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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-6358 17.04.2013 201 195 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem 

0101 55 11 V-6359 17.04.2013 11 15 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

0101 56 11 V- 6360 17.04.2013 10 14 

 

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.) 

27 Pirmsskolas izglītības skolotāji maina darbu uz 

pamatskolas pakāpi. Pamatojums – piemērotāka 

darba noslodze un lielāks atalgojums. 

Jaunie pedagogi neiztur pirmsskolas skolotāju 

darba emocionālo slodzi un, viņuprāt, lielo 

pienākumu apjomu. Nav gatavi darbam ar 

iekļautajiem izglītojamajiem un vecākiem. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

3 Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, 

pirmsskolas izglītības sporta skolotājs un 

pirmsskolas izglītības skolotājs. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

6 2 logopēdi (0,7 un 1,3 likmes)  

1 speciālās izglītības skolotāji (1 likme),   

izglītības psihologs (0,7 likmes). 

Lai palielinātu speciālistu nodrošinājumu, tika 

izmantota vakantā mūzikas skolotāja likme –  

logopēdi no 1,75 uz 2 likmēm, 

speciālajam skolotājam  no 0,7 uz 1 likmi. 



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). 

 

Iestādes darba prioritātes. 

 

Iekļaujošas izglītības īstenošana: 

pilnveidot pedagoga prasmi saprast katra izglītojamā mācīšanās vajadzības;  

nodrošināt izglītojamam individuālu pieeju un speciālistu atbalstu. 

Lietpratības pieejas īstenošana mācīšanas un mācīšanās procesā: 

attīstīt izglītojamā mācīšanās ieradumus;   

veidot vecāku līdzdalību bērnu mācīšanās ieradumu veidošanā; 

padziļināti strādāt valodu mācību jomā. 

 

Sasniedzamo rezultātu kvalitatīvie rādītāji prioritātē - iekļaujošas izglītības īstenošana: 

 

• iestādes katrā grupā ir iekļauti izglītojamie, kas apgūst speciālās izglītības programmas 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem (0101 55 

11; 0101 56 11); 

• iestādes pedagogiem ir prasmes savlaicīgi pamanīt izglītojamā speciālās vajadzības, 

piesaistīt un sadarboties ar iestādes speciālistiem un informēt vecākus par bērnu 

mācīšanās vajadzībām; 

• tiek atrisināti arī sarežģītāki izglītojamo iekļaušanas gadījumi, izmantojot tikai iestādes 

resursus; tiek mainīta izglītojamā mācību vide (grupa); tiek piemēroti atbilstošākā 

pedagogu komanda; tiek konsultēti un atbalstīti vecāki; ir pedagogu regulārs darbs ar 

izglītojamā vienaudžiem, pieņemošas attieksmes veidošanā; 

• iestādē ir sistēmiska pieeja atbalsta pasākumu izglītojamajiem plānošanā, organizēšanā 

un īstenošanā; 

• iestādes pedagogiem ar pieredzi un ilgstošāku darba praksi PII “Kamolītis” ir izpratne 

par iekļaujošas izglītības īstenošanas idejām, mērķiem un grūtību pārvarēšanas 

paņēmieniem. 

 

Sasniedzamo rezultātu kvantitatīvie rādītāji prioritātē - iekļaujošas izglītības īstenošana: 

 

• atbalsts nodrošināts 135 izglītojamiem un viņu vecākiem, īstenojot individuālās 

nodarbības speciālistu vadībā, sniedzot izglītojamā novērtēšanu un konsultācijas 

vecākiem; uzsākot 2021. /2022. mācību gadu atbalsts plānots 167 izglītojamajiem; 

• iesaistīti 2 asistenti izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšanai un veiksmīgai 

iekļaušanai vienaudžu grupā; 

• izglītojamiem nodrošinātas speciālistu nodarbības iestādes ēkas jumta 

rekonstrukcijas laikā un attālināto mācību laikā; 

• visa mācību gada garumā speciālistiem ir iespēja 1reizi nedēļā risināt aktuālos 

jautājumus vadības komandas un speciālistu sanāksmēs; 

• iestādes pedagogiem ir iespēja atjaunot zināšanas par humānpedagoģijas 

pamatidejām un mērķiem; 

• pedagogiem regulāri ir iespēja izmantot darba atgādnes sociāli emocionālās 

mācīšanās jomā, izmantot pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumus, saņemt regulāras 



iestādes psihologa konsultācijas par sava darba uzlabošanu un attiecību veidošanu ar 

izglītojamo; 

• pedagogi regulāri saņem vadības komandas konsultācijas par iekļaujošas izglītības 

īstenošanu; 

 

Sasniedzamo rezultātu kvalitatīvie rādītāji prioritātē - lietpratības pieejas īstenošana 

mācīšanas un mācīšanās procesā: 

 

• pedagogi veiksmīgi apguvuši prasmi organizēt mācību procesu bērnu apakšgrupām, 

grupas vidē veidojot darbības vietas - “darbnīcas”; 

• pedagogi mērķtiecīgi plāno sasniedzamos rezultātus caurviju prasmēs kā izglītojamo 

uzvedības ieradumus; 

• pedagogu izpratne par izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmēm ir pieaugusi – 

pedagogi sniedz izglītojamajiem vairākas izvēles iespējas mācīšanās procesā un 

atbalsta izglītojamā patstāvību; 

 

Sasniedzamo rezultātu kvantitatīvie rādītāji prioritātē - lietpratības pieejas īstenošana 

mācīšanas un mācīšanās procesā: 

 

• pedagogiem visa mācību gada laikā vienu reizi divos mēnešos notiek grupas 

komandas darbsemināri – plānošanas par lietpratības pieejas īstenošanu praksē; 

• visi iestādes pedagogi uzsāk e – klases lietošanu pedagoģiskā darba plānošanā; 

• iestādes 5 grupās visiem  izglītojamiem vecumā līdz 4 gadiem pedagogi veic runas 

un valodas attīstības novērtējumu pēc logopēdu ieteiktajiem kritērijiem; mērķis – 

padziļināt pedagogu izpratni par bērnu runas un valodas attīstības pēctecību un 

mācīšanās vajadzībām valodu jomā; 

• iestādes 6 pedagogi veic 59 izglītojamo snieguma novērtējumu pirmsskolu beidzot 

pēc iestādē noteiktā formāta; pedagogi mācās un apgūst prasmi izstrādāt un fiksēt 

ieteikumus un rekomendācijas atbilstoši izglītojamo mācīšanās vajadzībām. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija. 

 

Bērns kā vērtība pieaugušo pasaulē – pamats cilvēces attīstībai. 

Ieguldījums bērna attīstībā – pamats mūžizglītībai. 

Pieaugušie maina sevi un kļūst tādi, kādus vēlas redzēt savus bērnus. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo. 

  

Pieaugušie un bērni tiecas uz vienu sasniedzamo rezultātu - ticēt labajam, darīt, mācīties 

un domāt par sevi, citiem un pasauli: 

- es esmu labs, apkārt man ir labi cilvēki un daudz vērtīga, ko darīt; 

- es klausos, ieklausos, cenšos saprast un iedziļināties; 

- es runāju, mani dzird, es jautāju, man atbild; 

- es daru pats, es palīdzu citiem, es iesaistos un piedalos; 

- es prasu padomu, es pieņemu palīdzību, es mācos, mācu citus un dalos 

veiksmēs. 



2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā.  

 

Mūsu iestāde ir atvērta, draudzīga, ciena un tic demokrātijas, iekļaujošās izglītības, 

humānpedagoģijas vērtībām: 

 

Demokrātijas vērtības - cilvēkam ir brīva, bet atbildīga izvēle; 

                           viedokli un idejas izsaka visi; 

                           veido vienlīdzīgas attiecības starp cilvēkiem. 

Iekļaujošās izglītības vērtības - cilvēki pieņem atšķirīgo citos;  

                                                   sniedz atbalstu un izprot katra mācīšanās vajadzības; 

                                                   ciena ikvienu kā personību. 

Humānpedagoģijas vērtības – cilvēki pārvalda savas emocijas; 

                                                 savstarpēji mierīga un laipna attieksme; 

                                                 novērtē katra sniegumu un ceļ pašapziņu; 

    kļūdas uztver kā mācīšanās sastāvdaļu. 

 

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

 

Vides atjaunošana pēc ieilgušajiem jumta remontdarbiem: 

 

- sīkie telpu un inventāra remontdarbi «pašu rokām»; 

- mācību vides izveide katrā grupā; 

- individuālo darba telpu pārplānošana; 

- celtnieku «pamestās» teritorijas sakopšana; 

- bērnu laukumu labiekārtošana ar vecāku atbalstu. 

 

Kolektīva saliedēšana pēc ieilgušajiem jumta remontdarbiem: 

 

- humānpedagoģijas darbsemināri; 

- vadības komandas individuālās sarunas un konsultācijas darbiniekiem; 

- «emocionālās bankas» runājošā siena; 

- iestādes darba izvērtējums darbinieku un pedagogu skatījumā SVID formātā. 

 

Atbalsta pasākumu nodrošināšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: 

 

- nodrošinātas izglītojamajiem individuālās nodarbības speciālistu vadībā, ņemot vērā 

visus traucējošos faktorus (remontdarbi, covid-19, kadru mainība) ;                                       

- uzņemti un novērtēti jauni izglītojamie ar speciālām vajadzībām;  

- vēroti un novērtēti visi izglītojamie valodu jomā; 

- uzsāktas mūzikas terapijas nodarbības. 

 

Atbalsta pasākumu nodrošināšana sešgadniekiem: 

 

- papildus individuālās nodarbības sešgadniekiem valodu jomā – lasītprasmes 

apguves grūtību pārvarēšanā un latviešu valodas apguvē; 



- izglītojamo psiholoģiskās gatavības noteikšana pēc vecāku pieprasījuma un iestādes 

psihologa konsultācijas vecākiem; 

- informācijas sagatavošana par izglītojamo sniegumu. 

 

E - klases ieviešanas pirmie soļi: 

 

- nodrošināta interneta pieejamība visās iestādes telpās; 

- īstenots datortehnikas nodrošinājums grupu skolotājiem; 

- plānošanas darbsemināri pedagogu grupu komandām; 

- e-klases apguves pirmie soļi un praktiskais pielietojums. 

 

Iestādes padomes darbības uzlabošana. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes vadības komandai ir stabila izpratne 

par vērtībām un īstenojamajiem mērķiem. 

 

Pieņemot lēmumus, tiek uzklausīts visu 

iesaistīto pušu viedoklis. 

 

Iestādes darba prioritātes tiek īstenotas, 

atbilstoši valsts un pašvaldības izglītības 

attīstības prioritātēm, izvērtējot iestādes 

situāciju un atbilstību īstenībai. 

Pēc iestādes dalības projektā “Skola 2030” ir jāizstrādā 

jauns, detalizētāks iestādes attīstības plāns. 

 

Iestādē jāizveido sistēmisku pieeju darbinieku un 

pedagogu darbības pašvērtējumam un analītisko datu 

apstrādei. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulārs un sistēmisks darbs ar ārējiem un 

iekšējiem normatīvajiem aktiem. Iekšējo 

normatīvo dokumentu atbilstība ārējo 

normatīvo aktu prasībā. 

Uzlabot sistēmisku pieeju, deleģēt uzdevumus citiem, 

apgūt mērktiecīgāku laika plānošanu. Savlaicīgi īstenot 

plānoto. 

Saskaņota, mērķtiecīga un uz atgriezenisko 

saiti balstīta administrācijas sadarbība. 

 

Prasme reaģēt uz notiekošo un pieņemt 

savlaicīgus lēmumus. 

Apgūt prasmi mainīt organizatoriskos nosacījumus, 

pielietojot dažādus vadības stilus. 

 

Jāveido iestādē sistēma kontroles un pārraudzības 

formām. 

Atbalstoša attieksme, prasme uzklausīt un 

skaidrot, tiek veltīts laiks darbam ar 

cilvēkiem. Dominē cieņpilna attieksme. 

Mācīties sarunām veidot konstruktīvu nobeigumu, 

deleģēt līderību sarunu partnerim. 

Dominē godīgums, vārdu un darbu saskaņa. Jāuzlabo prasme argumentēt savu viedokli. 

Vadības komanda pārzina un spēj skaidrot 

citiem iestādes mācīšanās stratēģijas. 

 

Aktīvāk piesaistīt cilvēkresursus iestādes darbības 

mērķu īstenošanai. 

 



Iestādes darbība apliecina  iekļaujošas 

izglītības īstenošanas iespējas un tālāku 

attīstību. 

Nepieciešams licencēt speciālo izglītības programmu 

0101 58 11, lai saglabātu iekļaušanas iespējas bērniem 

ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Aktīva dalība iestādes kopīgajā mācīšanās 

procesā un pieredzes tālāknodošanā sociāli 

emocionālās mācīšanās jomā un pozitīvas 

uzvedības atbalsta noteikumu jautājumos. 

Uzlabot iestādē kopīgās mācīšanās stratēģijas 

humānpedagoģijas, speciālās pedagoģijas jomā. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestāde ir atvērta sadarbības diskusijām, 

izsaka priekšlikumus problēmsituāciju 

risināšanai. 

 

Iestādē ir izstrādāti un aprobēti mācīšanās 

materiāli, ir savas kopīgās mācīšanās 

stratēģijas un  pieeja pieredzes tālāknodošanā 

citām izglītības iestādēm. 

 

Iestāde ar savu pieredzi turpina dalību 

projekta “Skola 2030” organizētajos 

mācīšanās pasākumos. 

 

 

Dažādot sadarbības formas un panākt sistēmiskāku 

pieeju. Piesaistīt ārējos vērtētājus.  

 

Veidot jaunas mācīšanās grupas iestādē – jaunie 

pedagogi,  iestādes pedagogi ar pieredzi, vecāki. 

 

Vairāk veltīt laiku speciālistu individuālajai  sadarbībai 

ar izglītojamā vecākiem, lai veidotu vecāku izpratni par 

sava bērna mācīšanās vajadzībām un jēgpilnu atbalstu 

mācību procesā, mācoties attālināti. 

 

Panākt vecāku jēgpilnu līdzdalību iestādes darbībā kā 

mācīšanās organizācijā. Uzsākt veidot kopīgu vīziju 

par izglītojamā mācīšanās vajadzībām. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir aktīva dalība iestādes pieredzes pārnesē. 

 

Iestādē ir savas kopīgās mācīšanās tradīcijas 

un pieeja. 

 

Vadības komanda īsteno kolektīva 

stiprināšanu un garīgo vērtību celšanu. 

 

Pedagogiem ir laba savstarpējā sadarbība un 

līdzdalība kolektīva mācīšanās procesā. 

 

Aktualizēt iestādes pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtību. 

 

Izstrādāt pedagogu profesionālās pilnveides sistēmu. 

 

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

Projekti netika īstenoti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

Sadarbības līgumi nav noslēgti. 

 

 

 

 



 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes:  

Sociāli emocionālās mācīšanās nosacījumu un pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumu 

ievērošana (audzināšanas darba galvenie nosacījumi): 

 

- pieaugušajiem jāmainās pašiem, lai kļūtu par piemēru citiem pieaugušajiem un bērniem; 

- pieaugušajiem jāvienojas par kopīgām vērtībām, kam tic un uz ko tiecas; 

- pieaugušajiem nepārtraukti jāveic savas rīcības pašvērtējums, jātiecas uz personības 

pilnveidi; 

- pieaugušajiem jāraugās uz savām kļūdām kā uz iespēju mācīties; 

- pieaugušajiem jāmācās nevainot sevi vai citus par pieļautajām kļūdām; 

- pieaugušajiem jābūt atvērtiem, atklātiem; 

- pieaugušajiem jāciena sevi, citus un apkārtējo pasauli; 

- pieaugušajiem jāsaredz, jāparāda un jārada drošība, ka pasaulē ir daudz laba, skaista un 

interesanta. 

 

Bērniem veido uzvedības ieradumus, kas noder dzīvei: 

 

- bērns pārņem no pieaugušā saudzīgu pieskārienu praksi; 

- bērns mācās nomierināšanās paņēmienus; 

- bērns mācās kļūdainas rīcības labošanas praksi;  

- bērns apgūst spēju runāt par grūtībām. 

 

Bērnu pašvadītas mācīšanās prasmju veidošana. 

 

Sasniedzamie rezultāti: 

- bērns dara pats;  

- bērns  jautā;  

- bērns prasa palīdzību; 

- bērns izvēlas; 

- bērns labo kļūdas ar pieaugušā palīdzību; 

- bērns mācās  runāt par  to, ko dara un mācās; 

- bērns pabeidz iesākto. 

 

Bērnu tolerances veidošana (iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā). 

 

Sasniedzamie rezultāti: 

- bērns nesmejas par citu ārējo izskatu, citādāk paveikto darbu, valodu un uzvedību; 

- bērns mācās kontrolēt savas emocijas un savaldīt savu agresiju pret citiem; 

- bērns mācās darboties kopā ar citiem, sasniedzot vienotus darbības mērķus; 

- bērns pieņem palīdzību, mācās piedāvāt palīdzību un jēgpilni palīdzēt citiem; 

- bērns mācās izteikt savu viedokli; 

- bērns mācās pieņemt savas un citu kļūdas kā mācīšanās sastāvdaļu. 

 



 

6.2. Secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Izglītojamie visās vecuma grupās mācību procesā veiksmīgi darbojas nelielās apakšgrupās - 

grupu “darbnīcās, izdara izvēli, plāno savu darbību un runā par  savu mācīšanos, atbilstoši 

savām spējām. 

 

Katrā grupā ir iekļauti vairāki izglītojamie ar speciālām vajadzībām un  ir vienaudžu un 

pieaugušo pieņemti, saņem speciālistu  atbalstu un mācās atbilstoši savām mācīšanās 

vajadzībām. 

 

Pedagogi pēc iestādē pārvarētajām darba organizācijas grūtībām, turpina kopīgās mācīšanās 

praksi par humānpedagoģiju, iesaistot tajā jaunos pedagogus. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Galvenie secinājumi: 

 

Iestādes pieredzi un darbības praksi joprojām izmanto projekts “Skola 2030”. Iestādes 

materiāli tiek izmantoti konferencēs. Atsevišķi pedagogi piedalās vebināros. Iestādes 

vadības komanda regulāri konsultē projekta ekspertus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


