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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-7762 07.01.2015 89 102 

Speciālā 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

valodas 

traucējumiem 

01015511  V-7781 22.01.2015 - - 

 

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.) 

6  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

1 Sporta skolotājs 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

1 logopēds 

 

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) 

• Brīvdabas pedagoģija kā mācību metode un darba organizācija, integrētam mācību 

procesam, kurā vide un dabas objekti kļūst par mācību saturu un mācību līdzekli: 

 SR- kvantitatīvi: 

o Par 20% palielināsies āra nodarbību īpatsvars, 



o 10% darba sanāksmes tiek plānotas, lai pilnveidotos un dalītos pieredzē 

par brīvdabas pedagoģiju 

                        SR-kvalitatīvi: 

o  Āra vides novērtējums,  

o Vides pilnveidošanas plāna izstrāde,  

o Vecāku izglītošana,  

o Āra nodarbību konspektu un ideju apkopojums 

 

• Pilnveidot vadības komandas profesionālās zināšanas  cilvēkresursu vadības 

kompetencē: 

SR- Kvantitatīvi 

o 2x mācību gadā individuālās sarunas ar Iestādes darbiniekiem 

o Pieaug darbinieku izpratne par Iestādes organizācijas kultūru 

o 3x mācību gadā organizēt sanāksmes, kurās tiek diskutēts par Iestādes 

vērtībām, redzējumu un turpmāko attīstību 

                    SR- Kvalitatīvi 

o Vadības komandas izglītojas cilvēkresursu vadības kompetencē 

o Profesionālās efektivitātes paaugstināšana vadības komandai un Iestādes 

kolektīvam- supervīzija 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Iestādes absolvents, kurš ir motivēts un sagatavots sākumskolas 

izglītības pakāpei, ar izpratni par tikumiskajām vērtībām, kuras pielieto ikdienā, savas 

sirdsapziņas vadīts. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Izglītības iestāde, kā vieta, kur notiek harmonisks 

un plūstošs dzīves ritējums, ļaujot caur dabu, tautas pedagoģiju un latvisko dzīvesziņu, 

pilnveidoties skolotājam un bērnam, lai pēcāk, savstarpējā mijiedarbībā pilnveidotos gan 

garīgi, gan praktiski. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņa, atbildība, tolerance 

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

• Rezultatīvs, pārskatāms un izprotams tematu plānojums, lai veiksmīgi varētu izvirzīt 

un sasniegt SR visās mācību jomās, caurviju prasmēs un tikumiskajā audzināšanā.  

Mērķis-Izstrādāt vienotu un efektīvu pedagoģiskā procesa plānojumu Iestādē 

SR- Pilnveidots un papildināts Iestādes pedagoģiskais plānojums, kas paredz ne tikai 

SR plānojumu temata ietvaros, bet arī uzskatāmi parāda pedagoga dienas plānojumu 

un darba organizāciju 

• Izglītības iestādes vadītājas profesionālo zināšanu pilnveidošana.  

Mērķis- Iestādes darbības izvērtēšana un attīstības plānošana, izmantojot dažādas 

metodes un resursus. 

SR- Izstrādāts Iestādes attīstības plāns 2022-2025. gadam 

3.  

4. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Vienota un produktīva vadības komanda Zināšanu pilnveidošana cilvēkresursu vadībā 

Vienots Iestādes attīstības redzējums vadības 

komandai, kas nodrošina efektīvu resursu 

pārvaldību 

Zināšanu pilnveidošana finanšu pārvaldībā 

Mērķtiecīga un pakāpeniska attīstības plāna 

uzdevumu realizācija 

Zināšanu pilnveidošana par jauno 

pašvērtēšanas kārtību 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skaidras iestādes vērtības Komunikācijas veidi un to  pielietojums 

dažādās situācijās 

Mērķu noteikšana un plānošana Vadības komandas līderisma iemaņu 

pilnveidošana  

Saliedēta komanda Supervīzija profesionālās efektivitātes 

paaugstināšanai 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja un dibinātāja efektīva sadarbība  Deleģēta atbildība 

Skaidra organizācijas kultūra Vecāku izglītošana un iesaiste mācīšanās 

procesā 

Pedagogu profesionālā pilnveide, kas palīdz 

realizēt Iestādes mērķus 

Izpratnes veidošana, ka Iestāde ir vienota 

mācīšanās organizācija 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Stabils pedagoģiskais personāls Sadarbība ar psihologu 

Efektīva pedagogu profesionālā pilnveide Pilnveidot Iestādes pedagogu pašvērtējumu 

Logopēda pieejamība bērniem no trīs gadu 

vecuma 

Supervīzija profesionālās efektivitātes 

paaugstināšanai 

 

 

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

 

5.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

Nav īstenoti projekti 

 

6. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

6.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Nav noslēgti sadarbības līgumi 

 

 

 

 



 

7. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

7.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

• Veidot bērnos tādas personības īpašības, kuras veicina ētisku attieksmi pret sevi un 

citiem. 

• Sekmēt savas darbības un emociju pašregulācijas veidošanos 

Prioritāšu ieviešana:  

o Caur latviešu tautas folkloru,  dzīvesziņu, rotaļām un latviešu tautas garīgās 

kultūras mantojumu; 

o Kopīgi izstrādāti grupas likumi un noteikumi; 

o Emocionālās inteliģences atttīstīšana 

 

7.2. Latviešu tautas folklora un tautas garīgais kultūras mantojums ir pamats bērnu tikumiskajai 

audzināšanai pirmsskolā. Bērnam izprotot tikumiskas un ētiskas rīcības motīvus, veidojas 

uzvedības un emociju pašregulācija, emocionālā inteliģence.  

 

8. Citi sasniegumi 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


