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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 

 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V-9746 11.04.2018. 82 82 

 

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. Viens bērns aizgāja, viens atnāca - dzīvesvietas maiņa; 

 

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.) 

Nav  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls noslēdzot 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

2 Logopēds 0,5 slodze 

Psihologs 0,5 slodze 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – radīt bērniem drošu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, 

kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, ļauj bērniem izzināt sevi un apkārtējo 

pasauli, palīdz attīstīt individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam 

iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkārs, mērķtiecīgs, sportisks, radošs un 

veselīgs bērns. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, radošums un labjūtība. 

 

 

 

 

 

 



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 Īstenot 

kompetenču pieeju 

mācību saturā, veicot 

audzināšanas un 

mācību procesu, kurā 

bērni praktiskā 

darbībā integrēti 

apgūst zināšanas, 

izpratni un 

pamatprasmes visās 

mācību jomās, attīsta 

caurviju prasmes un 

veido vērtībās balstītus 

ieradumus. 

 

Kvalitatīvi 

a) Pedagoģiskais process apzināti tiek virzīts 

tā, lai izglītojamiem piedāvātu pētnieciskas 

darbības uzdevumus grupu darbā un 

individuāli, pedagogi mācās atbalstīt 

izglītojamo iniciatīvu pētniecībā un 

praktisko darbu veikšanā. 

b) Grupas vide nodrošina izvirzīto 

sasniedzamo rezultātu īstenošanu; 

c) Mācību jomu sasniedzamie rezultāti tiek 

atspoguļoti e-klases vidē. Bērnu vecāki 

izprot, ka skolotājs katrai tēmai izvirza 

bērniem sasniedzamo rezultātu un plāno 

darbu, kā bērns šo rezultātu sasniegs. 

d) Mācību procesā aktualizētas praktiska veida 

aktivitātes, kurās bērni pielieto savu pieredzi 

un atklāj jaunradi. 

e) Pastāvīga sadarbība ar atbalsta personālu 

(izglītības psihologs un logopēds un bērnu 

vecākiem); 

 

 

Sasniegts 

 

 

 

 

 

Sasniegts 

 

Vide daudzveidīga, 

transformējama, 

bagātīgs materiālu 

klāsts, lai veicinātu 

bērnu darbošanos un 

mācīšanos. 

Sasniegts 

 

Daļēji sasniegts. (Covid 

sertifikātu prasības 

apgrūtinājums) 

Kvantitatīvi 

• Vismaz reizi nedēļā tiek īstenotas mācības āra 

vidē, sporta nodarbības pēc iespējas notiek ārā 

sporta laukumā. 

• Grupu vides novērtējums veikts 3 reizes 

mācību gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Atbalsta komandas sanāksmes vismaz vienu 

reizi divos mēnešos vai pēc vajadzības biežāk. 

 

Sasniegts.  

 

 

 

Grupas vide tiek 

pielāgota konkrētās 

tēmas vai aktivitāšu 

vajadzībām. Kvalitatīvi 

uzlabota runājošo sienu 

veidošana. 

Būtiski papildināta 

katras grupas materiālā 

bāze  

 

Daļēji sasniegts 

Nr.2 

Izglītības iestāde 

darbojas kā mācīšanās 

organizācija 

Kvalitatīvi 

• skolotāji ir mācīšanās kopienas dalībnieki, 

apzinās savu līdzatbildību par kopējo 

izglītības iestādes darbu; 

• vadītāja nodrošina nepārtrauktas mācību 

iespējas visam personālam; 

 

Sasniegts 

 

 

 



• mācīšanās organizācijā tiek balstīta uz 

iestādes turpmākās attīstības vajadzībām un 

ir vērsta uz saskaņotu pedagoģisko darbību;  

• zināšanu ieguve un labās prakses 

pārņemšana Erasmus+ projektu mobilitātēs 

– kursos ārvalstīs un pieredzes apmaiņās 

partnerorganizācijās. 

 b) kvalntitatīvi 

• vismaz 2 reizes gadā skolotājiem ir radīta 

iespēja kopīgi analizēt datus par iestādes 

darbu; 

• 90 % vēroto nodarbību laikā ir gūta 

pārliecība par skolotāju vienotu pieeju bērnu 

sasniegumu  vērtēšanai;      

• 100% skolotāju ir apmeklējuši nodarbības 

pie saviem kolēģiem ar mērķi apzināt un 

pārņemt labās prakses piemērus; 

• 12 pedagoģiskie darbinieki bijuši ārvalstu 

mobilitātēs Erasmus+ projektu ietvaros. 

• mācību gada laikā organizētas vismaz sešas 

skolotāju profesionālās diskusijas (semināri) 

par aktuālajiem pedagoģiskajiem 

jautājumiem (nodarbību norise, projekta 

metodes, sasniedzamie rezultāti, vērtēšana 

u.c.), tai skaitā trīs ar Erasmus+ projektu 

mobilitātēs gūto zināšanu nodošanu. 

 

 

Sasniegts 

 

 

 

 

 

Daļēji sasniegts. Covid 

apstākļu un ar to 

saistītās kadru mainības 

 

 

Sasniegts 

 

 

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 Bērnu kustību 

aktivizēšana, caur 

sensorām sajūtām 

veicinot mācīšanās 

procesu. 

a) Kvalitatīvi 

Pedagogi prot sagatavot un īsteno uzdevumus 

bērniem ar kustību aktivitātēm dažādās mācību 

jomās telpās un āra teritorijā. 

Mācību process kļuvis tuvāks bērna  dabiskajai 

vajadzībai pēc kustības, kā rezultātā uzlabojas viņu 

sasniegumi. 

 

 

b) kvantitatīvi 

Vismaz 2 semināri pedagogiem par kustību 

aktivitāšu ietveršanu dažādās mācību jomās. 

Vismaz 2 hospitētas nodarbības katram pedagogam 

mācību gada laikā ar mērķi identificēt uzlabojamās 

jomas vai/un labās prakses piemērus. 

 

Nr.2 Digitālo 

tehnoloģiju 

izmantošanas 

a) kvalitatīvi 

Pedagogi digitālos mācību uzdevumus veido tā, lai 

bērnam pastiprinātu vizuālo un audiālo informācijas 

uztveri mācību procesā. 

 



paplašināšana ikdienas 

mācību procesā. 

Veidot  

b) kvantitatīvi 

Vismaz 50% pedagogu prot un ikdienas mācību 

procesā veido praktiskus uzdevumus bērniem. 

Vismaz katrs 6 gadīgais bērns ir guvis pieredzi 

praktiski darbojoties ar portatīvo datoru un/vai 

planšetdatoru, veicot mērķētus uzdevumus mācību 

procesā. 

Materiālā bāze ir papildināta ar vismaz 10 

planšetdatoriem ar programatūru. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības programmas noslēgumā bērni uzrāda ļoti labus 

apguves rādītājus. 

Pedagogi un vadība mērķtiecīgi papildinās arī ārvalstīs, kas 

mācību procesu padara daudzveidīgāku.  

Iestādē bagātīgi resursi programmas īstenošanai, kas iegūti 

arī īstenojot Erasmus+ projektus. 

 

Plaša iestādes āra teritorija un sporta laukums, kurā 

pedagogi mērķtiecīgi organizē mācību procesu. 

Eko skolas programmas integrācija pedagoģiskajā procesā 

bērniem dod dziļākas zināšanas un prasmes gada tēmas 

ietvaros. 

Jēgpilnas ekskursijas 5-6 gadīgajiem bērniem  (karjeras 

izglītība, piederības veidošana savam novadam un valstij 

u.c.). 

Bērniem veidojas pirmā izpratne par Eiropu un atsevišķu 

tās valstu raksturīgākajām iezīmēm, pateicoties Erasmus+ 

programmas projektu īstenošanai. 

Izvirzīt turpmākās audzināšanas darba 

prioritātes 

 

 

 

Turpināt organizēt ekskursijas arī 

sadarbībā ar vecākiem. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Atbalstoša, uz bērna mācīšanās un attīstības 

vajadzībām vērsta pedagoģiskā sadarbība, 

nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti vecākiem 

par bērna sniegumu un sasniegumiem. 

Ir papildu skolotāja palīgs. 

Turpināt izglītot skolotājas bērnu uzvedības 

traucējumu jautājumos atbilstoši katram 

individuālajam gadījumam. 

Atbalstoša, uz bērna mācīšanās un attīstības 

vajadzībām vērsta pedagoģiskā sadarbība, 

nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti vecākiem 

par bērna sniegumu un sasniegumiem. 

Ir papildu skolotāja palīgs. 

Turpināt izglītot skolotājas bērnu uzvedības 

traucējumu jautājumos atbilstoši katram 

individuālajam gadījumam. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Vide ir pieejama personām ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Nepieciešamības gadījumā izstrādāt 

individuālo mācību plānu 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Noteikumi ir skaidri un saprotami, vecāki tos apzinās 

un ievēro. 

 

Nodrošināta fiziskā drošība un tās kontrole ikdienā – 

video novērošanas kameras teritorijā, ieejas vārtu 

kodi, domofons. Regulāri tiek sekots līdzi rotaļu 

konstrukciju stāvoklim, teritorijas nožogojumam 

utml.  

 

Personālam ir vienota izpratne par faktoriem, kuri 

ietekmē emocionālo drošību pirmsskolā. 

Aptaujā iegūtie dati norāda uz to, ka  gan bērni, gan 

darbinieki izglītības iestādē jūtas emocionāli droši. 

 

Pedagogu emocionālā inteliģence. Pilnīga izpratne 

par mācību procesa organizāciju; laba sadarbība ar 

iestādes vadību un vecākiem. Iestādē saliedēts un 

savstarpēji atbalstošs kolektīvs, pretimnākoša 

vadība. 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Optimāls pašvaldības finasējums mācību 

līdzekļu un aprīkojuma iegādei. 

Erasmus+ projektu īstenošanai pieejamie 

līdzekļi mācību līdzekļu un inventāra iegādei. 

Nodrošināt resursu papildināšanu atbilstoši 

pedagogu pieprasījumam un vajadzībām. 

Katrā grupā ir portatīvais dators, projektors, 

sienas ekrāns 

Planšetdatoru iegāde; 

Iespējams, vienas interaktīvās tāfeles iegāde  

 

80% pedagogu veiksmīgi izmato tehnoloģijas, 

veido mācību uzdevumus. 

 

Pedagogu savstarpējā mācīšanās un pieredzes 

pārnese. 

Pedagogu apmācības tehnoloģiju 

pielietošanas prasmju tālākai apguvei. 

Labiekārtota plaša āra teritorija, kas labi 

piemērota gan kustību aktivitātēm, gan āra 

izglītības īstenošanai.  Ir mīkstā seguma āra 

sporta laukums un bagātīgs sporta inventāra 

klāsts. Telpas mūsdienīgi pārveidotas, 

mobilās mēbeles ļauj viegli pārkārtot grupu 

atbilstoši mācību mērķiem un uzdevumiem. 

Nokalpojušo rotaļu konstrukciju pakāpeniska 

demontāža un jaunu uzstādīšana. 

 

 



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

 

Turpinās divu projektu īstenošana: 

4.1. Erasmus+ projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077169 “Kreatīvā domāšana 

pirmsskolā”. Projekta mērķis - izglītības iestādes administrācijas un pedagogu profesionālās 

kapacitātes paaugstināšana, lai veicinātu bērnu kreatīvo domāšanu matemātikas un 

dabaszinību jomā. 

Projekta laikā 3 pedagogi un iestādes vadītāja piedalījās kvalifikācijas celšanas kursos 

Itālijā, 2 pedagogi bija darba vērošanā Somijā. Uz iegūto zināšanu bāzes izveidota 

pedagogu tālākizglītības A programma “Bērnu radošuma un pašizpausmes veicināšana 

pirmsskolā”, kas saskaņota Mārupes novada pašvaldībā. 

Projekts noslēdzies. 

4.2. ES Erasmus+ projekts Nr.  2020-1-LV01-KA229-077504_1 “Mazais dabas mīļotājs”. 

Babītes PII ir projekta koordinators. Projekta mērķis: Paaugstināt  skolotāju zināšanas un 

prasmes izmantot mūsdienīgas mācību metodes, lai vienotu bērnus ar dabu un uzlabotu bērnu 

zināšanas par dabas objektiem vietējā teritorijā. 

Mācību gada laikā īstenotas dažādas aktivitātes izglītības iestādē. Notikušas 3 mobilitātes 

Itālijā, Portugālē un Bulgārijā. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (Izglītības programmu īstenošanai) - nav 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Audzināšanas darba mērķi izglītības iestādē 2021.-2024.gadam ir: 

• Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, kā 

arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus. 

• Veicināt bērnu pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to 

ievērošanu. 

• Veicināt izpratni un piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts 

simboliem, kultūras mantojumu un nacionālajām vērtībām. 

 

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

Daudz strādāts, lai pedagogi izprastu un atbalstītu bērna pozitīvo uzvedību, mācītu 

uzvedības un emociju kontroles prasmes. 

Veiksmīgi tiek īstenota āra izglītība, nodarbības dabā, notikušas vairākas ekskursijas. 

Bērni zina, pazīst un ar cieņu izturas pret valsts simboliem. Valsts svētku svinēšana 

organizēta sadarbībā ar vecākiem. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Iestādei ir sava mājas lapa www.babitespii.lv 

      Publikācijas par iestādes mācību un audzināšanas darba sasniegumiem Mārupes novada 

vēstīs. 

Regulāra dalība Erasmus dienās, popularizējot Erasmus+ projektu īstenošanas laikā iegūto 

labo praksi. 

http://www.babitespii.lv/


Izveidota un saskaņota pedagogu profesionālās pilnveides A programma,  organizēti 

kursi, kuros piedalījās pirmsskolu pedagogi no Mārupes novada un Jūrmalas 

pirmsskolām. 

 

 

 

Vadītāja   I.Dzelzkalēja 



 


