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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. Licencēšana

s 

datums 

 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

0101 11 11 Siļķu iela 

16A, Liepāja, 

LV3405 

V-8308 2015. gada 

15.septembri

s 

119 119 

 

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. 2021./2022. mācību gada laikā 7 izglītības iestādes izglītojamie 

mainījuši izglītības iestādi.  

1.2.2. 2021./2022. mācību gada laikā 3 no 7 izglītības iestādi mainījušajiem 

izglītojamajiem izvēlējās apmeklēt iestādi, kuru jau apmeklēja vecākie 

brāļi un māsas; 

1.2.3. 2021./2022. mācību gada laikā dzīvesvietas maiņu veikuši 4 

izglītojamie. 2 no 4 dzīvesvietu mainījušiem  izglītojamajiem devās uz 

ārzemēm. 

 

 

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.) 

0  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2 Logopēds 1likme. 

Medmāsa 0.8 likmes. 



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

nepieciešams paaugstināt 

līdz 1 likmei.  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Mūsu izglītības iestāde ir bērniem, vecākiem un 

darbiniekiem draudzīga, ar profesionāliem darbiniekiem un estētisku vidi. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkārs, patstāvīgs, drošs bērns. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Mēs sadarbojamies, atbalstām un 

cienām viens otru. 

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.1 Īstenojot 

mācību un 

audzināšanas 

procesu, veidot 

pirmsskolas vecuma 

bērniem drošu, 

pieejamu, 

mērķtiecīgi 

iekārtotu, uz attīstību 

virzītu, attiecīgā 

vecumposma 

prasībām atbilstošu, 

izglītojošu āra  vidi. 

 

a) kvalitatīvi 

1.Organizētas regulāras 

aktivitātes āra vidē, mērķtiecīgas, 

izzinošas pastaigas ārpus iestādes 

teritorijas.  

2.Skolotāju savstarpējā 

mācīšanās, dalīšanās pieredzē ar 

jaunām idejām, alternatīvām un 

iespējām āra vidē. 

Sasniegts 

 b) kvantitatīvi 

1.Āra vides iekārtošana un 

materiāli metodiskās bāzes 

pilnveide. Izveidoti 7aktivitāšu 

centri. 

2.Pagarināts par 30 min. laiks, 

Sasniegts 



kuru izglītojamie pavada laukā. 

3. Palielināts ārpus iestādes 

mērķtiecīgu pastaigu skaits (katrs 

grupas skolotājs organizē vismaz 

1x mēnesī.) 

 

Nr.2 Sekmēt 

izglītojamo 

pašvadītu mācīšanos, 

aktīvi iesaistot   

mācību procesa 

plānošanā un 

vērtēšanā. Veikt 

apkopojumu,  

dalīties pieredzē. 

 

a) Kvalitatīvi 

1.Izglītojamie piedalās mācību 

procesa plānošanā – tēmas izvēle, 

aktivitāšu plānošana atbilstoši 

bērnu individuālajām interesēm 

un vajadzībām. 

2.Izglītojamie veic sava darba 

pašvērtēšanu.  

 

Daļēji sasniegts. 

Regulāri iesaistīt 

izglītojamos 

pasākumu plānošanā.  

Pilnveidot izglītojamo 

pašvērtēšanu atbilstoši 

izglītojamo vecumam, 

vajadzībām. 

 

 b) kvantitatīvi 

100% iestādes pedagogi dalījušies 

pieredzē, organizējuši atklātās 

nodarbības, kā veicināt 

izglītojamo pašvadīto mācīšanos 

un pašvērtēšanu.  

Sasniegts 

 

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 Nodrošināt 

izglītības procesu 

atbilstoši katra 

izglītojamā spējām  

a) kvalitatīvi 

1. Iestādē ir izveidota mācību 

sasniegumu vērtēšanas sistēmu. 

2. Mācību uzdevumi un darba 

metodes tiek diferencētas, 

ievērojot katra izglītojamā 

vajadzības. 

3.Sasniedzamie rezultāti un 

kritēriji darba veikšanai ir 

 



izglītojamajiem saprotami. 

4.Atgriezeniskā saite sekmē katra 

izglītojamā individuālo izaugsmi. 

5.Ir izveidoti  un īstenoti 3 

individuālie izglītības 

programmas apguves plāni. 

 b) kvantitatīvi 

1.Izglītojamo sasniegumu 

izvērtēšana notiek ikdienā un 

divas reizes mēnesī tēmas sākumā 

un noslēgumā. 

2.Pedagogi informē izglītojamo 

vecākus par sasniedzamo 

rezultātu izvērtējumu temata 

sākumā un noslēgumā. 

 

Nr.2 Sekmēt bērnu 

izaugsmi, aktīvi 

iesaistot bērnus  

sporta elementu un 

kustību rotaļu 

apgūšanā.  

a)kvalitatīvi 

1.Izglītojamie prot dažādu sporta 

veidu pamatelementus un kustību 

rotaļas. Iestādes vīzija - veikls, 

drošs, veselīgs izglītojamais.  

2.Palielināts sportisko aktivitāšu 

skaits – futbola nodarbības 1 reizi 

nedēļā, sporta pasākumi 1 reizi 

mēnesī.  

 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skolotājiem izvirzīt mācību jomās noteiktu 

sasniedzamo rezultātu katrai nedēļai, lai 

veiksmīgi sasniegtu izvirzīto mēneša mērķi. 

Nepieciešami āra pastaigu uzlabojumi- 

kvalitatīvu pastaigu organizēšana ikdienā. 

Dažādu sporta veidu pamatelementu, rotaļu 



apguve, izmantojot daudzveidīgas metodes. 

 Iestādē notiek mērķtiecīgs audzināšanas 

darbs, taču jāpanāk visu pedagogu vienots 

redzējums audzināšanas darbā un ciešāka 

sadarbība ar izglītojamo vecākiem 

audzināšanas darbā.  . 

 Izvirzīt mācību jomās noteiktu sasniedzamo 

rezultātu katrai nedēļai, lai veiksmīgi 

sasniegtu izvirzīto mēneša mērķi 

  

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Izmantot metodiskā centra piedāvātos 

speciālistu atbalstu, dažādu situāciju 

risināšanā. 

  

 

 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

.  Pilnveidot  darbu ar talantīgiem bērniem.  

Turpināt plānot diferencētu darbu. Īstenot 

pasākumus, lai iestādes apmeklējums būtu 

regulārs bērniem, kuru vecāki ir sarežģītos 

sociālekonomiskos apstākļos. 

 Kvalitatīvākai  uzvedības korekcijas 

individuāla  plāna realizēšanai nepieciešams 

plašāks atbalsta personāls – speciālais 

pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs. 



Skolotāji attālināti sadarbojas ar ģimeni, 

kuras bērns ilgstoši nevar apmeklēt iestādi 

veselības dēļ.  

 

  

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Anketas rezultāti parāda, ka iestādē bērni 

jūtas emocionāli un fiziski droši. 

Ikdienā visi izglītības iestādes darbinieki 

ievēro un veicina drošības noteikumu 

ievērošanu. 

 

Darbiniekiem un vecākiem ir pozitīvas 

emocijas un attieksme pret izglītības iestādi 

kopumā. 

Visi iestādes darbinieki ir iesaistīti fizisko 

risku novērtēšanā un nekavējoties informē 

administrāciju par nepieciešamiem drošības 

uzlabojumiem. 

 

Iestādē ir pozitīvs mikroklimats, tiek veidota 

piederības sajūta iestādei un tikai viens 

darbinieks ir sajutis pret sevi vērstu 

emocionālu vardarbību no vecāka puses.   

Iestādes darbinieki rūpējas par emocionālo 

drošību iestādē. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sadarbībā ar grupu skolotājiem Visi skolotāji jēgpilni izmanto digitālos rīkus 



materiāltehniskie līdzekļi tiek regulāri 

papildināti. 

mācību procesā. 

 Jānomaina mobilie telefoni 

3 – 5 gadu vecu bērnu grupās pieejama 

planšete. 

5-7 gadus vecu bērnu grupās dators pieejams  

bērniem informācijas meklēšanai, 

tekstpratības veidošanai, digitālo prasmju 

apgūšanai. 

 

 Jāturpina pilnveidot āra klasi (viegli 

transformējama jumta izveide) un  aktivitāšu 

centri laukā . Iesākt āra pasākumu vietas 

izveidi.  

  

  

 

 

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

 

4.1. Iestādei nav īstenotu projektu. 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1.Iestādei nav sadarbības līgumu. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Audzināšanas darba prioritātes: 

6.1.1.Attīstīt izglītojamo  pētnieciskās prasmes, saskarsmes pieredzi. Veidot pozitīvu 

pašvērtējumu. 

Veicināt audzināšanas procesā būtisko tikumu un veselīga dzīvesveida   izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 

6.1.2. Izglītojamo individuālo spēju pilnveidošana pašvadītas mācīšanās procesā. 

6.1.3. Akcentēt izglītojamā un viņa ģimenes lomu un uzdevumus izglītības iestādes 

darbības un mācību procesa pilnveidošanā. 

 

6.2.Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas: 

6.2.1. Audzināšanas process ir izglītības procesa neatņemama ikdienas daļa, kas 

veido izglītojamā attieksmi. Iestādē ir radīta vide un apstākļi, kas rosina izglītojamiem 

domāt, analizēt, veicina izglītojamā iniciatīvu, veido drošus paradumus. 

6.2.2. Organizējot regulāras, mērķtiecīgas pastaigas, izzinošas ekskursijas, āra 

nodarbības attīsta izglītojamā pētnieciskās prasmes, saskarsmes pieredzi, pašvērtējumu.  



6.2.3. Turpināt regulāri akcentēt izglītojamā un viņa ģimenes lomu izglītības iestādes 

darbības un mācību procesa pilnveidošanā 

 

 

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 

7.2.1. Pilnveidota mācību sasniegumu vērtēšana atbilstoši izglītojamo vecumposmam. 

Pedagogi apguva efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes, ievērojot 

plānotos sasniedzamos rezultātus mācību jomās, caurvijās, vērtībās un tikumos. 

7.2.2. Veicot izglītojamo sasniegumu analīzi, tika secināts, 100% visiem izglītojamiem. 

mācību gada laikā ir zināšanu, prasmju un iemaņu izaugsme.  

7.2.3. Pirmā un otrā posma izglītojamiem (līdz 4 gadu vecumam) Salīdzinot ar 

1.pusgadu par 60% palielinājies izglītojamo skaits, kuriem ir labas 

pašapkalpošanās prasmes, tomēr vienā grupā 30% izglītojamo, kuriem 

pašapkalpošanās prasmes ir neatbilstošas vecumam.  

7.2.4. Trešā posma izglītojamiem (5 un 6 gadīgajiem). 30% izglītojamie daļēji nosauc 

skaņas vārdā. Grūtības sagādā lasīt vārdus un saprast izlasīto. 80% izglītojamiem 

ir labi attīstīta spriestspēja, spēja analizēt dažādas situācijas. Ļoti labi ir apgūta 

dabaszinību joma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


