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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111  V-7051 04.03.2014. 122 123 (+1) 

Mazākumtautību 

vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011121  V-5636 11.10.2012. 

 

83 81 (-3; +1) 

Mazākumtautību 

speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

valodas 

traucējumiem 

01015521  V-5662 15.10.2012. 16 16 

Kopā: 221 220 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un 

mācību pārtraukšanai izglītības programmā: 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa – 4; 

Trīs izglītojamie pārtrauca mācības izglītības iestādē, sakarā ar dzīvesvietas maiņu un iespēju 

apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi jaunās dzīvesvietas tuvumā.  

Viens izglītojamais uzsāka mācības izglītības iestādē ( Ukrainas civiliedzīvotājs). 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi - 0; 

1.2.3. cits iemesls – 1.  

Mācību gada laikā viens izglītojamais (2020. dzimšanas gads)  uzsāka mācības izglītības iestādē.  

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 



1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

1 Pirmsskolas izglītības 

skolotājs (latviešu valodas 

skolotājs). Pedagoga trūkums 

ir saistīts ar nepilnu slodzi. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

1 Pirmsskolas izglītības 

skolotājs logopēds 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

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. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

Nr.1 Izglītības 

iestādē ir ieviesta 

jauna pašvērtēšanas 

kārtība. 

a) 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;  

 

 

 

 

Sasniegts: 

 pašvērtēšanas procesā  

IKVD organizētajā 

anketēšanā ir piedalījušies 

96% pedagogu, 46% 

vecāku; iestādes 

organizētajā anketēšanā ir 

piedalījušies 100% 

pedagogu, 68% vecāku; 

pedagogu individuālos 

pašnovērtējumus ir 

aizpildījuši 100% pedagogu; 

fokusgrupu diskusijās ir 

piedalījušies 96% atbalsta 

un tehniskā personāla, 100% 

vadības komandas 

dalībnieku; iestādes 

padomes sēdē ir piedalījies 

dibinātāja pārstāvis; 

 ir izvērtētas divas 

prioritātes:  

1)“Izglītības iestādē ieviesta 

pašvērtēšanas kārtība” –

diskusijas vadības 

komandas un iestādes 

padomes sēžu laikā; 

2)“Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidošana, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

sadarbības veicināšana 

jaunā mācību satura 

plānošanā un īstenošanā” – 

pedagogu pašvērtējumi, 

nodarbību vērošana un 

analīze, kursu apmeklējums; 

ir izvērtēta izglītības 

kvalitāte – nodarbību 

vērošana, izglītojamo 

mācību sasniegumu 

monitorings, izaugsmes 

dinamikas izpēte (e-klase), 

vecāku aptaujas, pedagogu 

pašvērtējumi, fokusgrupu 

diskusijas; 

ir izvērtēta audzināšanas 

prioritāro darba virzienu 

īstenošana - pedagoģiskās 

padomes un iestādes 

padomes sēdes, fokusgrupu 

diskusijas, pedagogu 

individuālie pašvērtējumi un 

vecāku aptaujas; 

 lēmumi par pašvērtēšanā 

izmantojamām kvalitātes 

vērtēšanas metodēm ir 

pieņemti vadības komandas 

un iestādes padomes sēdēs; 

 vadības komandas 

dalībnieki, atbilstoši 

sadalītiem pienākumiem, ir 

sagatavojuši savu 

pašnovērtējuma ziņojuma 

daļu, to kopīgi pārrunājuši 

vadības komandas 

sanāksmē kopā ar vadītāju 

un izveidojuši iestādes 

pašnovērtējuma ziņojumu; 

 izglītības iestādes vadītājs ir 

iestādes darba pašvērtēšanas 

procesa virzītājs, kas 

organizē darba sanāksmes, 

fokusgrupu diskusijas, 

nodrošina pašvērtējuma 

ziņojumam nepieciešamos 

materiālus (aptauju 

rezultāti, nodarbību 

vērošanas veidlapas, 

iestādes padomes ieteikumi 

un vērtējums, pedagogu 



pašnovērtējumi u.c.), ir 

atbildīgs par 

pašnovērtējuma ziņojuma 

pēdējo redakciju. 

 b) 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. 

Sasniegts: 

 iestādes padomes dalībnieki 

ir aktīvi iesaistījušies 

iestādes pašnovērtējuma 

procesā (anketēšanas 

rezultātu izvērtējums, 

pašnovērtējuma ziņojuma 

kritēriju analīze, ieteikumi 

turpmākajām attīstības 

vajadzībām), fokusgrupu 

diskusiju laikā 98% tehniskā 

personāla ir izpratuši 

pārmaiņu nepieciešamību 

un lielākā daļa ir 

iesaistījusies pārmaiņu 

procesā – izsaka savu 

viedokli, vērtējumu, 

ieteikumus, piedalās 

iestādes mērķu sasniegšanas 

procesā;  

 pašvērtēšanā ir izmantotas 

sekojošas kvalitātes 

vērtēšanas metodes: 

anketēšana, fokusgrupu 

diskusijas (vadības 

komanda, pedagogi, 

Iestādes padome, atbalsta un 

tehniskais personāls), 

nodarbību vērošana, 

dokumentu analīze (e-

klase); 

 ir bijušas 4 vadības 

komandas darba sanāksmes 

par pašvērtēšanu izglītības 

iestādē (septembris, 

janvāris, maijs, augusts). 

Nr.2 Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana, 

sadarbības 

veicināšana jaunā 

mācību satura 

plānošanā un 

īstenošanā.  

  

a) kvalitatīvi : 

 pedagogi ir pilnveidojuši 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību procesa vadīšanas 

prasmes;  

 

 

 

 

 

Sasniegts daļēji: 

 pedagogi ir pilnveidojuši 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību procesa vadīšanas 

prasmes apmeklējot kursus, 

pieredzes apmaiņas 

pasākumus, seminārus, 

konsultācijas, taču 13% 

pedagogu (I posms) tomēr ir 



 

 pedagogu sadarbība ir vērsta uz 

efektīvu jaunā mācību satura 

plānošanu un īstenošanu;  

 

 pedagogi ir pilnveidojuši savas 

profesionālās kompetences IT 

izmantošanā. 

jāturpina pilnveidot mācību 

procesa vadīšanas prasmes;  

 13% pedagogu ir 

jāpilnveido sadarbības 

prasmes ar saviem kolēģiem 

un vecākiem; 

 16% pedagogu ir 

nepieciešams papildināt IT 

izmantošanas prasmes. 

 b) 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;  

Sasniegts: 

 87% pedagogu ir 

apmeklējuši profesionālās 

kompetences pilnveidošanas 

kursus; 

 mācību gada laikā ir 

notikušas 9 pedagogu darba 

grupu sanāksmes katrā 

vecumposmā (I, II, III 

posms) mācību procesa 

plānošanai un analizēšanai 

ZOOM platformā; 

 mācību gada laikā ir 

notikušas 5 konsultācijas un 

4 semināri pedagogiem 

ZOOM platformā; 

 

 

 

 

 katras grupas pedagogi ir 

sagatavojuši video 

nodarbības pieredzes 

apmaiņai par pedsēdēs 

noteiktām tēmām un ir 

saņēmuši atgriezenisko 

saiti;  

 administrācija ir vērojusi 

60% pedagogu nodarbības 

un 100% novēroto pedagogu 

ir sniegusi atgriezenisko 

saiti;  

 

 

 

 

 

 katrs pedagogs ZOOM 

platformā ir vērojis pilsētas 

pirmsskolas izglītības 



 

 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. 

iestāžu pieredzes apmaiņas 

pasākumus;  

 ZOOM platformā ir 

notikušas 3 nodarbības (pa 

vecumposmiem) par IT 

izmantošanu mācību 

procesā, vecāku izglītošanā 

un atgriezeniskās saites 

nodrošināšanā, kā arī 

individuālās konsultācijas ar 

pedagogiem. 

Sasniegts daļēji: 

 pamatojoties uz pedagogu 

pašvērtējumu un nodarbību 

vērošanu var secināt, ka 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību procesa 

organizēšanas un vadīšanas 

iemaņas un prasmes ir tikai 

87% pedagogu.  

13% pedagogu (3) ir 

jāpilnveido savas iemaņas 

un prasmes. Dotie pedagogi  

(augustā – 2) ir izbeiguši 

darba tiesiskās attiecības, 

bet 2022./2023.m. g. 

sākumā (1 pedagogs)  

izbeigs darba tiesiskās 

attiecības. 

 

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

2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par 

uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 Kvalitatīva, 

efektīva un secīga 

pāreja uz mācībām 

valsts valodā. 

a) kvalitatīvi: 

 mācību process tiek organizēts latviešu 

valodā, izņemot rotaļdarbības 

mazākumtautību vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmas mazākumtautības 

valodas jomā, izmantojot efektīvas mācību 

metodes un paņēmienus mācību satura 

apgūšanai; 

 



 izglītojamiem ir paaugstināts latviešu valodas 

zināšanu un prasmju līmenis, atbilstoši 

vecumposmam; 

 pārejas procesā ir apzinātas izglītojamo 

vecāku vajadzības un nepieciešamie resursi 

bērnu sekmīgai latviešu valodas zināšanu 

apgūšanai un nostiprināšanai mājās; 

 administrācija, pedagogi, atbalsta personāls 

aktīvi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, 

iesaistot un sniedzot dažāda veida atbalstu, 

veidojot labvēlīgu attieksmi pret pozitīvām 

pārmaiņām; 

 visas iesaistītās puses savā starpā dalās 

pieredzē, kopā izmēģina jauninājumus, 

analizē rezultātus, veic nepieciešamos 

uzlabojumus. 

 b) kvantitatīvi: 

 administrācija regulāri veic izglītības 

kvalitātes monitoringu, tai skaitā izglītojamo 

latviešu valodas zināšanu un prasmju 

izvērtējumu; 

 gandrīz visiem bērniem ir attīstītas un 

pilnveidotas prasmes latviešu valodā, 

atbilstoši bērnu spējām, ko apliecina 

summatīvie mācību sasniegumu rezultāti  (e-

klase); 

 80% vecāku no mazākumtautību grupām ir 

piedalījušies aptaujā par vajadzībām un 

nepieciešamajiem resursiem bērnu sekmīgai 

latviešu valodas zināšanu apgūšanai un 

nostiprināšanai mājās; 

 regulāri, katrā grupā tiek organizēti dažādi 

atbalsta pasākumi vecākiem - konsultācijas, 

praktiski semināri, grupas, kā arī iestādes 

kopīgi pasākumi, tiek piedāvāti pedagogu 

izstrādāti atbalsta materiāli, grupu nodarbību 

video materiāli un interneta resursi; 

 80% vecāku regulāri sadarbojas ar 

pedagogiem un atbalsta personālu, sniedz 

atgriezenisko saiti, seko bērnu valodas 

apguves dinamikai. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Paaugstināt latviešu valodas komunikācijas līmeni 

visu posmu izglītojamiem. 

 



3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Pedagogiem paaugstināt savas profesionālās 

prasmes iekļaujošās izglītības jomā, apmeklējot 

kursus, seminārus, konferences.  

Veidot vienotu izpratni visiem izglītojamo 

vecākiem par iekļaujošās izglītības iespējām 

iestādē, organizējot konsultatīvus pasākumus 

izglītojamo vecākiem, piesaistot Izglītības 

pārvaldes Iekļaujošās izglītības atbalsta centra 

speciālistus. 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veikt izglītojamo speciālo vajadzību 

izvērtēšanu, lai savlaicīgi diagnosticēt 

izglītojamo speciālās vajadzības, sastādīt 

individuālo plānu, piesaistīt atbalsta 

personālu. 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Nodrošināt vienotu izpratni par vardarbības 

jautājumiem, organizējot izglītojošus pasākumus 

visām iesaistītām pusēm, kā arī aktualizēt APU 

noteikumus, pamatojoties uz iestādes vērtībām. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Papildināt materiāltehniskos resursus ar 3 

portatīvajiem datoriem un 6 projektoriem 

grupu darbam, metodiskiem līdzekļiem 

valodu un dabaszinātņu mācību jomu apguvei. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. eTwinning projekts: 

4.1.1. “We Add Value to Stem With Animals” 

Darbības laiks: 11.10.2021.-11.05.2022. 

Dalībvalstis : Turcija, Grieķija, Azerbeidžāna, Rumānija, Polija, Itālija, Ziemeļmaķedonija, Latvija, 

Albānija, Bosnija un Hercogovina, Igaunija, Jordānija, Lietuva, Malta, Norvēģija, Spānija. 

Projekta mērķis: Iepazīt dzīvniekus (mājdzīvnieki, zoodārza iemītnieki) neizmantojot grāmatas, bet 

vērojot to uzvedību, raksturu, paradumus reālajā dzīvē un iepazīstinot citus ar iegūtām atziņām. 

Uzzināt, ko dzīvnieki mums var iemācīt, kādus mājdzīvniekus tur mājās citās valstīs. 

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 papildināja IT rīku izmantošanas prasmes. 



 

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:  

6.1.1.Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā drošības, veselīga un ekoloģiska dzīvesveida 

izpratni un pielietošanu ikdienā.  

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

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

vecākiem.  

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

vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības. 

6.2.Izvērtējot 2021./2022. mācību gada audzināšanas darbu, varam secināt, ka APU programmas 

īstenošana lielākoties nodrošina izglītojamo zināšanas par uzvedības un drošības noteikumiem, 

iemaņas to lietošanā gan iestādē, gan ārpus tās, veidojot bērnu labbūtību, fiziski un emocionāli 

drošu vidi, bērna personības apzināšanos un attīstību.  Dalība Ekoskolu programmā sniedz 

bērniem izpratni, veido veselīga un ekoloģiska dzīvesveida iemaņas, māca piesaistīt sabiedrības 

uzmanību ekoloģiskiem jautājumiem. Savukārt Latvijas svētku un latviešu gadskārtu svētku 

svinēšana veido piederības sajūtu tautai, iestādei, valstij, veido izpratni par attieksmi pret valsts 

simboliem, patriotismu un lojalitāti Latvijai. Dalība konkursos un citos pasākumos sekmē bērna 

personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, 

mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi sadarbībā ar vecākiem. Mācību 

gada laikā tiek izvērtēta šo aktivitāšu efektivitāte pedagoģiskās padomes sēdēs, fokusgrupu 

diskusijās, pedagogu individuālajos pašvērtējumos un vecāku aptaujās, plānojot pasākumus 

turpmākā audzināšanas darba pilnveidošanai. Ir nepieciešams atjaunot kopīgus pasākumus ar 

vecākiem, kuri izpalika Covid -19 ierobežojumu dēļ;  aktīvi iesaistīt bērnu ģimenes audzināšanas 

procesā, izmantojot daudzveidīgas un inovatīvas metodes; regulāri veikt vecāku aptaujas par 

audzināšanas procesa aktualitātēm, analizēt to rezultātus, plānot tālāko rīcību iestādes un vecāku 

sadarbības pilnveidei. 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. 2021./2022.m.g. iestāde iesaistījās Ekoskolu programmā un 2022.gada septembrī iestādei tika 

piešķirts Latvijas Ekoskolas sertifikāts. 

7.2.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Piedaloties Ekoskolu programmā, bērni praktiskā darbībā risina dažādas problēmsituācijas, kuras 

palīdz attīstīt caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi 

rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai iestādes dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, 

tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību, ilgtspējīgu domāšanu. 


