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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 
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program

mas 
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ms 

Izglītības 
program

mas 
kods 
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as vietas 
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(ja 
atšķiras 
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juridiskās 
adreses) 

Licence 

Izglītojamo 
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Izglītojamo 
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noslēdzot 
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2020./2021. 
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Nr. 
Licencēšanas 

datums 
  

Pirmsskolas 
izglītības 

programma 
01011111 neatšķiras V-3250 20.12.2010. 120 98 

 

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.) 

16 Zema pedagogu mainība, lieli darba stāži 

2. 
Ilgstošās vakances izglītības iestādē 
(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021. māc.g. 

- Ilgstošas vakances nav 

3. 
Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2020./2021. māc.g. 

2  

 

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. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide digitālo prasmju apguvē. Sasniedzamie 
rezultāti: 

▪ 100% pedagogi mācību procesā integrē IKT;   

▪ 1 pedagogs apguvis kursu “Izglītības tehnoloģiju mentors”;  

▪ Novadīti 6 praktikumi grupām par IKT integrēšanu mācību procesā;  

▪ 1 pedagogs apguvis profesionālās kompetences pilnveides programmu “LEGO WeDo 
2.0.”;  

▪ Mācību procesa pārraudzībā pedagogi 100% strādā e-vidē.  

1.3.2. Pilnveidot pedagogu prasmi īstenot mācību satura pārnesi āra vidē, izglītojamo kompetenču 
praktiskā pielietošanā un mācību jomu integrēšanā. 

Sasniedzamie rezultāti: 

▪ 100% pedagogu īsteno mācību satura un izglītojamo  kompetenču daudzveidīgu pilnveidi, 
katru mēnesi mācību procesā integrējot nodarbības āra vidē; 



▪ 100% pedagogu divas reizes gadā iesaistās kolēģu āra nodarbību vērtēšanā un katrs ir 
sniedzis rakstisku atgriezenisko saiti citas grupas kolēģim par mācību uzdevumu 
īstenošanu pēc āra nodarbību vērošanas; 

▪ Veikta 3.attīstības posma bērnu vecāku aptauja par rotaļnodarbību norisi un mācību vides 
pilnveidošanas iespējām. 

1.3.3. Uzlabot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu mācīšanās atbalstam un īstenot jaunu 
paradumu ieviešanu pedagogiem un vecākiem e-klases lietošanā.  

Sasniedzami rezultāti:  

▪ Skolotāji katra temata apguves laikā vismaz divas reizes mēnesī e-klasē informē vecākus 
par bērna pozitīvo uzvedību un attieksmi mācību procesā; 

▪ 60% izglītojamo vecāki aktīvi lieto e-klasi; 

▪ Skolotāji divas reizes mācību gadā sniedz rakstisku formatīvo vērtējumu par katra bērna 
sniegumu, motivāciju un interesi mācīšanās laikā; 

▪ Katra mēneša temata noslēgumā summatīvi tiek novērtēts 100% izglītojamo mācīšanās 
sasniegumu rezultāts e-klases vidē. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1. Izglītības iestādes misija – Izglītības iestāde ar attīstošu vidi bērniem, kurā pedagoģiskais 

process notiek audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās vienotībā, nodrošinot vispusīgas 
izaugsmes un attīstības iespējas izglītojamiem. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – tikumīgs pilsonis, kurš spēj sekmīgi orientēties 
apkārtējā pasaulē, kritiski domāt, risināt problēmsituācijas, pielietot savas prasmes un iemaņas. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņpilna, uz sadarbību vērsta, atbildīga, 
radoša, patriotiska ikdienas vide, veicina izglītojamo vērtīborientāciju un attieksmes veidošanu 
pret sevi, citiem, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti. 

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

Mērķis - nodrošināt izglītojamiem pieejamu, attīstošu, audzinošu un izglītojošu vidi, īstenojot 
pirmsskolas izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, sagatavojot izglītojamos 
pamatizglītības apguvei. 

Uzdevumi: 

1. Turpināt apgūt un izmantot jaunās tehnoloģijas, inovatīvas mācību metodes, ieviešot jauno 
pirmsskolas izglītības saturu. 

Sasniegtie rezultāti:  

▪ 60% pedagogi e-kursos “Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides viedā izglītības 
tehnoloģiju izmantošanai pirmsskolas mācību satura apguves nodrošināšanā ” apgūtās 
zināšanas pielietoja darbā ar bērniem. 

▪ 24  6-7 gadus izglītojamie sekmīgi ar skolotāju iesaistījās robotikas projektā – aktivitātēs 
ar Bee-bot robotiem. 

2. Attīstīt izglītojamo pašvadītu mācīšanos un pašizziņu pedagogu vadībā, sniedzot pozitīvu 
atbalstu. 

Sasniegtie rezultāti:  



▪ Sagatavošanas grupas bērni prot reflektēt par savu darbību un iesaistās formatīvajā 
vertēšanā.  

▪ 70% bērnu iesaistās savas darbības plānošanā, izmantojot pedagogu izstrādātos 
pašvadītas darbības uzskates materiālus. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt iestādes pašvērtēšanas un attīstības 
plānošanā visas mērķgrupas – iestādes 
padomi, izglītojamo vecākus. 

Vadītāja izmanto dažādas personālvadības 
metodes, lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus. 

Vadītājai jāpilnveido prasme deleģēt 
pienākumus administrācijas darbiniekiem. 
Vadītājai nepieciešams dažādot metodes, lai 
kopīgi ar kolektīvu izveidotu stratēģiju, kā 
sasniegt iestādes izvirzītās prioritātes. 

 Veidot visu iesaistīto pušu skaidru redzējumu 
par iestādes stratēģiskajiem mērķiem. 

 Veikt aptauju iestādes darbiniekiem par 
iestādes resursu pietiekamību, izmantot 
iestādes datus turpmākai resursu iegādei. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Atjaunot visu darbinieku amatu aprakstus 
atbilstoši aktualitātēm. 

Vadītāja spēj risināt problēmsituācijas, 
pieņemot lēmumus, kurus spēj argumentēt 
iesaistītajām pusēm. 

Efektivizēt laika plānošanas menedžmentu, 
fokusējoties uz darba prioritātēm. 

Sistēmiska darba izpildes pārraudzība. Pilnveidot prasmi par atgriezeniskās saiknes 
sniegšanu, kura vērsta uz profesionālo 
izaugsmi. 

 Veicināt kolektīva saliedēšanos, veidojot 
vienotu izpratni par iestādes vērtībām. 

 Izstrādāt attīstības plānu 2021.- 2022.gadam, 
nosakot iestādes darba prioritātes atbilstoši 
pilsētas un valsts noteiktajām nostādnēm. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Regulāri informēt par pamatvajadzībām un 
aktuāliem jautājumiem iestādes dibinātāju. 



 Veidot mērķtiecīgu sadarbību ar dažādu 
nozaru organizācijām (mūzika-māksla) 
iestādes tēla veidošanai. 

 Sistemātiski darboties ar visām mērķgrupām, 
iesaistot iestādes tēla attīstīšanā. 

 Organizēt  pieredzes apmaiņas pasākumus, 
paplašinot pedagogu profesionālo 
kompetenci. 

Vadītāja regulāri komunicē ar vecākiem 
sadarbības platformā E-klase. 

Iesaistīt vecākus iestādes attīstības 
plānošanā. 

 Īstenot atvērtu komunikāciju starp pārējiem 
iestādes vecākiem, rosinot viņus aktīvi 
iesaistīties iestādes padomes darbā. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos 
noteiktā nepieciešamā izglītība un 
profesionālā kvalifikācija. 

 

 
Motivēt pedagoģisko personālu iesaistīties 
profesionālo kvalitātes izvērtēšanas procesā. 

 
Izveidot un saskaņot pedagogu profesionālās 
pilnveides plānu. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem  

projektiem par 2020./2021.māc.g. 

4.1. Nav īstenoti lielāki projekti 2020./2021.gadā. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

5.1. Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs – par izglītojamo sporta nodarbību organizēšanu.   

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Izglītības iestādē ir izstrādāts audzināšanas plāns 2018.- 2021.gadam, audzināšanas 
uzdevumi 2018.- 2021.gadam.Veicināt izglītojamo: 

6.1.1. Spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu; 

6.1.2. Sevis apzināšanos, pašizziņu, gribas audzināšanu, pašpilnveidi un pozitīvu 
pašvērtējumu;  

6.1.3. Pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu; 

6.1.4. Cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu veidošanu; 

6.1.5. Nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij un patriotismu; 

6.1.6. Atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju. 



Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie tikumi: centība, atbildība, laipnība, līdzcietība, 
savaldība, taisnīgums, godīgums. 

6.2. Pedagogi ikdienā attīsta izglītojamiem vērtībās balstītus ieradumus, sekmējot to apgūšanu 
un saredzot sev nozīmīgas vērtības ikdienas saziņā pirmsskolas iestādē. 

Pedagogi veicināja vecumposmam atbilstošu ieradumu veidošanos, uzsverot cieņpilnu attiecību 
veidošanu ar citiem cilvēkiem, sadarbošanos ar vienaudžiem un pieaugušajiem, zināmo kārtības 
un drošības noteikumu ievērošanu, savu izziņas procesu plānošanu un vadīšanu.  

 


