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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 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 “Rozītes”, 

Vārve, Ventspils 

novads 

V - 3878 03.02.2011. 58 61 

 

 

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.) 

7 Ļoti grūti ir nodrošināt 

mācību procesu kāda 

pedagoga darbnespējas laikā, 

jo nav brīvu darbinieku. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

1 Mūzikas skolotājs. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Logopēds 1x nedēļā – būtu 

nepieciešams vairāk. 

Medmāsu ar 0,4 slodzi ir ļoti 

grūti atrast. 

 

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) 

Prioritātes                         Sasniedzamie  rezultāti 

Kvalitatīvi Kvantitatīvi 

Efektīva izglītības iestādes 

pārvaldība. 

Izveidot pārvaldības 

sistēmu ar noteiktu kārtību 

ar atbildībām. 

 

Tiek organizētas iknedēļas 

tikšanās ar saimniecības 

pārzini un metodiķi, lai 

apspriestu/izvērtētu iestādes 

darbību. 

Mācību procesa un 

sadarbības (visos līmeņos) 

uzlabošana, ieviešot e-klasi 

kā galveno iestādes saziņas 

un informācijas nodošanas 

rīku. 

Ir izveidota vienota 

informācijas nodošanas un 

saņemšanas sistēma starp 

pedagogiem-vecākiem-

vadību. 

100% pedagoģiskais 

personāls regulāri aktualizē 

sasniedzamos rezultātus par 

izglītojamiem, ievieto 

aktuālo informāciju e-klasē, 

komunicē ar ģimenēm 

attālināto mācību laikā. 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1.Izglītības iestādes misija – radīt bērniem iekļaujošu, atbalstošu, attīstošu, draudzīgu, 

mērķtiecīgi veidotu un mūsdienīgu vidi. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – patstāvīgs un radošs darītājs, kurš 

ieklausās, vēro un pēta pasauli, ir atbildīgs, kontrolē un vada savu uzvedību un 

emocijas. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņpilna, atbildīga, uz 

sadarbību vērsta, droša un rūpes veltoša iestāde ir pamats bērna attīstībai un 

labjūtībai. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

Mērķis Uzdevumi Sasniegtie rezultāti 

Veidot drošu un attīstību veicinošu 

mācību vidi, organizēt un īstenot 

mācību un audzināšanas procesu, 

kas veicina lietpratību – reālu 

bērna darbību reālās dzīves 

situācijās. 

1. Nodrošināt katram 

izglītojamam viņa individuālo 

spēju un potenciālu, 

pilnvērtīgai attīstībai 

piemērotu mācību veidu un 

metodes. 

2. Radīt priekšnosacījumus bērna 

sociālo iemaņu attīstībai, 

veidojoties par aktīvu, 

patstāvīgu, pašpietiekamu, 

radošu, atvērtu sabiedrības 

locekli, kas prot sadarboties ar 

citiem. 

3. Veicināt iestādes personāla un 

vecāku pozitīvi veidotu 

sadarbību, nodrošinot vienotu 

pieeju bērnu audzināšanai un 

izglītošanai pirmsskolas 

vecuma posmā. 

-Izglītojamo pašapkalpošanās 

prasmju apguve notiek 90% 

sadarbībā ar vecākiem. 

-Ārkārtas stāvokļa laikā sniegts 

100% atbalsts izglītojamo 

ģimenēm, kurām tika nodrošināta 

obligātā apmācība mājas 

apstākļos. 

-Regulāra atgriezeniskā saite no 

70% pedagogu par izglītojamā 

prasmēm, sasniegto un arī 

grūtībām. 

-Mācību procesā par 10% 

palielinājusies lomu spēļu 

iesaistīšana un par 15% 

uzlabojusies dažādu situāciju 

analīze; 50% izglītojamie pamato 

savu darbību. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

-Vadītāja regulāri plāno, analizē  mācību 

metodisko, saimniecisko darbu.  

-Regulāri veic iestādes budžeta analīzi un 

plānošanu.  

-Sarunas ar pedagogiem un tehniskajiem 

darbiniekiem 2x gadā par materiālu izlietojumu 

un vajadzībām. 

 

- Kolektīvā veidot vienotu izpratni par 

pašvērtēšanas procesā izvirzīto mērķu 

sasniegšanu un attīstības procesu. 

-Iesaistīt visas mērķgrupas (dibinātāju, iestādes, 

padomi, pedagoģisko padomi, tehniskos 

darbiniekus), lai veidotu vienotu izpratni par 

tālāku iestādes attīstību. 

-Motivēt darbiniekus iesaistīties pašvērtēšanas 

procesā. 

-Izveidot pārvaldības sistēmu ar noteiktu kārtību 

un atbildībām. 

-Turpināt īstenot  pašvadītas mācīšanās procesu 

visos vecumposmos, nodrošināt pedagogus ar 



nepieciešamo atbalstu tā realizācijai. 

-Apgūt zināšanas papildus finansējuma piesaistei 

(projekti, ziedojumi u.c.) 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

-Vadītāja spēj operatīvi pieņemt lēmumus, 

argumentēti un demokrātiski, atbilstoši 

noteiktajai likumdošanai un tā brīža situācijai.  

-Izglītības  iestādei ir nepieciešamie iekšējie 

normatīvie dokumenti, lai nodrošinātu iestādes 

darbību, sasniegtu rezultātu, atrisinātu 

problēmsituācijas. 

-Iekšējo normatīvo dokumentu izstrādes procesā 

tiek pieaicinātas mērķgrupas (pedagogi, tehniskie 

darbinieki). 

-Vadītājai  ir  zināšanas par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību, kvalifikāciju un pedagogu 

profesionālās kompetences  

pilnveidi. 

-Vadītājas darbība atklāj vārdu un darba saskaņu 

un respektē iestādes vērtības. 

- Regulāri atjaunot datus VIIS sistēmā, novada 

mājaslapā. 

- Katra mācību gada sākumā pārskatīt esošos 

iekšējos normatīvos aktus un atjaunot to saturu 

atbilstoši valstī izstrādātajiem un pieņemtajiem  

Ministru kabineta noteikumiem. 

- Lēmumu pieņemšanā par 20% vairāk iesaistīt 

vecākus. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

-Vadītājai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju, kas 

ļauj uzlabot iestādes darbību. 

-Vadītāja atbalsta sistemātisku un efektīvu 

sadarbību ar vietējām kopienām un tuvākajām 

nozares organizācijām. 

-Vadītāja nodrošina vecāku iesaisti izglītības 

iestādes darbībā, veido atbalsta sistēmu vecāku 

iniciatīvām. 

-Turpināt sadarbību ar dibinātāju un Izglītības 

pārvaldi. 

-Veikt pašanalīzi par paveikto un turpināmo. 

-Atrast metodes un paņēmienus regulārai vecāku 

iesaistei izglītības iestādes darbībā.  

-Par 40% uzlabot vecāku līdzdalību e-klases 

platformā. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

-Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos 

noteiktā izglītība vai tā tiek pašlaik iegūta. 

-Pedagogiem ir nepieciešamās zināšanas un 

prasmes audzināšanas jautājumos, bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

-Pedagogi var pieteikties kvalitātes pakāpes 

iegūšanai un tiek motivēti, atbalstīti šajā procesā.  

-Katra mācību gada beigās pedagogi veic 

pašnovērtējumu, kurš tiek analizēts. 

-Turpināt motivēt pedagogus un aicināt 

paaugstināt kvalifikāciju. 

-Uzlabot pedagogu zināšanas IT izmantošanā, 

paplašināt iespēju dalīties labās prakses piemēros 

Zoom platformā. 

-Turpināt veicināt pedagogu labizjūtu un stresa 

noturību dažādās problēmsituācijās. 

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



  

4.1. Izglītības iestāde 2020./2021.māc.g. nav īstenojusi projektus. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Izglītības iestādei 2020./2021.māc.g. nav bijuši noslēgti līgumi, kuri saistīti ar 

izglītības programmu īstenošanu. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

  

6.1. Sekmēt bērniem vērtībās balstītu ieradumu veidošanos un izpratni: atbildība, 

centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums un 

iecietība savstarpējās attiecībās.  

 

Veidot bērniem patriotisma jūtas un piederības sajūtu savai ģimenei, iestādei, valstij. 

Pilnveidot bērnu talantus un radošumu, piedaloties radošajās darbnīcās, konkursos un 

citās aktivitātēs. 

Literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes veidošanā, ikdienas 

situāciju pārrunāšana, nodarbības par drošības jautājumiem. 

Sava „ES” nomaiņa uz „MĒS” (izpratne par atšķirību, cieņa kā vērtība). 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

2020./2021.mācību gada prioritātes ir daļēji īstenojušās, to apliecina vērotās 

rotaļnodarbības, kas tika īstenotas visas dienas garumā, arī ārā dažādos laika apstākļos. 

Grupu mikroklimats ir uzlabojies, izglītojamie zina savus pienākumus un atbildības, 

izprot tikumu nozīmīgumu un cenšas tos ievērot. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Citu sasniegumu nav. 

 
 


