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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.m.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 Jaunrozes iela 12 

Vietalvas iela 10 

V-9100 24.05.2017. 147 147 

Mazākumtautību 

vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011121 Jaunrozes iela 12 

Vietalvas iela10 

V-7285 07.07.2014. 171 171 

 

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.) 

36  Iestādē darbojas 4 grupas 

pēc modeļa 1+2 (skolotāja 

un 2 skolotāja palīgi) 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

-  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Asistents bērniem 

ar spec. 

vajadzībām 

RD IKSD piešķirta papildu  

skolotāja palīga amata 

vienība (bērniem līdz 5 gadu 

vecuma). 

 

2021./2022. mācību gada mērķis: 

Vienots mācību un audzināšanas process, kurā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā 

integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta 

caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem 

atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti.  

 Gada galvenie uzdevumi 2021./2022. mācību gadam: 

  

1. Veikt sistemātisku bērna sasniegumu vērtēšanu, lai atbalstītu katra bērna 

mācības un personīgo izaugsmi. 

Plānotais sasniedzamais rezultāts: Atbilstoši vecumam bērnam ir skaidri saprotami 

sasniedzamie rezultāti un kritēriji darba veikšanai, sniegts diferencēts atbalsts un 

atgriezeniskā saite, identificēti nepieciešamie atbalsta pasākumi. Nodarbību plānošana 

atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām. 



2. Turpināt īstenot  kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, mērķtiecīgi 

atbalstot bērnu pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes. 

Plānotais sasniedzamais rezultāts: Mācību vide ir mainīga - pētīt, mācīties un radīt 

rosinoša, sasaistīta ar plānotajiem – bērnam sasniedzamajiem rezultātiem. 

Mācību un sadzīves situācijās tiek integrētas caurviju prasmes, to  apguve un 

pielietošana. Rotaļnodarbības  āra vidē. 

3. Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, 

kā arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus. 

Plānotais sasniedzamais rezultāts: Bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos 

saskatīt ikdienas un daudzveidīgi modelētās mācību situācijās. Vērtībās balstītu 

ieradumu pielieto  pirmsskolas ikdienā un pasākumos. 

4. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu 

sadarbību. 

Plānotais sasniedzamais rezultāts: Atbalstoša, uz bērna mācīšanās un attīstības 

vajadzībām vērsta sadarbība, nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti par bērna 

sniegumu un sasniegumiem. Kopīgi pasākumi drošā vidē. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

       Izglītības iestādes misija – pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par 

laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst individualitātes 

veidošanos, Es apziņu, aug un mācās, pilnveidojas daudzfunkcionālā rotaļu vidē. 

1. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kuras 

pamatā ir izglītojamā rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu, radošo spēju 

apzināšanās un spēja izpaust sevi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās 

vērtības 

2. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – mūsdienīga, efektīva, 

demokrātiska, humāna pirmsskola. 

3. 2021./2022. mācību gada mērķis: Vienots mācību un audzināšanas process, kurā 

bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un 

pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās 

balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu 

atgriezenisko saiti. 

 

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

rezultāti: 

 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību; 

2. Attīstīt katra izglītojamā fizisko un intelektuālo aktivitāti visās darbības un 

dažādajos virzienos, īpašu vērību veltot izglītojamo sensorajai un sajūtu 

attīstībai ; 

3. Rosināt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo 

pasauli, tās noteikumiem un parādībām;  

4. Veicināt izglītojamo vecākus (aizbildņus) sadarboties ar iestādi, izglītojamā 

vajadzību nodrošināšanai; 

5. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību 

pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā; 

6. Nodrošināt tehnisko darbinieku mūžizglītību.  



PII darbības 

pamatjomas 

Izvirzītās prioritātes  Rezultāti  

Mācību saturs  

  
1. Rotaļnodarbības, balstītas 

uz kompetenču pieeju 

 2.Bērnu runas un valodas  

attīstīšana  

3. Sajūtu attīstīšana  

4..Latviešu valodas apguve 

mazākumtautību grupās. 

*Tika sekmīgi ieviesta jauna mācību satura apguves 

plānošana, akcentējot lielo ideju, sasniedzamo 

rezultātu caurviju prasmēs un mācību jomās, 

izvēloties tematu laika posmam ne īsākam par 

mēnesi. 

*Papildināta materiālā bāze, lai izglītojamiem 

realizētu kompetenču pieeju izglītībā. Labās prakses 

prezentācijas, atklātie dienas momenti, pieredzes 

apmaiņa dažādas formās.  

*Iestādē tiek veidota bilingvāla vide, pasākumi un 

aktivitātes notiek bilingvāli vai latviešu valodā 

(mazākumtautību plūsmā),tiek radīta vide, kura 

motivē bērnus apgūt un lietot latviešu valodu. 

*Komunicēšanas spēju attīstība izglītojamiem tika 

optimāli realizēta. Audzēkņiem tika piedāvātas 

dažādas aktivitātes gan rotaļnodarbībās ,gan 

patstāvīgas darbības laikā, iespējas pilnveidot runu 

lomu un sižeta lomu spēlēs. 

 *Mācību saturs tiek apgūts atbilstoši 4-6 ned. 

tematiskiem plāniem, kas ļauj bērniem dziļāk apgūt 

tēmas, pielietot zināšanas praksē. 

Mācīšana un mācīšanās 

  

1.Kvalitatīvas un efektīvas 

rotaļnodarbības  

2.Sadarbība ar vecākiem  

3.Mācīšanas procesa 

pilnveidošana  

4.Kultūrhigiēniskās iemaņas  

5..Saskarsmes prasmes  

veicināšana  

6. Aktualizēt integrējamo 

izglītojamo iekļaušanu 

pirmsskolas izglītības procesā  

7.Izglītojamo emocionālā 

audzināšana  

8. Patriotiskā audzināšana  

   

*Pedagogiem pieejamas konsultācijas un materiāli 

rotaļnodarbību apguvē (metodiskais kabinets). 

Organizēti kursi. Nodarbību hospitēšana un analīze 

kopā ar pedagogiem. 

*Regulārs darbs ar izglītojamo vecākiem ikdienā, 

organizētas vecāku sapulces,  individuālās pārrunas  

divas reizes gada par bērna aktualitātēm apmācībā un 

attīstībā, kā arī problemsituācijas risināšanai (pēc 

nepieciešamības). 

*Regulāras un pēc vajadzības metodiskā kabineta 

organizētas metodiskās dienas mācību procesa satura 

apgūšanai un papildināšanai. Dienas ritma momentu 

hospitēšana, pārrunas ar pedagogiem un skolotāju 

palīgiem, metodiskais atbalsts dažādos veidos. 

*Sadarbībā ar iestādes medmāsu regulārs darbs visās 

vecuma grupās kutūrhigiēnisko iemaņu prasmju 

attīstīšanai, nostiprināšanai.  

*Grupu skolotāju darbs, veicinot un attīstot 

izglītojamiem draudzīgas un cieņpilnas savstarpējās 

saskarsmes prasmes.  

*Skolotāju izglītošana par bērniem ar speciālajām 

vajadzībām un uzvedības grūtībām. Pakāpeniska 
bērnu integrēšana, piesaistot asistentus/skolotāja 

palīgus. Pieredzes  apmaiņa darbā ar bērniem ar 

speciālajam vajadzībām ar citam iestādēm. 
Iekļaujošās vides veidošana  pirmsskolā. 

*Emocionālu momentu nodrošināšana pedagoģiskajā 

procesā un bērnu ikdienas sadzīves ritmā (lelles, 

pārsteiguma maisiņi, literatūras daiļdarbi u.c.)  



*Nodrošinot izglītojamo patriotisko audzināšanu, 

realizēti tematiski svētki, izstādes, grupu 

noformējumi. 

Izglītojamo sasniegumi 

izglītošanās un  

audzināšanas procesā  

 

1.Izglītojamo diagnostikas  

kartes/lapas  

2.Izglītojamo sasniegumu 

uzlabošana    

*Mērķtiecīgam un efektīvam pedagoģiskajam 

procesam grupu pedagogi 2 reizes gadā veic 

izglītojamo iemaņu un prasmju diagnostiku, kā arī 

ikdienas bērnu vērtēšana/novērošana. Tiek realizēts 

frontāls, grupu un individuāls darbs ar izglītojamiem 

katru dienu. 

*Vidējo, vecāko un sagatavošanas grupu pedagogi 

mērķtiecīgi strādā, lai izglītojamie, aizejot uz skolu 

pilnīgi apgūst  pirmsskolas programmas prasības. 

Atbalsts  

izglītojamiem  

 

1. Bērnu ar uzvedības  

traucējumiem iekļaušana 

grupās  

*Izglītojamie ir diagnosticēti (bērnu pašsajūtu 

mērīšanas platforma/elektroniski, pedagoga vērojumi 

utt.), veikts aktīvs darbs ar vecākiem, lai nodrošinātu 

vienoto pieeju audzināšanas procesā. Skolotāji zina un 

ikdienā izmanto psiholoģiski- pedagoģiskos 

paņēmienus.  

  2.Bērnu ar speciālām 

vajadzībām integrācija 

3.Atbalsts bērniem ar 

uzvedības traucējumiem 

4.Atbalsts bērniem ar runas 

attīstības problēmām, ar 

dzirdes traucējumiem. 

5.Izglītojamo personības 

īpašību attīstība un 

veicināšana . 

*Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām 

(pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums) tiek 

plānveidīgi integrēti grupās (piesaistīti asistenti). Ir 

pamatotas grūtības (pārsvarā tās ir grūtības pieņemt 

tādu bērnu citu bērnu vecākiem un praktiskā 

pieredzes trūkums skolotājiem).  

*Realizēts liels atbalsts bērniem ar valodas 

traucējumiem (diagnosticē logopēds).Skolotājas zina 

logopēda rekomendācijas, individuālajā darbā tiek 

strādāts izglītojamo valodas attīstīšanai.  

*Latviešu valodas skolotāja, kura diagnosticē 

izglītojamo grūtības apgūt latviešu valodu, veic 

individuālu darbu ar izglītojamiem, pedagogiem, 

bērnu vecākiem.  

*Pedagogi ievēro izglītojamo personības īpašības 

pedagoģiskajā procesā, tās veicina, attīsta 

(nodarbības, koncerti, ikdienas darbs) un izglītojamo 

sociāli nevēlamas uzvedības pārformē, mainot bērnu 

darbību, piedāvā citas aktivitātes un spriedzes 

samazināšanas iespējas. 

*Sekmīgi tiek strādāts ar bērniem ar autiskā spektra 

traucējumiem un ar uzvedības traucējumiem.  
*Tika izstrādāti iekšējie normatīvie akti par mācību 

procesa organizēšanu un drošības pasākumiem 

Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai 



Iestādes vide  

  

1.Katru gadu (vasarā) 

atjaunot, izremontēt  grupu 

telpas,  gaiteņus. 2. Turpināt 

labiekārtot speciālistu 

kabinetus, tos aprīkot ar 

nepieciešamajām mēbelēm 

un materiāliem. 

3.Veikt iestādes 

ugunsdzēsības aprīkojuma 

papildināšanu atbilstoši 

jaunajām prasībām. 

4. Turpināt labiekārtot 

iestādes teritoriju, bērnu 

rotaļlaukumus, sporta 

laukumu, nojumes. 

*2020./2021.m.g. laikā plānveidīgi atjaunotas  kāpņu 

telpas un virtuves grupās. Visas grupās nomainīti 

galdi un krēsli (regulējamie), kā arī gultas divas 

grupās un visās garderobēs-skapīši. Iegādātas 

bērniem didaktiskās spēles. Ir izremontēts gaitenis, 

nomainītas durvis 1.stavā,  ir nopirkts jauns mīkstais 

inventārs (paklāji).  

*Ir  labiekārtoti kabineti: logopēdei, latviešu valodas 

skolotājai, mūzikas skolotājām, medmāsai un atpūtas 

zonas izglītojamiem ar  uzvedības traucējumiem.  

* tiek papildināts ugunsdzēsības aparātu skaits. 

*Laukumi ir apzaļumoti, katrs laukums ir norobežots 

ar stādījumiem, ir daudz puķu dobes, kokiem nozāģēti 

liekie zari, teritorija regulāri tiek kopta. 

Resursi 

  
1.Kvalificēti, kompetenti 

speciālisti – logopēdi, 

latviešu valodas skolotājas  

medmāsa, metodiķe, vadītājas 

vietniece izglītības jomā.  

2.Pedagogu tālākizglītības 

kursu nodrošināšana. 

3.Skolotāju metodisko darbu 

skate iestādē . 

4.Projekts “Bērniem drošs un 

draudzīgs bērnudārzs” un 

dalība pirmskonferenču grupa 

par iekļaujošo izglītību. 

     

*Iestāde nodrošināta ar augsti kvalificētiem 

speciālistiem, kuri radoši veic savus darba 

pienākumus (latviešu valodas skolotājas (t.sk. arī ar 

darba pieredzi sākumskolā, medmāsa, metodiķe, 

vadītājas vietniece izglītības jomā).  

*Iestādes vērtība ir  pieredzes bagāti, zinoši, jauno 

apgūt spējīgi pedagogi, šie skolotāji ir iestādē jauno 

pedagogu darbaudzinātāji, kursa darbu, prakses 

vadītāji.  

*Sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām 

iestādes pedagogiem tika piedāvāta iespēja piedalīties 

pedagogu profesionālās pilnveides  programmās, 

latviešu valodas kursi sadarbība ar Valsts Valodas 

centru, kursi “Bērnu tiesību aizsardzība’’, 

”Bilingvālas vides veidošana pirmsskolā”, 

‘’Izglītojamo audzināšanas pozitīvas audzināšanas 

metodes”. Atbalstu ieguva arī pedagogi, kuri 

apmeklēja Montessori pedagoģijas kursus.  

*Vairāki tehniskie darbinieki un skolotāja palīgi ar 

Iestādes atbalstu pilnveidoja savas zināšanas un 

prasmes bērnu tiesību aizsardzības jomā,  higiēnas 

prasības jomā, kā arī sekmīgi apguva kursu “Bērnu 

aprūpes pamati”, lai nodrošināt grupu “1+2” darbību 

atbilstoši prasībām. 

  *Pedagogu pieredzes paplašināšanai un pedagoģiskās 

kompetences pilnveidei iestādē regulāri ir organizētas 
metodisko darbu skates un pieredzes apmaiņa. 

*Skolotāju kompetenču pilnveidošanai tiek turpināta 

skolotāju apmācība/konsultācijas par kompetenču 

modeli ieviešanu. 

Skolotājas un atbalsta komanda turpina piedalīties 

projektā “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” , 

turpinot darbu par drošības protokola ieviešanu un 

iestādes sertificēšanu. 



PII darba  organizācija, 

vadība un  kvalitātes  

nodrošināšana  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Skolotāju pašvērtējuma 

metodiskās sistēmas  

izveidošana.  

2. Pirmsskolas darba jomu 

izvērtēšana . 

3.Darbiniekiem pienākumu 

deleģēšana un darbinieku 

personu lietu sakārtošana   

4. Izvērtēt pirmsskolas darba 

gadu rezultātus 

*Tika organizētas skolotāju konsultācijas 

pašvērtējumu, iestādes darba kvalitātes vērtēšanas 

rakstīšanā, ieviesta aptaujas EDURIO platformā..  

*Tika veikta amata aprakstu pārskatīšana, instrukciju 

iekšējo normatīvo aktu un ieteikumu izstrāde, 

tādējādi nodrošinot iestādes darbības tiesiskumu. 

*Sadarbībā ar domes IKT speciālistiem tika 

izmantotas datorsistēmas, lai pilnveidot iestādes 

darbu un informācijas apmaiņu un saņemšanu. 

*Pedagoģiskie pasākumi tika saplānoti kvalitatīvi. 

Jāpaveic, lai skolotājam tomēr būtu kopīgs viedoklis 

par attīstības mērķiem un to sasniegšanu.  

*Savu darbu turpina  atbalsta komanda, kurā ietilpst: 

vadītāja, vad. vietniece, metodiķis, skolotājas, lai 

palīdzētu risināt sarežģītas situācijas un konfliktus. 

Atbalsta komandas darbība veiksmīgi palīdz risināt 

bērnu uzvedības problēmas un novērst vardarbības  

gadījumus. Tika veicināta sadarbība ar vad. vietnieci 

un metodiķi ar mērķi pilnveidot metodisko darbu un 

sniegt atbalstu skolotājām. Tas veicina skolotāju 

izaugsmi un pedagoģisko kompetenci.  

*Tika veikta iestādes darbības analīze, iestādes darba 

kvalitātes vērtējumus (pedagogi, tehniskie darbinieki, 

vecāki), skolotāju pašvērtējumus. 

 

Kritēriju izvērtējums 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes darbības kvalitāti sekmēja veiksmīgi 

izstrādāts attīstības un gada darba plāns, 

lietišķa sadarbība ar RD IKSD, Bāriņtiesu un 

citām organizācijām, produktīvs iestādes 

darbinieku komandas darbs. Vadība lietišķi un 

inovatīvi organizēja un vadīja sapulces, 

seminārus, konsultācijas Covid-19 apstākļos. 

Regulāri un produktīvi strādāja atbalsta grupa 

dažādu jautājumu risināšanā, piemēram, 

kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanā, 

vērtēšana mācību procesā, pašvērtējuma 

ziņojuma sagatavošanā, situāciju risināšanā ar 

audzēkņiem un bērnu vecākiem. Par iekšējās 

komunikācijas pilnveidi liecina ātra un atvērta 

informācijas apmaiņa, efektīva iestādes 

darbinieku sadarbība un komandas darbs 

darba jautājumu risināšanā. Tika pilnveidota 

iestādes pašvērtēšanas sistēma, papildinot to 

ar darbinieku aptaujām iestādes darba 

novērtēšanai un individuālām sarunām ar 

Nepieciešams turpināt sniegt efektīvu 

atgriezenisku saiti par katra darbinieka 

atbildību un ieguldījumu pirmsskolas mērķu 

sasniegšanai. 

Pilnveidot iekšējo komunikāciju efektīvai 

aktuālās informācijas apmaiņai. 

 



darbiniekiem, kā arī izmantojot EDURIO 

platformu. 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

     Iestādē ir tās darbību reglamentējoši 

dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu 

prasībām: iestādes nolikums, iestādes 

attīstības plāns, gada darba plāns, personāla 

amata apraksti, pedagogu darba plāni. 

   Izglītības iestādes vadītāja sadarbojas ar 

iestādes darbiniekiem un iestādes padomi. 

Izglītības iestādes vadība ievēro ētikas normas 

saskarsmē ar pedagogiem un citiem 

darbiniekiem. Izglītības iestādes vadītājs 

plāno, organizē un vada izglītības iestādes 

darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi, kā arī, nodrošina informācijas 

apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un seko 

to izpildei. 

   Regulāri tiek veikti iestādes darba iekšējas 

kontroles pasākumi: pedagogu 

dokumentācija, pedagogu komunikācija ar 

bērniem un bērnu vecākiem, darbinieku darba 

laika efektīva izmantošana un uzskaitīšana.          

Organizētas regulāras informatīvas sapulces 

par aktualitātēm un jaunumiem izglītībā, 

iestādes darbībā. 

     Darbs notiek komandā, kad katrs 

administrācijas loceklis ir atbildīgs par savu 

jomu. 

Atbalstīt personāla pašizglītību un izaugsmi. 

 Katra darbinieka līdzatbildības veicināšana 

par pieņemto lēmumu realizāciju. 

Pilnveidot pienākumu deleģēšanas un to 

pārraudzības sistēmu. 

Izmantot dažādus (vairākus) iestādes 

novērtēšanas instrumentus (atsevišķo grupu 

vecāku, visas iestādes ģimeņu, dažādu 

līmeņu darbinieku anketēšanu u.c.) stipro un 

vājo pušu noteikšanai turpmākai iestādes 

darbības kvalitatīvai, uz bērnu izaugsmi 

vērstai plānošanai. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja 

iesaistīties visdažādākajās mācību aktivitātēs 

atbilstoši viņu spējām. Pedagogi aktīvi 

pilnveido zināšanas par bērnu ar speciālām 

vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā 

programmā. 

Rotaļnodarbību vadīšana pa apakšgrupām 

sekmē mācību darba diferenciāciju šajās 

nodarbībās. 

Sekmīga lietišķa sadarbība ar ģimeni, kas 

veicina bērnu individuālo izaugsmi. 

Efektīva atgriezeniska saite, kas sekmē 

iestādes darbības pilnveidi (EDURIO 

Pedagogu tālākizglītība par jautājumiem, kas 

saistīti ar bērnu ar speciālām vajadzībām 

iekļaušanu vispārizglītojošā programmā. 
Vecāku informēšana kompetencēs balstītā 

mācību satura ieviešanas kontekstā. Veicināt 

ciešāku atbalsta grupas un vecāku sadarbību. 

Turpināt starpinstitucionālo  sadarbību bērnu 

drošības, attīstības jautājumos. 

Veicināt lietderīgu sadarbību ar  Iestādes 

padomi. 



platformas izmantošana, iestādes aptaujas 

utt.) 

Atbalsta personāla iesaiste mācību darba 

diferenciācijā un individualizācija. 

Veiksmīga sadarbība ar RD IKSD, ar nozaru 

departamentiem, ar Rīgas Sociālo dienestu, 

centru “Dardedze.” 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagoģisko darbinieku izglītības pilnībā 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Iestādes pedagogu kvalifikācijas 

atbilst MK 28.10.2014. noteikumu Nr.662 1. 

pielikuma normatīvajām prasībām 

“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību”. 

Vairāki pedagogi (10 pedagogi jeb 25% ) ir  

ieguvuši 2. profesionālās kvalitātes pakāpi. 

Patstāvīgi tiek paaugstināta pedagogu 

kompetence šādos virzienos - pedagoģijā, 

mācību metodikā, pedagoģiskā procesa 

plānošanā un organizēšanā, audzināšanas 

un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

Pedagogu aktīva piedalīšanas semināros, 

metodiskajās apvienībās, dažāda mēroga 

aktivitātēs, zinātniskajās konferencēs. 

Sekmēt pašizglītības kursu organizēšanas 

iespējas uz vietas iestādē. 

Motivēt pedagogus pretendēt uz profesionālās 

kvalitātes pakāpes iegūšanu. 

Turpināt pedagogu profesionālās 

kompetences paaugstināšanu, vērstu uz 

kompetenču izglītību un mūsdienu 

aktualitātēm izglītībā. 

Arī turpmāk organizēt profesionālās 

pilnveides pasākumus iestādē. 

Izvērtēt iespēju izmantot e-klase  un 

sagatavoties tam. 

 

 

 

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

 

3.1. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Jumis” piedalās programmā “Bērniem drošs un 

draudzīgs bērnudārzs” un ir uzsākts iestādes sertifikācijas process. 

3.2. Iestādes pedagogi  aktīvi gatavoja materiālus un dalījās ar pieredzi  pedagoģiskās 

konferences starpgrupu aktivitātēs par tēmu: “Iekļaujošās izglītības iespējas un 

izaicinājumi”. 

3.3. Iestādes audzēkņi sadarbībā ar uzņēmumu “ CLEAN R” īstenoja  projektu 

“Saudzēsim vidi šķirojot”. 

 

4. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

Pirmsskolas izglītības iestādei  ir regulāra sadarbība ar RD IKSD . Pirmsskolas 

izglītības iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar pašvaldības institūcijām un 

citām izglītības iestādēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, pašvaldības policiju. Sadarbībā 

ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - pārrunas, problēmjautājumu risināšana. 

Iestāde piedalās programmā “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”. Pirmsskolas 



izglītības kolektīvs piedalās dibinātāja organizētajos projektos un pasākumos. Katru 

gadu, izvērtējot pieprasījumu un iestādes iespējas, tiek noslēgti līgumi ar interešu 

izglītības pasniedzējiem. 2020./2021. mācību gadā: SIA “Valodu vēstniecība” 

(svešvalodu apmācība), SIA ”Dance4” (dejas), biedrība ”Valtera talantu skola” 

(ievirze futbolam). Pirmsskolas izglītības iestādei ir noslēgts līgums un izveidojusies 

laba sadarbība programmā “Skolas auglis”. 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana  

 

5.1. Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu 

cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā 

izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt 

kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas 

Republikas Satversmei. 

5.2. Audzināšanas uzdevumi : 

1.Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, 

drosme, godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, 

taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 

 Aktivitātes: literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes 

veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar bērniem, grupas pienākumu un 

noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma izpratnes veidošana (arī 

sadarbība ar skolu, mācību ekskursijas uz vecāku darbavietām u.c.), pozitīvās 

uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās 

aktualizēšana, uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, 

līdzcietības, empātijas veidošana piedaloties dažādās, piemēram, labdarības akcijās, 

regulāras pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši tematikai, veselīga 

dzīvesveida aktualizēšana ikdienā. 

2. Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību. 

 Aktivitātes: organizēt Tēva dienu, Mātes dienu, Ģimenes dienas pasākumu, 

vecvecāku pasākumu, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem. 

     3.Turpināt iekļaujošo izglītību. 

Aktivitātes: respektēt katra izglītojamā attīstības individuālās īpatnības, reliģiskās, 

lingvistiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides atšķirības, dažādās spējas, īpašās 

vajadzības, īstenot speciālās izglītības programmas, nodrošinot atbalsta speciālistu 

pieejamību bērniem, vecākiem, pedagogiem. 

 4.Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, valsts valodas lietošanu un izkopšanu. 

Semināri, kursi. Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un pieredzes 

apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas darba jautājumos. 

Aktivitātes: metodisko izstrādņu skates, semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņa, 

radošās darbnīcas, „ideju tirdziņi", "Ētikas kodeksa" aktualizēšana (1x mācību 

gadā). 

 5.Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un 

valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā. 

Aktivitātes: līdzdalība svētkos, vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, talkas, 

labdarības akcijas. 

6. Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos savas pilsētas izzināšanā un kultūras 

mantojuma un vides iepazīšanā. Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus 

vietējos, reģionālajos un citos masu medijos un informēt sabiedrību par 

audzināšanas darba labās prakses piemēriem.  
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Aktivitātes: Regulāra informācijas sagatavošana  mājas lapai www.e-skola.lv. 

Organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma audzināšanā - valsts svētku svinēšana, 

gadskārtu svētki. 

 

Iestādes darbs tiek analizēts,  apkopojot ikgadējos pedagogu darba pašvērtējumus, 

vecāku ieteikumus. Pedagoģisko procesu veido uz pedagoģiskā sēdē pieņemtiem 

lēmumiem. Attīstība tiek plānota, apzinot stiprākās un vājākās jomas, kur nepieciešami 

uzlabojumi. Iestādei ir visa obligātā darbu reglamentējošā dokumentācija saskaņā ar 

apstiprināto lietu nomenklatūru. Dokumenti izstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un dokumentu izstrādāšanas prasībām. Iestāde ir izveidojies saliedēts kolektīvs un 

savstarpējā komunikācija. Turpmākā attīstībā būtu svarīgi  turpināt paaugstināt 

izglītojamo sasniegumus sociālo un pašapkalpošanās prasmju apguvē, atbalstot bērnu 

aktivitāti un patstāvību ikdienas sadzīves uzdevumu veikšanā, paplašināt atbalsta 

sniegšanas iespējas izglītojamiem, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai izglītības izglītojamo vecākiem ir precīzāka informācija 

par iestādes attīstību, turpināt atbalstīt pedagogus profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpes iegūšanā. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

Pirmsskolas izglītības programmas realizācijā pedagogi izmanto daudzveidīgas, 

mūsdienīgas, bērnu spējām, vecumam, mācību jomu specifikai un mācību satura 

prasībām atbilstošas mācību metodes, pārdomāti izmanto mācību materiālus, uzskati, 

kas atbilst izglītojamo spējām un konkrētajai rotaļnodarbībai. Pedagogi pielieto mācību 

metodes un paņēmienus: grupu darbu, lomu spēles, problēmu uzdevumu risināšanu, 

situāciju analīzes, pārrunas, viedokļu apmaiņu, rezultātu apkopojumu un veicina 

atgriezenisko saiti par paveikto. Izglītojamiem tiek dota iespēja vairāk mācīties un 

pilnveidoties vienam no otra. Pedagogi izglītojamajiem saprotami izskaidro darba 

mērķus un uzdevumus. Mācību vielas skaidrojums ir strukturēts, piemēri atbilst 

izglītojamo attīstības pakāpei, pieredzes un izpratnes līmenim. Pedagoģiskajā procesā 

tiek sekmēta bērna pašapziņas veidošanās, bērni mācās izteikt savu viedokli, analizēt 

sasniegtos rezultātus, risināt dažādas problēmsituācijas utt.   Mācību procesa 

realizēšanai pieejams plašs, daudzveidīgs mācību līdzekļu klāsts - tematiskās mapes, 

daiļliteratūra, izzinošā literatūra, metodiskā literatūra, tematiskie attēli, attīstošās spēles, 

tehniskie līdzekļi, iekārtas. 

Liela Iestādes vērtība ir iestādes kolektīvs, kas strādā, lai veicinātu piederības apziņu 

un lepnumu par savu Iestādi, lai radītu  un veidotu iestādes mikroklimatu, darbojoties 

vienotā komandā mērķu īstenošanai un tēlu veidošanai. Iestāde ievieš jaunas un kopj 

pamattradīcijas, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret 

otru, rosinātu iecietību, empātiju, lai izglītojamie un darbinieki iestādē justos 

komfortabli. 

Vairāku grupu pedagogi saņēma atzinību rakstus un pateicības no skolām, kur mācās 

Iestādes absolventi 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2020./2021.m.g. pedagogu skaits 

izglītības iestādē 
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2020./2021.m.g. ieguldītie līdzekļi 

izglītības iestādes pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

Pedagogi regulāri apmeklē RIIMC  organizētos 

izglītojošus un informējošus metodiskos 

pasākumus, apmeklē lekcijas par izglītības, 

pedagoģijas un psiholoģijas aktualitātēm.  

  

  Izglītības iestādē tiek organizētas metodisko 

darbu skates, labās prakses pieredzes apmaiņas 

starp kolēģiem un citam iestādēm. Lielāka daļa no 

iestādes darbiniekiem strādā ilgu laiku, kadru 

maiņa nenotiek bieži, tas labvēlīgi ietekme gan 

attiecības kolektīvā, gan darba kvalitāti. Katram 

jaunajam kolēģim ir iespēja saņemt konsultācijas 

gan no administrācijas, gan no kolēģiem. 

Analizējot datus VIIS datu bāzē, iestādes  

pedagogu izglītība un profesionālās pilnveides 

kursu apjoms atbilst MK noteikumiem  Nr.569 

“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

kārtību’. 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs                                                        Aleksandra Buldure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


