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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.m.

g.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.m.

g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V-7051 04.03.2014. 107 106 

Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

programma 

01011121  V-5636 11.10.2012. 

 

105 104 

Mazākumtautību speciālās 

pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem 

ar valodas traucējumiem 

01015521  V-5662 15.10.2012. 18 18 

Kopā: 229 227 

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.) 

26 Tai skaitā 2 pedagogi ir bērna kopšanas 

atvaļinājumā.  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

1  Pirmsskolas izglītības skolotājs (latviešu valodas 

skolotājs). Pedagoga trūkums ir saistīts ar nepilnu 

slodzi. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

1 Pirmsskolas izglītības skolotājs 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) 

1.3.1. Prioritāte – izglītības iestādē ir ieviesta jauna pašvērtēšanas kārtība.  

Sasniedzamie rezultāti:  

Kvalitatīvi: pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (vecāki, pedagogi, atbalsta un tehniskais personāls, 

dibinātāja pārstāvis); pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, izglītības kvalitāte un 

audzināšanas prioritāro darba virzienu īstenošana; pašvērtēšanā ir izmantotas kvalitātes vērtēšanas metodes, 

par kurām vienojas visi iesaistītie; pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā piedalās iestādes vadītājs, vadības 

komanda; izglītības iestādes vadītājs pašvērtēšanā nodrošina procesa virzību, atbild par pašnovērtējuma 

ziņojuma pēdējo redakciju. 

Kvantitatīvi: par 10% pieaug mērķgrupu gatavība iesaistīties pārmaiņu īstenošanā izglītības iestādē; 

pašvērtēšanā ir izmantotas vismaz 3 kvalitātes vērtēšanas metodes; ir bijušas 4 darba sanāksmes par 

pašvērtēšanu izglītības iestādē. 



1.3.2.Prioritāte – pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana, sadarbības veicināšana jaunā mācību 

satura plānošanā un īstenošanā.  

Sasniedzamie rezultāti: 

Kvalitatīvi: pedagogi ir pilnveidojuši kompetenču pieejā balstīta mācību procesa vadīšanas prasmes; 

pedagogu sadarbība ir vērsta uz efektīvu jaunā mācību satura plānošanu un īstenošanu; pedagogi ir 

pilnveidojuši savas profesionālās kompetences IT izmantošanā. 

Kvantitatīvi: ne mazāk kā 80% pedagogu ir apmeklējuši profesionālās kompetences pilnveidošanas kursus; 

reizi mēnesī pedagogi darba grupās kopīgi analizē paveikto un plāno turpmāko mācību procesu; reizi mēnesī 

notiek kolektīva vai pedagogu apakšgrupu kopīgie semināri par pedagogiem aktuāliem jautājumiem saistībā 

ar profesionālo pilnveidi, mācību procesu, sasniedzamo rezultātu izvērtēšanu u.c.; sistemātiski organizēta 

iekšējā pedagogu darba pieredzes apmaiņa; rotaļnodarbību vērošanas rezultātā 100% pedagogu ir saņēmuši 

atgriezenisko saiti no saviem kolēģiem un 30% pedagogu – no iestādes administrācijas par mācību satura 

īstenošanu, mācību procesa vadīšanu un sasniedzamo rezultātu izvērtēšanu; 50% pedagogu ir piedalījušies 

pieredzes apmaiņas pasākumos, kuri tika organizēti pilsētas izglītības iestādēs; ir organizētas (skaits – pēc 

nepieciešamības) nodarbības pedagogiem par IT izmantošanu mācību procesā, vecāku izglītošanā un 

atgriezeniskās saites nodrošināšanā; 95% pedagogu ir vienota izpratne, iemaņas un prasmes mācību procesa 

organizēšanā un vadīšanā. 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīgā, drošā, psiholoģiski labvēlīgā un  daudzfunkcionālā  vidē 

profesionālu un radošu pedagogu komanda nodrošina katra bērna interešu un spēju attīstīšanu, 

individualitātes veidošanos, kā rezultātā bērns saņem kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, atbilstoši izvēlētajai 

izglītības programmai. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – vispusīgi attīstīts bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, 

patstāvīgi darbojas, orientējas apkārtējā pasaulē, spēj kritiski domāt un risināt problēmsituācijas, aug par 

savas valsts patriotu.  

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā - cieņa, drošība, atbildība, latviešu valoda. 

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

Prioritāte – pedagogi organizē un vada kompetenču pieejā balstītu mācību procesu.  

Sasniegtie rezultāti: 

Kvalitatīvi: 2020./2021.m.g. plānotais sasniedzamais rezultāts ir sasniegts daļēji.  

Kvantitatīvi: pedagogi organizē un vada kompetenču pieejā balstītu mācību procesu – uz 75%; 

administrācijas rotaļnodarbību vērošanas dokumentācijas analīze, par 30 % pedagogu mācību procesa 

īstenošanu, un 100 % pedagogu aptaujas analīze, par savām un vērotām kolēģu rotaļnodarbībām, norāda, ka 

55%  no 1. un 2. posma pedagogiem  mācību satura vadīšanas procesā pieļauj nepilnības, jo pedagogiem 

daļēji nav nostiprinājušās kompetenču pieejā balstīta mācību procesa vadīšanas iemaņas, tāpēc ir 

nepieciešams tās pilnveidot, sistemātiski kopīgi plānojot, vērojot kolēģu un vadot savas pieredzes apmaiņas 

rotaļnodarbības, pilnveidojot zināšanas kursos, semināros u.t.t. 

3. Kritēriju izvērtējums 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes vadītājs mērķtiecīgi organizē pašvērtēšanas 

procesu, sistemātiski iesaistot visas mērķgrupas  

(vecāki, pedagogi,  atbalsta un tehniskais personāls). 

 

Pilnveidot iestādes pašvērtēšanas sistēmu, atbilstoši 

jaunām prasībām, izmantojot daudzveidīgas 

vērtēšanas metodes. 

Aktīvāk iesaistīt iestādes padomi un vecākus 

iestādes attīstības plānošanā, izmantojot 

demokrātiskos principus un atbilstību dibinātāja 

stratēģijai un valsts pamatnostādnēm. 

Papildināt izglītības iestādes vadītāja zināšanas un 

prasmes administratīvajos jautājumos, lai  

nodrošinātu efektīvu personāla pārvaldību. 

 



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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja iesaista iestādes darbiniekus, iestādes padomi 

stratēģisku jautājumu risināšanā.  

 

Sistematizēt iekšējos normatīvos aktus, atbilstoši 

ārējo aktu izmaiņām, iesaistot iestādes padomi un 

nodrošinot demokrātisko principu.  

Pilnveidot iekšējo kārtību par informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstību 

minimālajām drošības prasībām.  

Mērķtiecīgi iesaistīt vērtību definēšanā un lēmumu 

pieņemšanā plašākas mērķgrupas, īstenojot 

demokrātisku pārvaldību. 

Pilnveidot vadītājas kompetenci par līderības 

stratēģiju un taktikas jautājumiem. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Notiek regulāra lietišķa sadarbība ar valsts, 

pašvaldības iestādēm un nevalstiskām organizācijām 

(Daugavpils Sporta pārvalde, Ceriņu bibliotēka, 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, 

Latgales Zoo, Dzīvnieku patversme, Valsts 

robežsardze, Latvijas Sarkanais Krusts). 

Vadītājs virza pieredzes pārneses procesus iestādē un 

ārpus tās (vadīts pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un vadītāju 

vietniekiem, pedagogu publikācijas e-žurnālos, 

nodarbību savstarpējā vērošana un analīze, kā arī 

pedagogu dalība citu iestāžu labās prakses piemēru 

vērošanā). 

Sadarboties ar DPIP IT nodaļu, lai papildinātu 

iestādes vadītāja digitālās prasmes e-vides iespēju 

pielietošanai darba organizācijas jautājumos, 

pedagogu IT profesionālās kompetences pilnveidē.  

Papildināt vecāku kompetences mācību materiālu 

un e-resursu  izmantošanai bērnu audzināšanas un 

izglītošanas procesā.  

Pilnveidot izglītības iestādes padomes darbu, 

iesaistot iestādes attīstības plāna īstenošanā, savas 

kompetences ietvaros. 

Pilnveidot mācību procesa organizācijas sistēmu, 

nodrošinot visām mērķgrupām vienotu izpratni par 

mācību procesa organizāciju. 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mērķtiecīgi un sistemātiski pedagogi pilnveido 

profesionālo kvalifikāciju. 

 

1. un 2.posma grupu pedagogiem ir jāpilnveido 

savas profesionālās kompetences viņu vajadzībām 

atbilstošajos kursos, kas ir saistīti ar kompetenču 

pieejā balstīta mācību procesa organizēšanu un 

vadīšanu. 

Sadarboties ar Daugavpils Universitāti jaunu 

pedagogu piesaistīšanai brīvo vakanču 

aizpildīšanai.  

Aktīvi iesaistīt pedagogus sava darba pieredzes 

popularizēšanā iestādē. 

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

4.1. Projekts ”Darbīgās kopienas”  

Projektu „Darbīgās kopienas” Latgales pašvaldībās īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British 

Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta partneris un līdzfinansētājs ir Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvalde. 

Darbības laiks: 01.08.2019. – 30.06.2021. 

Dalībnieki: iestādes administrācija, pedagogi, audzēkņi un audzēkņu ģimenes, sadarbības partneri  

(Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes – 3., 4., 21., 23., 26.;  vispārizglītojošās skolas – 11.pamatskola, 

13. un 15.vidusskola, Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”,  pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas 

- Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka, Daugavpils pašvaldības iestādes Sociālais dienests 

pakļautībā esošās iestādes (Sociālā /nakts patversme, Ģimenes atbalsta centrs / patversme, Sociālā māja, 



Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem), Biedrība «Latvijas Sarkanais krusts», poliklīnika 

“Olvi”).  

Projekta mērķis: attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas 

darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, plānojot un organizējot 

iedzīvotājiem saistošas aktivitātes, kuras dod labumu sabiedrībai un pozitīvi ietekmē vietējās kopienas 

ikdienu. 

Rezultāti: Sadarbība ar vietējo kopienu veicināja izglītības iestādes vērtību īstenošanu cilvēkcentrētā veidā.  

4.2. eTwinning projekti: 

4.2.1. “My seasons My colors” 

Darbības laiks: 02.09.2020.-30.04.2021. 

Dalībvalstis : Īrija, Turcija, Serbija, Portugāle, Grieķija, Bulgārija, Azerbaidžāna, Slovākija, Rumānija, 

Polija, Itālija, Francija, Apvienotā Karaliste, Ziemeļmaķedonija, Latvija 

Projekta mērķis: Radīt bērniem izpratni par krāsu dažādību dabā gadalaiku griezumā, veicot pētījumus par 

gadalaikiem, kā tie veidojas, kā tie ietekmē dzīvas būtnes dabā, kādas krāsas ir sastopamas katrā gadalaikā. 

Rezultāti: projekta laikā tika attīstītas bērnu pētnieciskās iemaņas un radošās spējas; izveidota interaktīvā 

grāmata ar dalībvalstu projekta materiāliem; izzināšanas procesā tika iesaistīti bērnu vecāki; pedagogi 

apguva dažādu web 2.0 rīku izmantošanu. 

4.2.2. “Discovering STEM In Nature” 

Darbības laiks: 03.03.2021. – 16.05.2021. 

Dalībvalstis : Jordānija, Itālija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Turcija, Igaunija 

Projekta mērķis: Attīstīt bērnu izpratni par dabas parādībām, veidot prasmes, pielietojot STEM metodes 

elementus. 

Rezultāti: projekta laikā tika attīstītas bērnu pētnieciskās prasmes; izveidota digitālā multfilma, digitālie 

padleti; notika pieredzes apmaiņa ZOOM platformā ar Polijas, Zviedrijas, Turcijas, Latvijas un Lietuvas 

pedagogiem.  

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Izglītības programmu īstenošanai sadarbības līgumi netika noslēgti. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes: Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā drošības, veselīga un ekoloģiska dzīvesveida 

izpratni un pielietošanu ikdienā. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, 

intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi sadarbībā ar 

vecākiem. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, 

nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības. 

6.2. Pēc 2020./2021. mācību gada audzināšanas darba izvērtēšanas, varam secināt, ka APU programmas 

īstenošana nodrošina izglītojamo zināšanas par uzvedības un drošības noteikumiem, iemaņas to lietošanā gan 

iestādē, gan ārpus tās. Ir nepieciešams pilnveidot programmas darbību un mudināt vecākus aktīvāk  

līdzdarboties audzināšanas procesā. Ir nepieciešams aktīvāk iesaistīt vecākus bērnu izglītošanas procesā, 

veidojot vecākiem vienotu izpratni  par to, ka bērna mācīšanās process notiek arī ārpus izglītības iestādes, 

katram vecākam iesaistoties sava bērna izaugsmes veicināšanā, nodrošinot pedagogu atbalstu izglītojošu 

semināru veidā. 


