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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 

Enerģētiķu iela 

4B, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

Enerģētiķu iela 

17, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

V-3597 14.01.2011. 370 369 

Pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību 

programma 

01011121 

Enerģētiķu iela 

17, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

V_1916 02.09.2019 137 137 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811 

Enerģētiķu iela 

4B, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

Enerģētiķu iela 

17, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

V_2069 05.12.2019 1 2 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības 

traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

01015911 

Enerģētiķu iela 

4B, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

Enerģētiķu iela 

17, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

V_2070 05.12.2019 1 1 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36673&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36673&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36673&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36673&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60792&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60792&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60792&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60792&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60792&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61008&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61008&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61008&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61008&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61008&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61008&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61008&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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attīstības 

traucējumiem 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611 Enerģētiķu iela 

4B, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

Enerģētiķu iela 

17, Salaspils, 

Salaspils novads, 

LV-2121 

V_4797 01.06.2021   1 

 

 

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.) 

61  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

1 Ilgstoši nevarējām aizpildīt 

speciālā pedagoga vakanci. 

Iemesli: trūkst speciālistu, maza 

slodze, liels darba apjoms. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

6 3 logopēdi, 2 psihologi, 1 

speciālais pedagogs 

 

 

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) 
 

Gada galvenie uzdevumi Sasniedzamais rezultāts 

1. Izmantot āra vidi 

kompetenču pieejas 

īstenošanai 

1. Skolotājām nodrošināta ērta mācību procesa organizēšana āra vidē. 

2. 80% izglītojamajiem patīk pirmsskolas skolotāju vadītās nodarbības 

āra vidē. 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61009&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65040&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65040&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65040&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65040&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65040&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65040&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=65040&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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3.  99% pirmsskolas skolotājas ir izveidojušas “Labās prakses āra 

nodarbību mapes”, kurās apkopotas idejas āra nodarbību vadīšanai.  

4. Novadīti 70% no plānotajām āra nodarbībām. 

5. 50% vecāku aktīvi iesaistījās iestādes organizētajos veselības 

nostiprināšanas pasākumos. 

2. Pilnveidot pedagogu IKT 

prasmes un uzlabot to jēgpilnu 

izmantošanu  

1. 4 pedagogi ir apmeklējuši digitālo rīku izmantošanas kursus un 

iegūtās zināšanas, prasmes izmanto ikdienas darbā. 

2.  90% iestādes vecāku ir pieslēgušies ELIIS skolvadības sistēmai. 

3.  80% iestādes vecāku un darbinieku novērtē pozitīvi ELIIS 

izmantošanu. 

4. 60% izglītojamo jēgpilni izmanto tehnoloģijas mācību procesā. 

5. 75% pedagogu ir apguvuši sapulču, attālināto mācību, pasākumu un 

individuālo sarunu organizēšanu un vadīšanu ZOOM platformā. 

3. Pilnveidot iestādes 

pašvērtēšanas kārtību 

(vadītāja) 

1. Izstrādāts pašvērtēšanas plāns. 

2. Pašvērtēšanā ar izpratni piedalās visas mērķgrupas, izmantojot 

dažādas kvalitātes vērtēšanas metodes. 

3. Izstrādāts iestādes attīstības plāns. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Sekmēt  bērna vispusīgu attīstību un emocionālo 

labizjūtu drošā, attīstošā un iekļaujošā vidē. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Zinātkāri bērni drošā, inovatīvā 

pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  Ģimene, Veselība, Cieņa. 

 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

 

Izvirzītais uzdevums Sasniegtais rezultāts 

1.Turpināt ieviest jauno mācību saturu: 
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  1.1. Sekmēt metožu 

daudzveidību latviešu valodas 

apguvē 

● Pirmsskolas skolotājas ir apguvušas un lieto daudzveidīgas 

metodes latviešu valodas apmācībā lingvistiski neviendabīgā 

vidē; 

● Bērniem sekmēta valsts valodas apguve – mācību procesā un 

dažādās ikdienas situācijās arvien vairāk tiek lietota latviešu 

valoda; 

● Bērni ar prieku piedalījās gadskārtu svētku svinēšanā, izrādīja 

interesi par latviešu tautas rotaļām un tradīcijām. 

1.2. Veicināt daudzveidīgu 

mācību metožu 

izmantošanu, organizējot 

mācību procesu āra vidē 

● Pilnveidota atbilstoša vide āra nodarbībām; 

● Pedagogi regulāri- 1 x nedēļā,  organizēja rotaļnodarbības āra 

vidē, kas veicināja bērnu izpētes darbību un pašvadītu 

mācīšanos; 

● Ir izstrādāts un apkopots metodiskais materiāls (āra nodarbību 

mapes, spēles) mācību procesa organizēšanai āra vidē. 

1.3. Veicināt pirmsskolas 

skolotāju sadarbību ar atbalsta 

komandu, mūzikas, sporta 

skolotājiem un vecākiem 

●  Izstrādāti individuālie programmas apguves plāni 21 bērnam ar 

speciālajām vajadzībām vai mācīšanās grūtībām, noteikti 

turpmākās attīstības virzieni, sadarbojoties grupas skolotājām, 

atbalsta komandai, iestādes vadībai un vecākiem; 

● Veiksmīgi realizēti attālinātās mācīšanās pasākumi gan bieži 

slimojošiem, gan bērniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

izglītības iestādi;  

● Veicot vecāku aptauju, 87%  sadarbību ar pirmsskolas 

skolotājām raksturoja kā veiksmīgu. 

1.4. Pilnveidot pedagogu IKT 

prasmes un uzlabot to jēgpilnu 

izmantošanu. 

  

● Pedagogi daudzpusīgi lieto ELIIS skolvadības platformu; 

● Pedagogi aktīvi izmanto digitālās lapas, Bee -Bot 4-7gadīgu 

bērnu apmācībai; 

● 12 pedagogi tika apmācīti darboties ar tiešsaistes platformu 

ZOOM, ko aktīvi izmantoja saziņai ar vecākiem (iepazīstinot ar 

bērnu attīstības dinamiku, vadot vecāku sapulces) un pedagogu 

sanāksmēm. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Iestādes darbības pašvērtēšanas procesā tiek 

iesaistītas visas mērķgrupas.  

Pilnveidot iestādes misiju un vīziju, iesaistot visas 

mērķgrupas. 

Vadītāja deleģē pienākumus un atbildību 

administrācijas darbiniekiem un pedagogiem, 

dažreiz iesaistot arī citu mērķgrupu pārstāvjus. 

Pilnveidot pašvērtēšanas laikā iegūto datu apstrādi 

un to izmantošanu iestādes attīstības plānošanā. 

Vadības komanda darbojas efektīvi, nodrošinot 

izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. 

Izveidot attīstības plānu 2021.- 2024. gadam, 

iesaistot visas mērķgrupas. 

Vadītājai ir izpratne par iestādes finanšu un 

materiāltehnisko resursu efektīvu pārvaldību. 

Piesaistīt papildus finanšu resursus un efektīvi tos 

izmantot, realizējot kultūras projektu. 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja regulāri izstrādā iekšējos normatīvos 

aktus un veic to atjaunošanu, atbilstoši reālajai 

situācijai 

1. Atjaunot Drošības noteikumus izglītojamajiem, 

iesaistot pedagogus. 

2. Izstrādāt skolvadības sistēmas ELIIS lietošanas 

un aizpildīšanas kārtību.  

Vadītāja lēmumu pieņemšanā konsultējas ar 

lielāko daļu no iesaistītajām pusēm, uzņemas 

atbildību un krīzes situācijās spēj pieņemt 

nepopulārus lēmumus. 

Paplašināt zināšanas par līderības stratēģijām, lai 

veicinātu demokrātisku darba vidi. 

Vadītājas viedoklis/runa ir mērķtiecīga, 

argumentēta un loģiska. 

Nodrošināt katru mēnesi iestādes darbiniekiem 

laiku individuālām sarunām ar vadītāju. 

Iestādē tiek īstenota cieņpilna komunikācija, 

ievērotas ētikas normas. 

 

Vadītāja spēj sasaistīt savu darbību ar valstī 

noteiktajiem mērķiem, izvērtējot savas iestādes 

darbību un sasniegtos rezultātus. 

 

Vadītājai ir pietiekamas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumiem. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja iniciē sadarbību ar  vietējo pašvaldību, 

aktīvi iesaistās sadarbībā. 

1. Iesaistīties Salaspils novada izglītības 

stratēģiskā plāna izveides darba grupā. 

2. Piedalīties vadītāja amata apraksta izstrādes 

darba grupā. 
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Vadītāja regulāri iesaistās sadarbībā ar vietējo 

kopienu, pārstāvot iestādi kopienas īstenotajās 

aktivitātēs. 

 

Organizācijas kultūru raksturo personāla un 

izglītojamo gatavība pārmaiņām. 

Izglītot skolotāju palīgus un pedagogus aktuālo 

pārmaiņu ieviešanā jaunizveidotajās pilotgrupās. 

 

Iestādes pedagogi dalās pieredzē ar novada 

kolēģiem. 

Turpināt uzturēt sadarbību ar citām izglītības 

iestādēm, organizējot divus pasākumus novada 

pedagogiem un izglītojamajiem, lai uzkrātu viņu 

un nodotu savu mācīšanās pieredzi. 

Vadītāja rada priekšnosacījumus un atbalsta 

sekmīgu iestādes padomes darbu. 

Turpināt iesaistīt izglītojamo vecākus iestādes 

prioritāšu sasniegšanā.   

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem  nepieciešamā izglītība un 

profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

Nodrošināt jaunajiem pedagogiem skolotāja 

mentora palīdzību. 

Pedagogi regulāri veic profesionālo pilnveidi, kā arī 

regulāri apmeklē organizētos pieredzes apmaiņas un 

metodiskos pasākumus. 

Turpināt nodrošināt mērķtiecīgu pedagogu 

profesionālo pilnveidi. 

Iestādē ir izstrādāta pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas kārtība. 

Motivēt vairāk pedagogus pieteikties 

profesionālās kvalitātes novērtēšanai. 

Iestāde regulāri izstrādā profesionālās pilnveides 

kursu programmas, atbilstoši nepieciešamībai. 

 

 

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

 

4.1.To īsa anotācija un rezultāti: 

 

2020./2021.mācību gadā sadarbībā ar Salaspils novada domi projekta “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā” ietvaros, katrai grupai tika 

realizēta āra sporta nodarbība. Nodarbības realizēja domubiedru grupa “Dabas Sporta 

Zāle”. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
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5.1.Līgums ar nodibinājumu “Centrs Dardedze” par apmācības programmu “Džimbas 

drošības programma”. 

5.2. Līgums ar Daugavpils Universitāti par profesionālās kvalifikācijas praksi studentei. 

5.3. Līgums ar Latvijas Universitāti par pedagoģisko praksi 5 studentēm. 

5.4.Līgums ar SIA “Wonder Wonders” par angļu valodas programmas “Great Wonders” 

apmācību iestādes izglītojamajiem. 

5.5.Līgums ar SIA “001A” par izglītības programmas “Algoritmizācijas un 

programmēšanas pamati robotehnikā pirmsskolas vecuma bērniem” realizēšanu 

iestādes izglītojamajiem. 

5.6.Līgums ar “Dambretes attīstības biedrību” par dambretes nodarbībām iestādes 

izglītojamajiem. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

Iestādē ir izstrādātas “Audzināšanas procesa organizēšanas 2020.-2023.gadam”  

vadlīnijas un, balstoties uz šīm vadlīnijām, katru gadu tiek izstrādāts “Mācību un 

audzināšanas darba plāns”. 

2020./2021. mācību gadā lielāku uzmanību veltījām: 

1. Vides izglītībai – aktivitātes teritorijā, Zaļā klase, pastaigas ārpus teritorijas, 

ekskursijas, makulatūras vākšanas konkurss, Cūkmena detektīvi. 

2. Drošībai – tikšanās ar policijas pārstāvjiem, Drošības nedēļa, evakuācijas mācības, 

Džimbas skolas nodarbības, drošības noteikumu instruktāža. 

3. Pilsoniskajai audzināšanai - vērtību iedzīvināšana, Es – piederīgs ģimenei, 

gadskārtu ieražu svētki, Latvijas dzimšanas diena, Baltā galdauta svētki. 

 

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

 

Izglītojamie ar prieku piedalās audzināšanas un mācību procesā. Izglītojamajiem 

veicināta izpratne par dabas saudzēšanu - būt atbildīgam par dabas un apkārtējās vides 

aizsardzību un ilgtspēju. Audzināšanas darbs tika vērsts uz to, lai izglītojamajam veidotos 

izpratne par vērtībām un atbildība par savu rīcību. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

par izglītības iestādei svarīgo, specifisko): 

 

1. Skolotājas ar izglītojamiem piedalījās dažādos konkursos: 

1.1. Latviešu valodas aģentūras konkursi:  

“Zeltmatīte un trīs lāči” - (2020.g.oktobris, iegūta balva); 

"Novembra gaviļnieki" (2020.g.novembris, iegūta godalga);  

“Saulītes spēle" (2021. g. aprīlis, iegūta godalga); 

“Mamma+maijpuķītes”- (2021.g. maijs, iegūta balva); 
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''Atrodi vārdu" * ''Medus pods'' (2021.g. jūnijs, iegūta Atzinība); 

"Kur esam? Latvijā?" (2021. g. augusts, iegūta balva).  

 

1.2. URDA konkurss "Pagatavo Ziemassvētku rotājumu no otrreiz lietojuma 

materiāla" (2020. gada decembris) – iegūta balva.  

 

2. Pirmsskolas skolotāja 2021. gada 17. augustā piedalījās Skola2030 rīkotajā 

diskusiju, ideju un pieredzes apmaiņas konferencē "Logos: Tehnoloģijas labākai 

izglītībai!", kurā dalījās pieredzē ar Latvijas skolotājiem, kā organizēt nodarbības, 

iesaistot tehnoloģijas. 

 

 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Nav attiecināms. 

 

 


