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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 (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111  3609 14.01.2011. 111 107 

Mazākumtautību 

vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma  

01011121  5768 01.11.2012. 61 91 

 

 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811  3611 14.01.2011. 5 5 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511  5733 28.02.2022.   

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa- 5(cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā); 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi- 1 atbilstoši pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumam (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas 

iemesls). 

 

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.) 

01.09.2021.-

vakance 0.850 

09.03.2022.- 

vakance 0.420, 

optimizējot 

izglītojamo skaitu 

pirmsskolas 

izglītības 

programmā 

 

Ar 16.03.2022.pirmsskolas 

izglītības pakalpojuma 

nodrošinājums Ukrainas 

civiliedzīvotājiem. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

4 4 skolotāji logopēdi 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – mūsdienīga izglītības iestāde, tehniski nodrošināta , 

inovatīvi radoša izglītības pārmaiņu procesiem, izglītojamo, vecāku un sabiedrības 

interesēs.  

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga 

mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, ieinteresēta un atsaucīga izglītības 

pārmaiņām, nodrošinot katra izglītojamā pamatvajadzības vispusīgai attīstībai un 

gatavībai turpināt apgūt pamatizglītību.  

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – uz savstarpēju cieņu balstīta 

izaugsme un sadarbība. 

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.1Izglītības vides un 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura apguves 

nodrošināšana. 

a) kvalitatīvi 

mācību procesā izvirzītā mērķa, 

plānotās pedagoģiskās darbības 

pieejas un radītās vides 

savstarpējā mijiedarbībā 

izglītojamā sasniedzamā rezultāta 

atbalstam un pašizpausmei  

 sasniegts 

 

 b) kvantitatīvi  

Nr.2Bilingvālās izglītības 

nostiprināšana 

mazākumtautību programmas 

realizēšanā. 

a) kvalitatīvi 

integrēts mācību process - valsts 

valodas mācīšanas un mācīšanās 

attieksmes maiņā, radošā 

pašizpausmē un sadarbībā ar 

izglītojamo ģimenēm 

 sasniegts 

 

 b) kvantitatīvi  

Nr.3 Iekļaujošas un atbalstošas 

izglītības vides pieejamības 

nodrošināšana. 

a) kvalitatīvi sasniegts 

 



atbalsta pasākumi izglītojamiem 

ar uzvedības, valodas, garīgās 

attīstības traucējumiem 

 b) kvantitatīvi  

 

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 Izglītības vides un 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura apguves 

nodrošināšana. 

a) kvalitatīvi 

droša un labvēlīga izglītības vide 

izglītojamiem, nodrošinot  

darbinieku savstarpējā sadarbībā 

kvalitatīvu izglītības procesu 

noteikto mērķu sasniegšanai 

 

Plānots sasniegts 

 b) kvantitatīvi  

Nr.2 Konkurētspējīga izglītības 

piedāvājuma nodrošinājums 

pārejā uz valsts valodas 

apmācību sadarbībā ar 

izglītojamo ģimenēm. 

 

a) kvalitatīvi 

īstenota uz izglītojamā attīstības 

vajadzībām un mācīšanos vērsta 

sadarbība – iestāde, izglītojamā 

ģimene, aktualizējot valsts 

valodas apguvi mazākumtautību 

izglītojamo grupā 

Plānots sasniegt 

 b) kvantitatīvi  

Nr.3 Iekļaujošas un atbalstošas 

izglītības vides pieejamības 

nodrošināšana. 

a) Kvalitatīvi 

pedagoģiskā darba 

individualizācija-uz izglītojamā 

vajadzībām virzīta mācību satura 

apguve. 

Plānots sasniegt 

 b) kvantitatīvi  

 

3.Kritēriju izvērtējums 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

apguve.   

Turpmāk-ieradumu veidošanas pieeja 

mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Integrēta mācību jomu satura apguve.  Turpmāk-informācijas tehnoloģiju 

pielietojums izglītojamā iespējai pašvadīti 

mācīties.  

Vienots audzināšanas mācību process 

noteiktu mērķu sasniegšanā.  

Turpmāk-izglītības procesa satura un vides 

mijiedarbības nodrošinājums. 



Plānota izglītojamā turpmākā izaugsme, 

sasniedzamie rezultāti. 

Turpmāk-mācību snieguma vērtēšanas 

metodisko paņēmienu daudzveidība.   

Muzejpedagoģijas nodarbības.  Turpmāk-pilsētvides iepazīšana, kultūrvides 

apguve un pašizpausme, latvisko tradīciju 

izkopšana. 

Mērķtiecīgs audzināšanas darbs. Turpmāk- pilsētas mēroga aktivitātes un 

pasākumi. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Individuāla pieeja mācību satura apguvē. Turpmāk-sadarbības prasmju izkopšana 

izglītojamiem ar traucējumiem. 

Individuāli izglītības programmas apguves 

plāni ( izglītības programmas kods-01015811; 

01015511 ). 

Turpmāk-visu izglītojamo iesaistīšana 

aktivitātēs, atbilstošas uzvedības modelēšana. 

Plānota, koordinēta atbalsta komandas 

darbība. 

Turpmāk- pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide darbam ar 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un 

traucējumiem. 

Iekļaujoša un atbalstoša mācību vide. Turpmāk- jaunu mācību materiālu 

adaptēšana, pielāgošana, uzdevumi 

izglītojamo prasmju pilnveidei. 

Pedagoģiskā darba pielāgojumi izglītojamo 

atbalstam un motivācijai. 

Turpmāk-profesionāli īstenots integrēts 

pakalpojums. 

Pozitīvi atvērta sadarbība ar izglītojamo 

ģimenēm. 

Turpmāk-atbalsts ģimenei un vecākiem  

izglītojamo garīgās veselības problēmu 

risināšanai. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagoģiska, psiholoģiska, sociāla atbalsta 

pieejamība izglītojamiem un ģimenēm. 

Turpmāk-sadarbība starp vecākiem un 

izglītības iestādi-informācija par bērnu 

tiesībām un iespēju līdzdarboties iekļaujošās 

izglītības procesā. 

Izglītības vides pieejamība izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām. 

Turpmāk-izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām vecāki iepazīstināti ar visām 

pieejamajām izvēles iespējām savu bērnu 

izglītošanā. 

Atbalsta pasākumi izglītojamiem ar uzvedības 

traucējumiem. 

Turpmāk-sociālo prasmju treniņa pieejamība 

( STOP 4-7) . 

Mācību jomu materiālu atpazīstamība un 

pieejamība visiem izglītojamiem. 

Turpmāk-ikdienas iekļaujošās aktivitātes 

socializācijai, saskarsmei. 

  



Papildu atbalsta pasākumi ārpus mācību 

procesa-korekcijas un logopēdijas 

nodarbības; koriģējoša vingrošana. 

Turpmāk-saskarsmes un sadarbības veidošana 

starp izglītojamiem ar autiska spektra 

traucējumiem. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības pakalpojuma pieejamība un 

īstenošanas kārtība. 

Turpmāk- izglītojamo ģimeņu iesaistīšana un 

informācijas apmaiņa par iekļaujošo izglītību.  

Visu izglītojamo drošība un labklājība. Turpmāk-uzlabot izglītojamo dzīves kvalitāti, 

nodrošinot sociālo līdztiesību. 

Izglītojamo sociālā līdztiesība. Turpmāk-aktualizēt izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām, invaliditāti, no sociālām riska 

grupām, imigranti vajadzības. 

Izglītojamo vajadzību apzināšana, psiho 

emocionālā labizjūta. 

Turpmāk- pedagoģiskā personāla kvalitātes 

uzlabojumi. 

Labvēlīgi nosacījumi  pirmsskolas izglītības 

apguvē. 

Turpmāk-ģimeņu problēmu identificēšana 

saistībā ar viņu bērnu izglītošanu, fiziska un 

psiholoģiska rakstura problēmām, speciālām 

vajadzībām vai agresiju. 

Atbalsts ģimeņu labizjūtas nodrošināšanā 

izglītības iestādes vidē. 

Turpmāk- atbalsts un iedrošinājums katrai 

ģimenei izglītojamā ikdienas apmeklējumam 

izglītības iestādē. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

IT resursu pieejamība  

Digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas 

integrētā mācību procesā, izvirzot 

individuālus izglītojamā prasmju apguves 

mērķus. 

Turpmāk-sekmēt iespēju pedagogiem 

digitālus tiešsaistes materiālus izmantot visās 

mācību jomās.  

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

nodrošina saziņu ar izglītojamo ģimenēm, 

informācijas apmaiņu, iespēju īstenot 

attālinātās mācības. 

Turpmāk-sekmēt savstarpējas saziņas 

efektivitāti –  izglītības iestāde un izglītojamo 

ģimeņu  un sabiedrības informēšanai. 

Izglītības iestādē ir noteikta pieejamo 

materiāltehnisko resursu un iekārtu 

izmantošanas kārtība. 

Turpmāk-aktualizēt materiāltehnisko resursu 

un iekārtu izmantošanas efektivitāti. 

Izglītības iestādē mācību procesā tiek 

nodrošināta atbilstoša gaisa kvalitāte, 

temperatūra, apgaismojums. 

Turpmāk-rūpēties par izglītības iestādes telpu 

atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. 

Izglītības iestādes āra vide ir funkcionāla un 

veicinoša audzināšanas mācību procesam 

(sporta laukums, nojumes āra vides 

Turpmāk-turpināt pilnveidot un izmantot 

izglītības iestādes apkārtējo teritoriju 

daudzveidīgām aktivitātēm izglītojamo 

mācīšanās atbalstam. 



nodarbībām, laukums koncertiem un 

pasākumiem, pastaigu maršruti utml.). 

 

 

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

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

4.2. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. (Izglītības programmu īstenošanai). 

Nodibinājums “Centrs Dardedze”, par apmācību programmu “Džimbas drošības programma” 

realizēšanu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” projekta ietvaros. 

 

5.2. (Izglītības programmu īstenošanai). 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Vienots audzināšanas mācību process – 

1. Stiprināt izglītojamā  izpratni par tikumiem un vērtībām, valstiskuma apziņu, piederību 

Latvijas valstij, dzīves vietai, mājām, dabai.  

2. Veicināt izglītojamā izpratni veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu un 

pielietošanu ikdienā.  

3. Attīstīt vēlmi pilnveidoties un rast prieku sevis izglītošanā. 

4. Veicināt mazākumtautību izglītojamo valsts valodas apguvi, lietošanu ikdienā, un 

izkopšanu  

5. Iesaistīt izglītojamos kultūrizglītībā - apzināt  latviskās dzīvesziņas un kultūras 

mantojuma nozīmi. 

6.2.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

Mācību gada ietvarā uzsvērta izglītojamā pratību kopums veselīga dzīvesveida izkopšanā 

ikdienā (katram sava dzeramā ūdens pudele; aktivitātes āra vidē; veselīgs uzturs un ēšanas 

paradumu izkopšana, personīgā higiēna). 

Komandas darba un pedagogu labas prakses piemēru popularizēšana, un pieredzes apmaiņa 

audzināšanas un mācību snieguma vērtēšanā, mācīšanas un mācīšanās nozīmīguma 

iedzīvināšanā ikdienas  pedagoģiskā procesā, aptverot visas mācību jomas.  

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi 

par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

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


