pēctecīgi un plānveidīgi īstenojot izvirzītos 

mērķus.  

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja sadarbojas ar dibinātāju (domes 

vadība, izglītības pārvalde, bāriņtiesa, sociālo 

lietu pārvalde ) būtiskāko funkciju īstenošanā 

(stratēģiskā iestādes attīstība, pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide, 

izglītības kvalitātes mērķu definēšana, 

infrastruktūras un resursu nodrošināšana). 

 

Vadītāja iesaista izglītības iestādes personālu   

aktuālo pārmaiņu ieviešanā un realizēšanā. 

Veicināt mērķtiecīgu izglītības iestādes 

pedagogu sadarbību  profesionālajā jomā 

(piemēram, nodarbību  savstarpējā vērošana,  

darbs komandās vai mācīšanās grupās, 

regulārās iknedēļas metodiskās sarunas par 

darba pilnveidi u.tml.)  

Vadītāja plāno izglītības iestādes regulāru 

sadarbību ar citām izglītības iestādēm, lai 

iegūtu jaunu pieredzi, skatījumu par 

 



aktuālajiem profesionālās darbības 

jautājumiem. 

Vadītāja regulāri nodod informāciju 

vecākiem, uzklausa tos, kopīgi risina 

problēmjautājumus. 

 

Vadītājai ir veiksmīga sadarbība ar Iestādes 

padomi.  

Veicināt un aktivizēt vecāku līdzdarbošanaos 

informācijas apritē e-klasē. 

Vadītāja kopā ar atbalsta komandu sniedz 

atbalstu izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām - individuālā mācīšanās plāna 

izstrāde. 

Pilnveidot darbu pie izglītojamo stipro un vājo 

pušu apzināšanas, fiksēšanas, attīstības 

monitoringa. 

Vadītāja kopā ar vadības komandu un iestādes 

pedagogiem regulāri plāno mācību saturu 

mācību jomu ietvaros, domājot par mācību 

satura atbilstību pa vecumposmiem, integrējot 

caurviju prasmju attīstību un vērtībās balstītu 

ieradumu veidošanos mācību procesā. 

Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par 

pieņemtā lēmuma realizāciju.  

 

Vadītāja plāno un organizē pedagogu  

sadarbības modeli, lai pastāvīgi sekotu 

izglītojamā attīstībai īstermiņā un ilgtermiņā, 

un  lai nodrošinātu labākas mācīšanās 

iespējas.  

Turpināt personāla iesaisti profesionālajā 

pilnveidē, kas virzīta uz iestādes mērķu 

sasniegšanu. Pilnveidot katra darbinieka  

vēlmi un prasmes izvērtēt savu darbu un 

saņemt atgriezenisko saiti.  

Vadītāja veicina personāla profesionālās 

kompetences pilnveidi, nodrošinot 

nepieciešamo finansējumu no iestādes 

budžeta. 

 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes pedagogiem ir liela darba pieredze un 

regulāri tiek nodrošinātas profesionālās 

pilnveidošanās iespējas. 

 

Iestādē tiek organizēta savstarpējā pieredzes 

apmaiņa, mācīšanās darba vietā un iespēja 

piedalīties pieredzes apmaiņas semināros ar 

citām izglītības iestādēm. 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta pedagogu 

profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. 

 

Rosināt pedagogus pieteikties profesionālās 

darbības novērtēšanai un  iegūt profesionālās 

kvalitātes pakāpes. 

Iestādē tiek nodrošināta optimāla pedagogu 

noslodze, nodrošinot apmaksātu laiku arī  

kopīgai rotaļnodarbību plānošanai un bērnu 

mācīšanās sasniegumu izvērtēšanai. 

 

 

Iestādē pieejams skolotāja –logopēda un 

medmāsas atbalsts. Iestāde sadarbojas ar  

institūcijām, piemēram Sociālo lietu 

 



pārvalde,Iekļaujošas izglītības atbalsta 

centrs.u.c. 

 

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

               4.1. projekti nav īstenoti 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. nav 

 

6.Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1.Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 
Audzināšanas uzdevumi 2018.- 2021. gadam  

• Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku -tikumisku, 

rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā.  

• Veidot nepārtraukti un pēctecīgi izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, 

sekmējot to iedzīvināšanu praksē.  

• Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, 

godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums, drosme, gudrība) 

rīcības izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu 

ikdienā.  

Plānotais rezultāts: 

▪ Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana ikdienā ( iestādē notiekošajos 

procesos, ekskursijās, pārgājienos). 

▪ Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus un iestādes darbinieku personīgo 

pieredzi un rīcību. 

Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi. 

Plānotais rezultāts: 

▪ Individuālā pieeja izglītojamajiem; 

▪ Nodarbību plānošana un grupas vide atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām. 

Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā vērtību.  

Plānotais rezultāts: 

▪ Individuālas konsultācijas ar izglītojamo vecākiem; 

▪ Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi; 

▪ Sportiskās aktivitātes ģimenēm; 

▪ Atvērto durvju dienas; 

Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā iestādē akcentēta nepieciešamība un spēja pielāgoties 

jaunajiem nosacījumiem-  dažādu ierobežojumu ievērošanai, periodiskām mācībām 

attālināti, digitālo rīku  mērķtiecīgākai izmantošanai savstarpējā saziņā un komunikācijā. 

 

 



 7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Laika posmā no 2021. gada 1.februāra līdz 12.februārim, saskaņā ar Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta 2021. gada 25. janvāra rīkojumu Nr.1D-06e/42 „Par 

akreditācijas ekspertu komisijas izveidi” .notika vadītājas profesionālās darbības 

novērtēšana.  

Raksturojot iestādes stiprās puses, ekspertu komisija ieteica: 

 

Turpināt pilnveidot izglītojamo labizjūtas nodrošināšanu, iesaistoties visai iestādes saimei. 

Turpināt meklēt risinājumus izglītības iestādes vides pilnveidošanā un mācību metožu 

dažādošanā. 

Turpināt atbalstīt un veicināt katra darbinieka personisko un profesionālo attīstību, akcentu 

liekot uz digitālās pratības uzlabošanu un IKT izmantošanu darba pienākumu veikšanai. 
 

 

 


