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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 

 

Mazākumtautību 

vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

0101112  V-5648 12.10.2012. 195 189 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  V_1068 15.03.2019. 37 40 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

1.3. Prioritāte 2021./2022.māc.g. - izglītības iestādē ir izveidota jauna pašvērtēšanas sistēma 

Sasniedzamie rezultāti: 

Kvalitatīvi: 

- pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (vecāki, izglītojamie, pedagogi, dibinātāja pārstāvis). 

- pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, izglītības programmu kvalitātes mērķi 

un audzināšanas prioritāro darba virzienu ieviešana. 

- pašvērtēšanā ir izmantotas vismaz trīs kvalitātes vērtēšanas metodes, par kurām vienojas visi 

iesaistītie. 

- vadītājas vietniece veic kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvi un to apkopošanu, pašvērtējuma 

ziņojuma publicējamo daļu sagatavo iestādes lietvede un vadītājas vietniece, nepublicējamā daļa 

tiek sagatavota sadarbībā ar Iestādes padomi un vadības komandu, izglītības iestādes vadītājs 

pašvērtēšanā nodrošina procesa virzību, atbild par pašnovērtējuma ziņojuma pēdējo redakciju.  

Kvantitatīvi:  

- vismaz 80% darbinieku ir iesaistīti pašvērtējuma ziņojuma veidošanas procesā. 

- vismaz 75% izglītojamo vecāku piedalās iestādes pašvērtēšanā. 

- ir bijušas 4 darba sanāksmes par pašvērtēšanu izglītības iestādē. 

 

1.4.  Prioritāte 2021./2022.māc.g. – iestādē ir vienota pieeja mācību procesa plānošanā 

Sasniedzamie rezultāti: 

Kvalitatīvi: 

- gada tematiskais plāns ir daudzpusīgs un sabalansēts: ar plānoto tematu palīdzību bērni veido 

izpratni visās mācību jomās, mērķtiecīgi attīsta caurviju prasmes un tikumus. 

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.) 

28  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 

1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls 

izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

 Logopēds uz 0,420 likmēm 



- skolotāji ir apguvuši plānošanas prasmes e-klasē un īsteno ikdienas un mēneša tēmas 

plānošanu sadaļās “Dienasgrāmata” un “Mācību jomu žurnāls”. 

- izglītojamo vecāki izprot, ka skolotājs katrai tēmai izvirza bērniem sasniedzamo rezultātu un 

plāno darbu, kā bērns sasniegs rezultātu. 

Kvantitatīvi:  

- vismaz reizi mēnesi skolotājiem ir radīta iespēja kopīgi analizēt mācību procesa plānošanu 

mazajās grupās, atbilstoši bērnu vecumposmam. 

- vismaz 70% pedagogu veic ikdienas rotaļnodarbības plānošanu. 

- vismaz 85% vēroto nodarbību laikā ir gūta pārliecība, ka skolotāji plāno pietiekami elastīgi, 

lai varētu to mainīt atbilstoši mācību vajadzībām un bērnu ierosinājumiem mācību laikā. 

- ir novadīta 1 pedagoģiskā sēde un vismaz 4 konsultācijas par mācību procesa plānošanu. 

- vismaz 30% mācību procesa tiek plānots ārā vidē. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – konkurentspējīga, mūsdienīga, droša, tehniski nodrošināta, estētiski sakopta 

iestāde, kuras attīstošajā vidē tiek audzināti vispusīgi attīstīti, zinātkāri, draudzīgi bērni un strādā radoši, 

inovatīvi un saprotoši pedagoģi. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – izglītojamo vispusīga un harmoniska spēju attīstība, lai 

īstenojot audzināšanas un izglītošanas procesu nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu 

sasniegšanu un mērķtiecīgu bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: cieņa, daba, veselība. 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritāte - pedagogu kompetences paaugstināšana izglītojamo 

vērtēšanas procesa organizēšanā.  

Skolotāju aptaujas laikā tika noskaidrots, ka 73% pedagogiem grūtības sagādā formatīvā vērtēšana, 15 

% diagnosticējošā un 11% summatīvā vērtēšana, tādēļ mācību gada laikā tika veikts mērķtiecīgs darbs šajā 

virzienā. 

Sasniedzamie rezultāti: 

Iestādes pedagogi prot īstenot savlaicīgu un kvalitatīvu bērnu sniegumu vērtēšanas procesu: 
- Prot patstāvīgi izstrādāt “Bērnu vērtēšanas līmeņa aprakstus pa mācību jomām” atbilstoši 

mēneša tēmai. 

- Prot veikt diagnosticējošo vērtēšanu savā grupā katras tēmas sākumā. 

- Prot kvalitatīvi veikt formatīvo vērtēšanu ikdienu vai iknedēļu. 

- Prot savlaicīgi un kvalitatīvi īstenot bērnu sniegumu summatīvo vērtēšanu e-klases žurnālos pa 

mācību jomām atbilstoši bērnu vecumposmam. 

Sasniegtie rezultāti un kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji : 

- Mācību gada laikā tika organizētas individuālās un grupu konsultācijas ar mērķi apmācīt 

iestādes pedagogus bērnu sniegumu vērtēšanas algoritmiem. 

- 100% pedagogu apmeklēja kvalifikācijas paaugstināšanas kursus” Vērtēšanas mērķis un 

process pirmsskolā”. 

- Organizēta pedagoģiskā sēde “Bērnu sasniegumu vērtēšana” un kopīgi ar pedagogiem 

izstrādāta “Bērnu sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

- Iekšējās kontroles gaitā tika konstatēts:  

 5 grupās bērnu diagnosticējošā vērtēšana bija īstenota kvalitatīvi un 

sekmēja bērnu mācību procesa norisi, bet 7 grupās diagnosticējošās 

vērtēšanas mērķis netika sasniegts. 

 5 grupās formatīvās vērtēšanas procesu var novērtēt kā produktīvu, 

bet 7 grupām nepieciešams aktīvs darbs bērnu sasniegumu formatīvās 

vērtēšanas procesa uzlabošanai, 

 6 grupās bērnu summatīvās vērtēšanas procesu var raksturot kā labu 

un kvalitatīvu, bet 6 grupās šī vērtēšana bija nesavlaicīga un formāla. 



- Mācību gada beigās 14% pedagogu uzskata, ka ir būtiski uzlabojuši savas zināšanas un 

prasmes bērnu sasniegumu vērtēšanas jomā. 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

  

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Personāls iestādē ir stabils, personāla 

mainība pamatā notiek objektīvu iemeslu 

dēļ. 

Izglītības iestādes vadītājs piedalās 

pirmsskolas izglītības iestāžu pašvaldības 

budžeta plānošanā un sniedz savus 

priekšlikumus. 

Iestādē ir izveidota darbspējīga sistēma 

efektīvai finanšu un materiāli tehnisko 

resursu pārvaldībai, kuru nodrošina 

iestādes administrācija. 

Izstrādāt sistēmu izglītības iestādes pašvērtēšanai un attīstības 

plānošanai. 

Iesaistīt izglītības iestādes pašvērtēšanas un attīstības 

plānošanas procesā visas mērķgrupas. 

Izstrādājot iestādes attīstības plānu noteikt kvalitātes mērķus. 

Pārvaldībā efektīvāk iesaistīt visas mērķgrupas un vienoties 

par kopīgi definēto mērķu vienotu izpratni. 

Izstrādāt un ieviest individuālo pārrunu ar iestādes 

darbiniekiem sistēmu. 

Nodrošināt pārvaldības efektivitāti un definēt kopā ar 

dibinātāju iestādes darbības mērķus tā, lai to sasniegšanu 

iespējams izvērtēt un tie nodrošinātu izglītības iestādes 

darbību atbilstoši valstī un pašvaldībā  noteiktajām 

prioritātēm.  

Izveidot sistēmu mācību procesa nodrošināšanai paredzēto un 

iedalīto pašvaldības un valsts finanšu līdzekļu efektīvai un 

racionālai izmantošanai.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs pamatā lēmumus pieņem 

demokrātiski, procesā iesaistot lielāko 

daļu iesaistīto. 

Vadītājs savā profesionālajā darbībā 

izmanto stratēģiju – darbība balstoties uz 

savām un darbinieku stiprajām pusēm. 

Pilnveidot iekšējos normatīvos aktus: Iekšējās kārtības 

noteikumus, Darba kārtības noteikumus. 

Nepieciešams turpināt prasmīgu līderības stratēģiju 

izmantošanu savā profesionālajā darbībā. 

Efektīvi īstenot komunikāciju ar iestādes darbiniekiem un 

izglītojamo vecākiem. 

Aktualizēt noformulētās iestādes vērtības, iesaistot visas 

mērķgrupas. 

Mērķtiecīgi īstenot darbību izglītības iestādē, ņemot vērā 

valstī noteiktās izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-

2027.gadam un Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības 

iestāžu attīstības stratēģiju 2018.-2025.gadam. 

Sistemātiski padziļināt savas zināšanas  audzināšanas, 

mācīšanas un mācīšanās jautājumos piedaloties kursos, 

konferencēs un vebināros. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs iesaistās sadarbībā ar vietējo 

kopienu un nozares organizācijām, 

piedaloties projektos un aktivitātēs. 

Nepieciešams stiprināt un paplašināt sadarbību ar 

dibinātāju, iesaistīt dibinātāja pārstāvi iestādes padomes 

darbā. Sadarbībā ar dibinātāju definēt iestādes mērķus un 

regulāri tos precizēt. 



Iestāde darbojas kā mācīšanās 

organizācija pedagogu līmenī. Vadītājs 

nodrošina savstarpēju mācīšanos, 

iknedēļas metodiskās sarunas pedagogiem 

par pieredzes apmaiņu un darba pilnveidi. 

Plānot un veikt sistemātisku darbu ar vecākiem, dibinātāju 

un vietējo kopienu izziņas un inovāciju kultūras ilgtspējas 

nodrošināšanai. 

Veicināt iestādes personāla atvērtību pārmaiņām un 

gatavību uzņemties atbildību par pārmaiņu ieviešanu. 

Uzlabot pedagogu profesionālo sadarbību un 

komandmācīšanos. 

Izveidot iestādē sistēmu, kas ļautu vecākiem regulāri 

iesaistīties iestādes darbā. 

Īstenot mērķtiecīgas aktivitātes vecāku izglītošanai par 

audzināšanas jautājumiem. 

Iesaistīt Iestādes padomi iestādes attīstības plānošanas 

procesā, saimniecisko jautājumu risināšanā, pasākumu 

organizēšanā, pašvērtēšanas procesa veikšanā. 

 

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

 

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

 

4.1. Iestāde 2020./2021./m.g. turpināja darbu Izglītības iniciatīvu centra (IIC) sadarbībā ar British Council 

pārstāvniecību Latvijā īstenotajā izglītojošu iniciatīvu projektā “Darbīgās kopienas”, kura mērķis bija 

attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu 

vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta norises laiks 2019.gada 

marts -2021.gada 30. jūnijs. Iestādes darbinieki, bērni un vecāki aktīvi darbojās projektā, piedaloties 

semināros, darbnīcās un daudzveidīgās aktivitātēs. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Izglītības iestāde regulāri slēdz līgumus ar Daugavpils Universitāti par profesionālās kvalifikācijas 

prakses vietu nodrošināšanu studentiem. 2020./2021. m.g. sešiem studiju programmas ”Skolotājs 

(pirmsskolas un pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotājs)” studentiem bija iespēja iziet profesionālās 

kvalifikācijas praksi mūsu iestādē. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes: 

- Veidot pozitīvas, uz cieņu balstītas, attiecības starp ģimenes locekļiem, grupas 

audzēkņiem, darba kolektīva locekļiem. 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem tiek nodrošināta noslodze, 

kas atbilst izglītības iestādes un tās 

īstenoto izglītības programmu specifikai. 

Iestādē ir izstrādāta pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtība. 

Iestādē ir izveidota sistēma personāla 

darba pašvērtēšanai. 

Ieviesta pedagoģiskā darba ikmēneša 

pašvērtēšana mēneša tēmas realizēšanā. 

Nodrošināt, lai jaunpieņemtie pedagogi  apgūtu bērnu 

tiesību aizsardzības pamatus un visi pedagogi savlaicīgi 

pilnveidotu profesionālo kompetenci audzināšanas 

jautājumos. 

Uzlabot pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas 

sistēmu iestādē. 

Sekmēt pedagogu vēlmi pieteikties un piedalīties pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā. 

Pedagogu un vadītājas vietnieces darba pašvērtēšanas 

rezultātus izmantot turpmākā darba plānošanai. 



Cieņas pret citiem izkopšana ir virziens, kurš īstenojas regulāri visās mērķgrupās. Iestādē bērniem no 3 

gadu vecuma tematiskās aktivitātes “Ceļojums uz labestības valsti” ir viens no jaunajiem paņēmieniem 

šī darba īstenošanai. Jāturpina darbs sasveicināšanās un atsveicināšanās prasmju nostiprināšanai bērniem 

un viņu vecākiem un jāmāca bērniem respektēt citu vajadzības un viedokli.   

- Ieviest iestādē APU (Atbalsts pozitīvai izglītībai) vienotu prasību sistēmu un uzturēt to. 

Iestādē ir ieviesta un darbojas APU sistēma, bet nepieciešams sistemātiski piemērot pozitīvo 

pastiprinājumu un apbalvojumu sistēmu un turpināt ieviest vienotu loģisko seku izmantošanu visās 

grupās. 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. 2020./2021.m.g. iestādē tika atvērta otrā  grupa ar latviešu mācību valodu. 

7.2. Iestādē tiek veikts mērķtiecīgs un sistemātisks darbs atbildības par dabas un apkārtējās vides 

aizsardzības sekmēšanu. Iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki regulāri tiek iesaistīti šajā procesā. 

Bērnu izglītošanai ekoloģiskās audzināšanas jomā ir ieviests “Zaļā rūķīša skoliņas” darbs.  

 

 


