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Izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi 

 

Mērķis:  

 

1. pirmsskolas izglītības programmas īstenošana, sagatavojot izglītojamos pamatizglītības apguvei; 

2. zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs izglītojamais, kurš dzīvo veselīgi un aktīvi, darbojas patstāvīgi, mācās ieinteresēti, ar prieku, gūstot zināšanas 

un pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. 

 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana. 

 

Izglītības iestādes uzdevumi ir: 

 

1. sekmēt izglītojamā vispusīgu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai; 

2. nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;  

3. nodrošināt kvalitatīvu attīstošu vidi un resursus, izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai, atbilstoši katra izglītojamā spējām 

un attīstības pakāpei; 

4. piedalīties starptautiskā Ekoskolu programmā, darboties saskaņā ar tajā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

5. saglabāt un tālāknodot latvisko dzīvesziņu, iekļaujot to izglītības saturā. Veicināt piederību savas tautas kultūras tradīcijām, vērtībām, ģimenei, 

dabai; 

6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību 

izglītības programmas mērķu sasniegšanā. 
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Izglītības iestādes attīstības prioritātes 

 

Nr.p

.k. 
Jomas 2017./2018.m.g. 2018./2019. m.g. 2019./2020. m.g. 

1. Mācību saturs 

Ekoskolas programmas uzdevumu 

intgrēšana mācību priekšmetu 

programmās. 

Ekoskolas programmas uzdevumu 

intgrēšana mācību priekšmetu 

programmās.  

Kompetenču pieejas izpratnes 

veidošana un pakāpeniska ieviešana.  

Ekoskolas programmas uzdevumu 

intgrēšana mācību priekšmetu 

programmās.  

Kompetenču pieejas izpratnes veidošana 

un pakāpeniska ieviešana. 

 

2. 
Mācīšana un 

mācīšanās 

Uz izziņas darbību, zinātkāres 

attīstīšanu un izglītojamo patstāvīgu 

darbošanos balstīta jēgpilna mācīšanās.  

Uz izziņas darbību, zinātkāres 

attīstīšanu un izglītojamo patstāvīgu 

darbošanos balstīta jēgpilna mācīšanās.  

Uz izziņas darbību, zinātkāres 

attīstīšanu un izglītojamo patstāvīgu 

darbošanos balstīta jēgpilna mācīšanās.  

3. 
Izglītojamo 

sasniegumi 

Regulāra izglītojamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu analizēšana.  

Regulāra izglītojamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu analizēšana.  

Regulāra izglītojamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu analizēšana.  

4. 
Atbalsts 

izglītojamiem 

Izglītojamo drošības, emocionālo, 

psiholoģisko un sociālo vajadzību 

nodrošināšana.  

Izglītojamo drošības, emocionālo, 

psiholoģisko un sociālo vajadzību 

nodrošināšana.  

Izglītojamo drošības, emocionālo, 

psiholoģisko un sociālo vajadzību 

nodrošināšana.  

5. Iestādes vide 

Pirmsskolas izglītības iestādes ārējās un 

iekšējās vides uzlabošana, nodrošinot 

jēgpilnas darbošanās iespējas. 

Pirmsskolas izglītības iestādes ārējās un 

iekšējās vides uzlabošana, nodrošinot 

jēgpilnas darbošanās iespējas. 

Pirmsskolas izglītības iestādes ārējās un 

iekšējās vides uzlabošana, nodrošinot 

jēgpilnas darbošanās iespējas. 

6. Iestādes resursi Materiāli tehiskās bāzes nodrošināšana.  Materiāli tehiskās bāzes nodrošināšana.  Materiāli tehiskās bāzes nodrošināšana.  

7. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Regulāra un mērķtiecīga izglītības 

iestādes darbības pašvērtēšana, iesaistot 

iestādes personālu un izglītojamo 

vecākus. 

Regulāra un mērķtiecīga izglītības 

iestādes darbības pašvērtēšana, iesaistot 

izglītības iestādes personālu un 

izglītojamo vecākus. 

Attīstības plāna projekta izstrādāšana 

nākošajiem trim gadiem.  

 

 

 



4 
 

Īstenošanas gaitas plānojums 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte Ekoskolas programmas uzdevumu intgrēšana mācību priekšmetu programmās. 

Mērķis Aktīva dalība Ekoskolu programmā. 

Novērtēšanas kritēriji  Izglītības iestādē darbojas Ekopadome. 

 Ir veikts pirmsskolas izglītības iestādes vides novērtējums.  

 Ir izveidots darbības plāns vides situācijas uzlabošanai. 

 Tiek veikta pārraudzība un izvērtēšana. 

 Ekoskolas gada tēma ir sasaistīta ar mācību saturu. 

 Izglītojamie tiek iesaistīti vides kodeksa izveidošanā. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes personāls, izglītojamie, viņu vecāki/citi izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk tekstā- 

vecāki) aktīvi tiek iesaisti Ekoskolas darbā. 

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Organizēt un vadīt Ekoskolas aktivitātes, iesaistot sagatavošanas 

grupas izglītojamos Ekopadomes darbā.  

Visu 

periodu 

Ekoskolas datubāze Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Veikt pirmsskolas izglītības iestādes vides novērtēšanu, iesaistot 

sagatavošanas grupas izglītojamos. 

2018./2019. Ekoskolas datubāze Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Izstrādāt darbības plānu gada tēmai, apzināt risinājumus, novērtēt 

un pieņemt lēmumus situācijas uzlabošanai. 

Visu 

periodu 

Ekoskolas datubāze Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Regulāri pārraudzīt un izvērtēt darbības plāna īstenošanas 

procesu. 

Visu 

periodu 

Ekoskolas datubāze Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Ekoskolas programmas tēmu un uzdevumus integrēt mācību 

priekšmetu programmās.  

Visu 

periodu 

Ekoskolas datubāze, 
Skolotāju, dienasgrāmatas 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Iesaistīt izglītojamos vides kodeksa izveidošanā. Visu 

periodu 

Ekoskolas datubāze,  

vides kodekss 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Aktīvi iesaistīt Ekoskolas darbā personālu, izglītojamos, viņu vecākus.  Visu 

periodu 

Ekoskolas datubāze Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 
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Pamatjoma MĀCĪBU SATURS  

Prioritāte 
Kompetenču pieejas izpratnes veidošana un pakāpeniska ieviešana.  

Mērķis Curviju prasmju pakāpeniska ieviešana mācību un audzināšanas darbā.  

Novērtēšanas kritēriji  Pedagogiem tiek piedāvāti risinājumi kompetenču pieejas izpratnes veidošanā un satura ieviešanā.  

 Pedagogi regulāri pilnveido mācību- audzināšanas saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. 

 Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogu piedalīšanos profesionālās kompetences pilnveides kursos un 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos.  

 Mācību saturs tiek plānots un organizēts atbilstoši vadlīnijām. 

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Pilnveidot pedagogu izpratni par kompetenču pieejas ieviešanu mācību 

procesā. 

  

2018./2019. 

 

Informatīvo 

sanāksmju protokoli, 

semināru un kursu 

apliecības 

Vadītājs,  

izglītības metodiķis 

Vadītājs 

Ieviest kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu atbilstoši 

vadlīnijām. 

 

2019./2020. Solotāju 

dienasgrāmatas, 

pedagoģiskas 

padomes sēžu 

protokoli 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

  Konkretizēt integrēto mācību saturu, papildināt to vai mainīt tematus un 

to apguves secību atbilstoši izglītojamo vispārējās attīstības un iepriekš 

apgūto zināšanu un prasmju līmenim. 

 

2018./2019. 

2019./2020. 

Skolotāju 

dienasgrāmata, 

rotaļdarbību vērošanas 

veidlapas 

Izglītības metodiķis Vadītājs 

Organizēt sanāksmes un iepazīstināt pedagogus ar labās prakses 

piemēriem pēc kursu, semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu 

apmeklēšanas. 

Visu 

periodu 

Sanāksmju protokoli, 

kursu, semināru 

apliecības 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 
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Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Uz izziņas darbību, zinātkāres attīstīšanu un izglītojamo patstāvīgu darbošanos balstīta jēgpilna mācīšanās. 

Mērķis Izglītojamo vispusīgas un harmoniskas attīstības sekmēšana dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, 

pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot. 

Novērtēšanas kritēriji  Pedagoģiskā procesa plānā vispusīgi un secīgi iekļauta gada tēma, uzdevumi un aktivitātes Ekoskolas programmas 

īstenošanai. 

 Pedagogu plānotās mācību metodes un darba organizācijas formas ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo vajadzībām.  

 Izglītojamie prot izvērtēt savus mācību sasniegumus. 

 Izglītojamie ir motivēti mērķtiecīgi darboties un sasniegt vislabākos rezultātus.  

 Izglītības iestādē notiek pedagogu pieredzes apmaiņa. 

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Īstenot Ekoskolas programmas gada tēmu un paredzētos 

uzdevumus.  

Visu periodu 

 

Ekoskolas datubāze,  

darba plāns 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 
Vadītājs 

Rotaļnodarbības plānot atbilstoši izglītojamo individuālajam 

attīstības līmenim, interesēm un vajadzībām.  

Visu periodu Skolotāju 

dienasgrāmata 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi Vadītājs 

Veicināt izglītojamo pašvērtēšanu un savstarpējo vērtēšanu. 2018./2019. 

2019./2020. 

Rotaļnodarbību 

vērojumi  

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Veicināt izglītojamo pašvadītu mācīšanos. 2019./2020. 

 

Rotaļdarbību vērojuma 

veidlapas, 

izglītojamo portfolio 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Sagatavot pedagogu prezentācijas par lietpratības pielietošanu 

mācību procesā dažādās vecuma grupās. 

2018./2019. 

2019./2020. 

 

Pedagogu prezentācijas, 

rotaļdarbību vērojumi, 

labās prakses piemēri 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 
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Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Regulāra izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu analizēšana.  

Mērķis Paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā, sekmējot viņu pašizaugsmi. 

Novērtēšanas kritēriji  Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā ir ar pozitīvu izaugsmi. 

 Informācija par izglītojamo sasniegumiem tiek analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs.  

 Vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo sasniegumiem. 

 Ieviesta tiešsaites informācijas sistēma ELIIS izglītojamo sasniegumu vērtēšanai un analīzei. 

 Ir izstrādāts individuālais uzvedības korekcijas plāns izglītojamam ar uzvedības traucējumiem.  

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Veikt regulāru izglītojamo sasniegumu (fiziskajā, psihiskajā, 

sociālajā jomā) vērtēšanu.  

2018./2019. Attīstības kartes Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Analizēt izglītojamo sasniegumus pedagoģiskās padomes sēdēs, 

nosakot turpmākos atbalsta pasākumus mācību procesā. 

Visu periodu 

 

Pedagoģiskās padomes 

sēžu protokoli 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Pilnveidot darbu ar vecākiem, informējot par izglītojamo mācību 

sasniegumiem. 

2018./2019. 

2019./2020. 

Attīstības kartes 

 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Ieviest tiešsaistes informācijas sistēmu ELIIS, lai veiktu izglītojamo 

sasniegumu  dinamikas analīzi 5-7 gadus veciem izglītojamiem. 

2019./2020. ELIIS programma Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Izstrādāt un ievērot izstrādāto uzvedības korekcijas plānu 

izglītojamam. 

Visu periodu Uzvedības korekcijas 

plāns 

Pedagogi  Vadītājs 
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Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Prioritāte Izglītojamo drošības, emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana.  

Mērķis Sniegt atbalstu izglītojamiem, nodrošinot iespēju apgūt viņu attīstībai un izaugsmei nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

iemaņas. 

Novērtēšanas kritēriji  Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē drošību. 

 Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus pasākumus. 

 Ir nodrošināti atbalsta pasākumi izglītojamam ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem,  izglītojamam ar īpašas kopšanas 

nepieciešamību. 

 Ar izglītojamiem strādā atbalsta personāls, vecākiem tiek sniegtas nepieciešamās konsultācijas.  

 Tiek plānots individuāls, diferencēts darbs un nodrošināti atbalsta pasākumi izglītojamiem.  

 Izglītojamo vecāki saņem konsultācijas un palīdzību izglītojamo mācību- audzināšanas jautājumu risināšanā. 

 Pedagogi sadarbojas ar iekļaujošās izglītības attīstības centra speciālistiem. 

 Karjeras izglītības  tēmas tiek integrētas mācību saturā.  

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Pilnveidot izglītojamo zināšanas par dažādiem drošības 

jautājumiem. 

Visu periodu Instruktāžas, iekšējās 

kārtības noteikumi,  

skolotāju 

dienasgrāmatas, 

tematiskie plāni, 

vecāku  sanāksmju 

protokoli 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi, 

medicīnas māsa 

Vadītājs 

Turpināt popularizēt veselīgu dzīvesveidu un organizēt veselību 

veicinošus pasākumus izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Visu periodu Ekoskolas datubāze, 

darba plāns 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Piesaistīt asistentu izglītojamam ar īpašas kopšanas 

nepieciešamību, izglītojamam ar uzvedības un mācīšanās 

traucējumiem.  

2017./2018. 

2018./2019. 

Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas 

atzinums un   

Vadītājs, 

 medicīnas māsa 

Vadītājs 
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uzņēmuma līgums 

 

 

Veikt runas un valodas traucējumu diagnosticēšanu un korekcijas 

darbu izglītojamiem, sniegt logopēda konsultācijas vecākiem.  

 

Visu periodu 

Skolotāja logopēda 

dienasgrāmatas 

pielikums, individuālo 

konsultāciju pārskats  

 

Izglītības metodiķis, 

logopēds 

 

Vadītājs 

Plānot mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta 

pasākumus izglītojamiem.  
Visu periodu Skolotāju un logopēda      

dienasgrāmatas, 

individuālo sarunu ar 

vecākiem protololi 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Informēt vecākus par iekļaujošās izglītības attīstības centra un 

sociālā pedagoga darbu, sniedzot pedagoģisku un psiholoģisku 

palīdzību izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Visu periodu Individuālo 

konsultāciju pārskats, 

individuālo sarunu ar 

vecākiem  protokoli  

Izglītības metodiķis, 

logopēds 

Vadītājs 

Veicināt pedagogu sadarbību ar sociālo pedagogu un iekļaujošās 

izglītības attīstības centra logopēdu un psihologu. 

Visu periodu Pedagogu sanāksmju 

protokols, 

kursu apliecības 

Vadītājs Vadītājs 

Veicināt karjeras izglītību, organizējot tematiskos rītus, dodoties 

ekskursijās uz uzņēmumiem, iestādēm un iesaistot vecākus 

plānotajās aktivitātēs.  

Visu periodu Metodiķa un skolotāju 

dienasgrāmatas,  

tematiskie plāni, 

iesniegumi ekskursiju 

organizēšanai.  

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 
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Pamatjoma IESTĀDES VIDE 

Prioritāte Pirmsskolas izglītības iestādes ārējās un iekšējās vides uzlabošana, nodrošinot izglītojamiem jēgpilnas darbošanās 

iespējas. 

Mērķis Pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes vidi atbilstoši drošības nosacījumiem un izglītojamo patstāvīgas darbības 

iespēju nodrošināšanai. 

Novērtēšanas kritēriji  Izglītības iestādes telpas  un teritorija atbilst programmas īstenošanai, ir drošas, funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un 

kārtīgas. 

 Tiek uzlabots izglītības iestādes vizuālais tēls. Iegādātas jaunas grupu mēbeles, kas atbilst drošības  un ergonomikas 

principiem. 

 Darbojoties Ekoskolu programmā, izglītības iestādes vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība- resursu taupīga izmantošana, 

droša, veselīga un dabai draudzīga rīcība.  

 Āra nodarbību laikā tiek veicināta jēgpilna izglītojamo darbība. 

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Turpināt darbu pie grupu vides pilnveidošanas un laukumu 

labiekārtošanas, nodrošinot izglītojamo drošību. 

 

Visu periodu 

 

 

 

 

Saimnieciskā darba 

plāns,  

 atbilsības sertifikāti, 

drošības datu lapas, 

projekti,  

pavadzīmes, rēķini 

Vadītājs, 

izglītības metodiķis, 

pedagogi,  

saimniecības vadītājs, 

medicīnas māsa 

Vadītājs 

Plānveidīgi turpināt sanitāro mezglu renovāciju, grupu remontus,  

mēbeļu un inventāra iegādi. 

Visu periodu 

 

Saimnieciskā darba 

plāns, projekti, 

pavadzīmes, rēķini  

Vadītājs, 

saimniecības vadītājs 
Vadītājs 

Veicināt drošu, veselīgu un dabai draudzīgu rīcību, taupīgi 

izmantot iestādes resursus. 

Visu periodu 

 

Vides novērtējums izglītības metodiķis, 

pedagogi,  

saimniecības vadītājs 

Vadītājs 

Izmantot pirmsskolas izglītības apkārtni, kā mācību vietu, rosinot 

apzināt apkārtni, dzīvo dabu un tajā notiekošos procesus. 

 

Visu periodu Ekoskolas zaļais 

karogs, pedagogu 

prezentācijas 

Izglītības metodiķis, 

pedagogi 
Vadītājs 
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Pamatjoma IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Materiāli tehiskās bāzes nodrošināšana pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.  

Mērķis Izmantot jaunākās tehnoloģijas un resursus izglītības iestādes darba efektivitātes paaugstināšanai.  

Novērtēšanas kritēriji  Izglītības iestādē ir nepieciešamie personāla resursi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

 Pedagogiem tiek sniegts atbalsts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zināšanu paaugstināšanai. 

 Izglītības iestāde apstiprinātā budžeta ietvaros nodrošina mācību audzināšanas darbam nepieciešamos resursus. 

 Pedagogi savā darbā izmanto pieejamos mācību līdzekļus, digitālos mācību līdzekļus un resursus.  

 Izglītības iestādei tiek piesaistīts papildus finansējums. 

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Rosināt pedagogus piedalīties profesionālās kompetences 

pilnveidē, iegūtās zināšanas un prasmes izmantot pedagoģiskā 

procesa uzlabošanai un profesionālai izaugsmei.  

 

 

Visu periodu 

 

 

 

Kursu, semināru 

apliecības, 

pedagogu sanāksmju 

protokoli, 

pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides plāns 

Vadītājs, 

izglītības metodiķis 

Vadītājs 

Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. Visu periodu  Darba plāns Izglītības metodiķis Vadītājs 

Plānveidīgi papildināt portatīvo datoru klāstu pedagogu darbam. 

 

2018./2019. 

2019./2020. 

Saimnieciskā darba 

plāns  
Vadītājs Vadītājs 

Papildināt mācību literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, 

digitālo mācību līdzekļu u.c. resursus. 
Visu periodu Pavadzīmes Izglītības metodiķis 

Vadītājs 

Sadarboties ar biedrību “ZELTA ODZIŅA”, rodot papildus 

iespējas finanšu resursu piesaistei.  
Visu periodu Projekti Vadītājs,  

izglītības metodiķis 

 pedagogi 

Vadītājs 
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Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Regulāra un mērķtiecīga izglītības iestādes darbības pašvērtēšana, iesaistot izglītības iestādes personālu un izglītojamo vecākus. 

Mērķis Veicināt izglītības iestādes turpmāko attīstību, analizējot izglītības iestādes darbības sasniegtos rezultātus. 

Novērtēšanas kritēriji  Ir izzināta, apkopota  un izvērtēta visa pašnovērtējuma ziņojumam nepieciešamā informācija. 

 Ir sagatavots un publicēts mājas lapā izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums. 

 Ir izstrādāti pedagogu darba vērtēšanas kritēriji. 

 Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.  

 Tiek veikta regulāra ikdienas darba pārraudzība. 

 Notiek izglītojamo vecāku tikšanās ar izglītības iestādes vadību, atbalsta personālu un pedagogiem. 

 Tiek veiktas iestādes personāla un vecāku aptaujas.  

 Izglītības iestādē tiek veicināta uz savstarpēju sapratni balstīta sadarbība ar izglītojamo vecākiem.  

 Informācija vecākiem un sabiedrībai tiek nodota dažādās tīmekļa vietnēs un izmantojot dažādus saziņas veidus. 

 

Uzdevumi Laiks Apliecinājums Atbildīgais Pārraudzība 

Apkopot datus par izglītības iestādes darba procesu un 

rezultatīvajiem rādītājiem. 

Visu periodu Aptaujas, anketas 

 

Vadītājs, 

izglītības metodiķis 
Vadītājs 

Izstrādāt izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, saskaņot to 

ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un publicēt izglītības 

iestādes mājas lapā. 

2017./2018. Pašnovērtējuma 

ziņojums Vadītājs Vadītājs 

Pilnveidot pedagogu darba vērtēšanas sistēmu, reizi gadā 

organizējot vadības un darbinieku individuālās pārrunas. 

  

2018./2019. 

2019./2020. 

 

Pedagogu pašvērtējums, 

anketēšana,  

individuālo pārrunu 

protokoli  

Vadītājs,  

izglītības metodiķis 

 
Vadītājs 

Sniegt atbalstu pedagogiem kompetenču pieejas izpratnes 

veidošanā un satura ieviešanā. 
2018./2019. 

2019./2020. 

Pedagogu sanāksmju 

protokoli, kursu, 

semināru apliecības 

Vadītājs,  

izglītības metodiķis Vadītājs 
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Veikt regulāru ikdienas darba pārraudzību. Visu periodu Iekšējās pārraudzības 

materiāli, kontrolējošo 

institūciju atzinumi 

Vadītājs,  

izglītības metodiķis, 

saimniecības vadītājs, 

medicīnas māsa 

Vadītājs 

Veicināt iestādes padomes un vecāku aktīvu līdzdalību izglītības 

iestādes pašvērtēšanas un turpmākās attīstības plānošanā. 

Informēt vecākus par attīstības plāna īstenošanas gaitu.  

Visu periodu Iestādes padomes 

protokoli, vecāku 

sanāksmju protokoli 

Vadītājs Vadītājs 

Turpināt veikt personāla un izglītojamo vecāku aptaujas Edurio 

platformā, iegūto datu apkopojumu izmantojot iestādes turpmākās 

darbības plānošanai.  

Visu periodu  Edurio aptaujas 

rezultāti 

Vadītājs, 

izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Analizēt personāla un vecāku izteiktos priekšlikumus, secinājumus 

izmantot turpmākās darbība uzlabošanai. 
Visu periodu  Edurio aptaujas 

rezultāti 

Vadītājs, 

izglītības metodiķis, 

pedagogi 

Vadītājs 

Turpināt popularizēt pirmsskolas izglītības iestādes tēlu, 

informējot par aktivitātēm un pasākumiem izglītojamo vecākus un 

sabiedrību. 

Visu periodu Iestādes mājas lapa, 

dažādas sociālās vietnes 
Vadītājs,  

izglītības metodiķis 
Vadītājs 

Ieviest  tiešsaistes informācijas sistēmu ELIIS izglītības iestādes 

darba pilnveidošanai. 

2019./2020. 

 

Līgums Izglītības metodiķis Vadītājs 

Apzināt vajadzības nākamā attīstības plāna izstrādei. 2019./2020. Personāla un 

izglītojamo vecāku 

priekšlikumi 

Vadītājs, 

izglītības metodiķis Vadītājs 

Izstrādāt izglītības iestādes attīstības plānu 2020. – 2023.gadam, 

saskaņot to ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un publicēt 

izglītības iestādes mājas lapā. 

2019./2020. Attīstības plāns, 

pedagoģiskās padomes 

sēdes protokols 

Vadītājs Vadītājs 

 

Liepāja pirmsskolas izglītības iestādes  

“Kāpēcītis” vadītāja                                           _____________________/Daiga Škuberte/                  ________________    

             (paraksts)                                datums) 

 

SASKAŅOTS  

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja ___________________________________________/Kristīne Niedre-Lathere/           _______________ 

       (paraksts)                                                                                                                        (datums) 


