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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 

 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

0101 11 11  V-2867 13.09.2010 171  

 

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.) 

22 Regulāri trūkst darbinieku, 

kāds atrodas bērnu kopšanas 

atvaļinājumā, slimo, pārtrauc 

darba attiecības. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

1 Viens logopēds dekrēta 

atvaļinājumā 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

0 Iestādē nebija logopēds. Citi 

speciālisti (spec.pedagogs, 

psihologs) nav pieejami. 

 

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) 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – kvalitatīvs un humāns pedagoģiskais process, kurā 

respektē bērna individualitāti. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – efektīva un demokrātiska iestāde, kas 

orientēta uz vispārējām vērtībām, saglabājot un veicinot kultūras mantojumu, 

izveidojot drošu, attīstošu un modernu izglītības vidi, kas rosina izglītojamos izzināt, 

jautāt, sadarboties. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, atbildība un radošums  

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

1. Pilnveidot iestādes vērtēšanas sistēmu, akcentējot bērna pašvērtējumu. 

• Visos vecumposmos bērni veic sava darba pašvērtējumu, atbilstoši 

vecumposma īpatnībām. 



• Mēneša tēmas noslēgumā skolvadības sistēmā e-klase.lv tiek veikta 

vērtēšana ( S, T, A, P ). 

• Mācību gada noslēgumā pedagogi vērtēšanu veic Ventspils 

valstspilsētas izglītības pārvaldes vērtēšanas tabulās. 

• Vecāki saņem aprakstošo vērtējumu visos vecumposmos. 

 

2. Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmi – jaunrade un 

uzņēmējspēja. 

• Vienu nedēļu mēnesī rotaļnodarbības vadīšana āra vidē 

• Rotaļnodarbības visas dienas garumā. 

• Kopā ar bērniem veido grupas vidi (“runājošā siena”, atgādnes u.c.), 

brīva pieeja mācību materiāliem. 

 

3. Veicināt dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošanu mācību 

procesā. 

• Mācību materiāli atbilstoši mēneša tēmai un bērnu attīstības līmenim. 

• Pārgājieni, pastaigas ar uzdevumiem, tematiskie rīti/pēcpusdienas 

grupas ietvaros, pasākumi. 

• Sadarbība ar Gāliņciema bibliotēku (grāmatas),Ventspils Digitālo 

centru (robotika), attālinātās nodarbības. 

• IT iesaiste mācību procesā (grupu skolotājas, mūzikas skolotājas). 

 

Sasniegtie rezultāti vērtēšanas sistēmas un pašvērtējuma pilnveidošanā. 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Visos vecumposmos 

bērniem veic sava darba 

pašvērtējumu, atbilstoši 

vecumposma īpatnībām. 

Grupas telpās ir izvietotas 

atgādnes bērna pašvērtējuma 

veicināšanai. 

Veicināt izglītojamo pašvadību, 

pašiniciatīvu, stiprināt pārliecību 

par savu mācīšanos. 

Atbalstīt izglītojamo prasmi 

darboties patstāvīgi, izteikt savas 

domas un pielietot apgūtās 

prasmes. 

Mēneša tēmas noslēgumā 

skolvadības sistēmā e-

klase.lv tiek veikta 

vērtēšana (S, T, A, P). 

Pedagogi pārzina valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīniju 

saturu, mācību priekšmetu 

saturu, mērķus, uzdevumus, 

izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību, 

plāno un īsteno darbu atbilstoši 

izglītojamo vecumam, 

interesēm un spējām. 

Iestādē ir izstrādāta attīstības 

vērtēšanas kārtība, skolotāji to 

ievēro. 

   Iestādē izstrādāts vērtēšanas 

modelis, kas veicina bērnu 

attīstību atbilstoši 

individuālajām spējām.   

Pilnveidot izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kārtību piesaistot 

vecākus. 

Regulāri vērot bērna attīstības 

vajadzības un fiksēt tās bērna 

individuālā attīstības kartē.   

Turpināt pilnveidot pedagoģiskā 

procesa individualizāciju. 



Mācību gada noslēgumā 

vērtēšanu veic Ventspils 

valstspilsētas izglītības 

pārvaldes vērtēšanas 

tabulās. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 

noteiktas un tiek ievērotas 

vienotas prasības mācību 

sasniegumu vērtēšanai.   

Pilnveidot atgriezeniskās saites 

gūšanu par mācību un audzināšanas 

procesa kvalitāti. 

Veicināt pirmsskolu un sākumskolu 

sadarbību izglītojamo sasniegumu 

apzināšanai. 

 

Vecāki saņem aprakstošo 

vērtējumu visos 

vecumposmos. 

Noslēdzot mācību gadu visu 

vecumposmu izglītojamo 

vecāki saņem aprakstošo 

vērtējumu. 

Pilnveidot atgriezeniskās saites 

sniegšanu vecākiem par bērna 

sasniegumiem un grūtībām (e-vidē, 

raksturojumi). 

 

Sasniegtie rezultāti pašvadīta mācību procesa dažādošanā, attīstot caurviju prasmi jaunrade 

un uzņēmējspēja. 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Vienu nedēļu mēnesī 

rotaļnodarbību vadīšana āra 

vidē. 

Mācību procesa dažādošana, 

veicina bērnu zinātkāri, 

attīstību. 

Mudināt pedagogus veidot 

rotaļnodarbību aprakstus, 

fotoreportāžas, labās prakses 

piemērus āra vidē iestādes ietvaros. 

Rotaļnodarbības visas 

dienas garumā. 

Paredzēts un nodrošināts 

pietiekams laiks bērnu 

pašapkalpošanās iemaņu 

veidošanai, dažādu mācīšanās 

darbību modelēšanai. 

Mācību process organizēts 

visas dienas garumā ar 

intergrētu mācību saturu 

rotaļnodarbībās un izglītojamo 

patstāvīgajā darbībā. 

Pilnveidot bērnu patstāvīgu 

darbošanos visas dienas garumā. 

Kopā ar bērniem veido 

grupas vidi (“runājošā 

siena”, atgādnes u.c.),brīva 

pieeja mācību materiāliem. 

Estētiska, audzēkņu izziņu 

veicinoša grupu vide. 

Sekmēt izglītojamo motivāciju, 

atbalstot viņus mācību procesā. 

 

Sasniegtie rezultāti dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošanu mācību procesā. 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Mācību materiāli atbilstoši 

mēneša tēmai un bērnu 

attīstības līmenim. 

Pedagogu pašgatavoto 

materiālu izmantošana mācību 

procesā. 

Pedagogu radošums mācību 

līdzekļu izgatavošanā atbilstoši 

izvirzītajiem galvenajiem 

mācību un audzināšanas darba 

virzieniem, to mērķtiecīga 

pielietošana mācību uzdevumu 

realizēšanai. 

Pilnveidot sadarbības formas ar 

vecākiem, būt bērna mācīšanās 

procesā kā līdzdalībniekam (kopīgi 

atrast, izzināt, papildināt materiālus 

par mēneša tēmu).    



Pārgājieni, pastaigas ar 

uzdevumiem, tematiskie 

rīti/pēcpusdienas grupas 

ietvaros, pasākumi. 

Radošs, ieinteresēts pedagogu 

kolektīvs, kas savā darbā ievieš 

mūsdienīgas mācību metodes.   

Turpināt iesaistīt izglītojamos 

pasākumu gatavošanā, plānošanā. 

Organizēt pasākumus, kur bērniem 

būtu iespēja parādīt savus talantus, 

arī ikdienā grupas ietvaros. 

Sadarbība ar Gāliņciema 

bibliotēku (grāmatas), 

Ventspils Digitālo centru 

(robotika), attālinātās 

nodarbības. 

Iesaistīšanās dažādos 

pasākumos, ievērojot valstī 

noteiktos ierobežojumus, 

izmantojot jaunākās iespējas e-

vidē.   

Turpināt sadarbību ar Ventspils 

valstspilsētas organizācijām, 

izmantot jaunākās iespējas e-vidē, 

vides izglītības programmas. 

IT iesaiste mācību procesā 

(grupu skolotājas, mūzikas 

skolotājas). 

Integrētas rotaļnodarbības, 

mūsdienīgas mācību metodes. 

Turpināt ieviest mācību saturā 

digitālo prasmju apguvi. 

 

 

3.Kritēriju izvērtējums 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību gada noslēgumā iestādes darbinieki 

piedalās sava darba pašnovērtēšanā. Iestādes 

attīstība balstīta uz visu iestādē strādājošo 

darbinieku atsaucību un sadarbību, vienotu 

skatījumu perspektīvā, apvienojot individuālo 

mērķi un iestādes mērķi. 

Iesaistīt iestādes darba pašvērtēšanā, attīstības 

plānošanas procesos visas ieinteresētās 

mērķgrupas – izglītojamo vecākus, tehniskos 

darbiniekus, pedagogus, veikt iegūto datu 

analīzi, izvirzīt datos balstītus darbības 

mērķus, kopīgi noteikt rīcības plānu izvirzīto 

mērķu realizācijai, veikt izvirzīto mērķu datos 

balstītu sasniegšanas analīzi. 

Veicina personāla izpratni par izglītības 

iestādes mērķu sasniegšanu. Veido gan 

formālas, gan neformālas darba grupas ar 

pedagogiem, darbiniekiem, aktualizē iestādes 

darbības un attīstības jautājumus.  

Veicināt izpratni par ikviena personisko 

atbildību pārmaiņu īstenošanā. Pāriet uz 

dokumentu sistematizēšanu elektroniskā 

veidā.  

Iestādē ir izveidota vadības komanda, 

Atbalsta komanda. Katrai ir noteiktas 

funkcijas. Vadītāja veicina darbu komandā, 

saskaņu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. 

Pilnveidot vadības prasmes iestādes darba 

mērķorientētā attīstības plānošanā, nodrošinot 

mērķtiecīguma, sistemātiskuma principus.  

Mērķtiecīgi plāno, pārrauga iestādes finanšu 

resursus, precizē izmaiņas un seko līdzi 

izlietojumam. 

Turpināt racionāli un efektīvi plānot iestādes 

budžetu tā, lai tiktu nodrošinātas galvenās 

iestādes prioritātes.  

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājai ir labas zināšanas darba tiesiskuma 

jautājumos, iekšējo un ārējo normatīvo aktu 

Pilnveidot zināšanas un prasmes aktuālo 

normatīvo aktu pārzināšanā strauji mainīgās 

ārkārtējās situācijas kontekstā. 



pārzināšanā, sastādīšanā, regulāri atjaunojot 

tiesību aktus. 

Vadītāja pārvalda ne tikai iestādes struktūru 

un uzdevumus, bet koncentrējas uz cilvēkiem, 

kas šo uzdevumu pilda, uz viņu savstarpējām 

attiecībām, pieliktajām pūlēm un atdevi 

sadarbībai. Veicina darbu komandā, saskaņu. 

Regulāri tiek novērtēts katra darbinieka 

ieguldījums, līdzdalība un līdzatbildība 

kopīgu lēmumu pieņemšanā. 

Teicamas zināšanas pedagoģijas un 

psiholoģijas jautājumos, piemīt līderības 

prasmes. 

Veicināt jauno darbinieku iekļaušanu kopējā 

kolektīvā, ja nepieciešams, mentora piesaiste. 

Iestādē ir organizēta un mērķtiecīgi vadīta 

komunikācija un informācijas apmaiņa, 

saņemta atgriezeniskā saite par izvirzīto 

mērķu sasniegumiem. Veicina darbinieku 

pozitīvu savstarpējo komunikāciju, prot 

argumentēt un pamatot, kā arī prasmīgi lieto 

komunikācijas tehnoloģijas ikdienas darbā un 

veidojot prezentācijas.  

Pilnveidot zināšanas IT jomā, publiskās 

uzstāšanās prasmes. 

Strādāt pie vispārējo prasmju pilnveidošanas. 

Pildot savu amata pienākumus vadītāja ievēro 

visu personu vienlīdzību, taisnīgumu, 

atbildību, profesionālo kompetenci. 

Sekmēt jaunu informācijas apgūšanu un 

pielietošanu ētikas kontekstā. Saglabāt un 

attīstīt esošo ētikas klimatu kolektīvā. 

Vadītāja  izprot,  prasmīgi plāno, organizē un 

vada iestādes darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi, ievieš darbā 

nepieciešamās pārmaiņas saskaņā ar 

izstrādāto stratēģiju, attīstības plānu, gada 

uzdevumiem.  

Meklēt jaunus iestādes attīstības modeļus, 

izstrādāt iestādes ilgtermiņa plānus. 

Turpināt izcelt un skaidrot izglītības iestādē 

veiksmīgu pārmaiņu un inovāciju pieredzi. 

Iestādē pedagoģiskā procesa organizācijai ir 

izstrādāts mācību un audzināšanas plāns, kas 

ietver pilnvērtīgu pāreju uz jauno mācību 

saturu, ko veido lietpratību pamati – caurviju 

prasmes un mācību jomu pamatprasmes. 

Analizēti rezultāti prioritārajos virzienos 

mācību un audzināšanas darbā, veikta 

pašanalīze pedagoģiskā satura un kvalitātes 

rādītājos.  

Organizēt individuālas pārrunas ar 

skolotājiem un citiem iestādes darbiniekiem 

par jautājumiem un aktualitātēm, kas ietekmē 

iestādes attīstību. Sekot līdzi pārmaiņām 

izglītībā un īstenot tās savā profesionālajā 

darbībā. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes vadītāja īsteno sistemātisku, 

produktīvu, mērķtiecīgu sadarbību ar iestādes 

dibinātāju, nodrošinot uz pārmaiņām vērstu 

darba organizāciju iestādē. 

Veicināt plašāku sadarbību un lielāku iesaisti 

dažādu neskaidru jautājumu risināšanā. 



Veiksmīga sadarbība ar nozares 

organizācijām preventīvā darba 

nodrošināšanai, saskarsmes, personības 

izaugsmes un citos jautājumos. Piedalās 

projektos , īsteno nozarei paredzēto pasākumu 

aktivitātes. 

Iesaistīties pasākuma, aktivitātes 

organizēšanā, veicināt sadarbību, labās 

prakses piemēru popularizēšanā ārpus 

izglītības iestādes. 

Vadītāja izvērtē iestādes darbinieku 

ierosinājumus, ieteikumus, risina prioritāri 

neatliekamus jautājumus iestādes darba 

uzlabošanai, iekšējā mikroklimata 

stabilizēšanā, ieklausās darbinieku idejās, 

viedokļos, lai veicinātu iestādes izaugsmi. 

Sekmēt plašāku IT izmantošanu. Veicināt 

darbinieku atvērtību pārmaiņām, izpratni par 

to nepieciešamību. 

Vadītāja konsultē grupu skolotājus, skolotāju 

palīgus (pēc nepieciešamības), frontāli 

uzrauga pedagoģisko darbu grupās, 

izglītojamo sasniegumus, grupas vidi. Motivē 

skolotājus uz iniciatīvu, sadarbību, 

līdzdarbošanos metodiskajā darbā, mērķu un 

uzdevumu izvirzīšanā, pieredzes, talantu 

prezentēšanā, realizēšanā praksē ne tikai 

iestādē, bet ārpus tās. 

Turpināt veidot pozitīvu iestādes tēlu 

sabiedrībā. Izstrādāt seminārus skolotāja 

palīgiem. 

 

Iestādē regulāri notiek grupu sapulces un 

individuālas pārrunas ar vecākiem. Iestādes 

vadītāja  dažādu problēmu risināšanai 

organizē konsultācijas, kuras veiksmīgi risina. 

Iesaistīt izglītojamo ģimenes, atjaunot ģimeņu 

tradīcijas audzināšanas darba procesā. 

Organizēt izglītojošas lekcijas vecākiem. 

Iestādē ir izveidota Iestādes padome, kas 

aktīvi darbojas, izsakot savus priekšlikumus 

grupas vecākiem par iestādes labiekārtošanas 

un turpmākās attīstības iespējām.  

Efektivizēt iestādes padomes darbu ārkārtas 

situācijas apstākļos, izvērtējot iespējas 

izmantot tiešsaistes platformas sanāksmju 

organizēšanai 

 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem ir 

nepieciešamā izglītība un profesionālā 

kvalifikācija. No 22 pedagogiem 4 turpina 

iegūt augstāko izglītību un viens pedagogs 

turpina mācības  maģistrantūrā. 

Pilnveidot pedagogu profesionālo 

kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

 

Pedagogi regulāri veic profesionālo pilnveidi, 

kā arī regulāri apmeklē organizētos 

izglītojošos un informējošos pieredzes 

apmaiņas un metodiskos pasākumus. 

Veicināt vēlmi apgūt jaunas zināšanas un 

prasmes veidojot mūsdienīgu izglītības vidi, 

izmantojot IT. 

Pedagoga darba slodzes ir sadalītas, ievērojot 

izglītības iestādes īstenoto programmu, 

mācību darba organizāciju un izglītības 

iestādes darba prioritātes. Pedagogu 

Regulāri sniegt argumentētu izvērtējumu par 

pedagoga darba kvalitāti. 

Motivēt pedagogus pretendēt uz profesionālās 

kvalitātes pakāpes iegūšanu. 



profesionālās darbības kvalitāti novērtē 

izglītības iestādes vadītāja izveidota komisija, 

ievērojot pedagoga profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas kritērijus. 

Pedagogu profesionālai pilnveidei izglītības 

iestādē izstrādāts Pedagogu profesionālās 

pilnveides plāns. 

Katram pedagogam veidot profesionālās 

pilnveides plānu, kas jāveido, jānovērtē, 

jāatjauno katru gadu. Iekļaujot savus 

profesionālās pilnveides mērķus.  

 

 

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

 

4.1. Eiropas savienības projekts “Eiropas jūdze 2021”. 2.-3.jūnijam projektā 

iesaistījās 3-7 gadīgie bērni kopā ar sporta skolotāju, kopā noejot 5 x 1.609 km. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

5.1.H.Dorbes muzejs “Senču putekļi”: nodarbības ar ornitologu.  

Grāmatu rīts ar I. Busuli “Aina ar brālīti meklē cālīti” (platformā Zoom). 

5.2.Gāliņciema bibliotēka: 

• lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (1 nodarbība 

klātienē, 2 nodarbības – attālināti); 

• Ikmēneša grāmatu apmaiņa (grāmatas par mēneša tēmu). Grāmatas piegādā uz 

iestādi kastē un iestādes metodiķis lielajā zālē novietojis mapi ar tabulām, kur katra 

grupa pierakstās par grāmatu saņemšanu un nodošanu. 

5.3.Ventspils Digitālais centrs: 

6-7 gadīgiem bērniem robotikas nodarbības iestādes mūzikas zālē - “Ievadnodarbība”, 

“Latvijas simboli”, “Mana Latvija”, “Valoda”, “Skaitļi”, “Metamais kauliņš”, “Figūras”, 

“Alfabēts”, “Putni”. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.Audzināšanas un mācību darba satura pilnveidošana, akcentējot 

lietpratību attīstot bērnu pašizziņu un pašvadību. 

6.2.Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšana ikdienas mācību un 

audzināšanas procesā. 

6.3.Audzināšanas un mācību darba satura pilnveidošana, aktualizējot 

tehnikas izmantošanu izglītojamiem mācību procesā. 

 

Bērni spēj veikt sava darba pašvērtējumu, ir pārliecinātāki par savu darbu un spējām, meklē 

atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Iepriekšējos gadus mācību procesā tika 

piedāvāta interaktīvā tāfele, ar katru nākamo gadu bērniem tiek piedāvātas dažādas 

tehnikas mācību un audzināšanas procesa pilnveidošanai, kas paplašina bērnu redzesloku 

un iemaņas digitālajā pratībā. 

 

 

 



7. Citi sasniegumi 

7.1.Ventspils pilsētas «Motivācijas programma pedagogu materiālā 

stimulācija». Iestādē balvas ieguva logopēds, metodiķis, pedagogs. 

7.2.«Gada balva izglītībā 2020» (sporta pedagogs un grupas pedagogs). 

Sporta skolotājs ieguva augstāko novērtējumu, grupas pedagogs – 

Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldes pateicību. 

7.3.Ventspils pilsētas Ziemassvētku rotājumu konkurss (2020. gada 

noslēgumā – 1. vieta ). 

7.4.Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais pasākums «Ideju 

termināls 2020» (saņemta motivācijas balva par labiem vizuāliem, 

praktiskiem piemēriem un uzskates materiāliem iestādes stendā). 

7.5.2020. gada e-žurnāla «Pirmsskolā» numurā grupas pedagogs dalījies ar 

spēli «Tārpiņš stāstnieks» – palīgs lasītprasmes apguvei. 

7.6.2020./2021.m. g. iestādes vadītāja un metodiķis ir pilsētas koordinatori 

pirmsskolā. 

7.7.2020./2021.m. g. metodiķis gmail.com kontā “Bitīte ideju vācelīte” ir 

izveidojis dažādus mācību materiālus un didaktiskās spēles, kuru 

papildina arī citi pedagogi. 

7.8.Pašgatavotie metodiskie materiāli tiek prezentēti izstādē “Labās prakses 

piemēri didaktiskajām spēlēm”. Izstādes norises laikā kolēģi balsoja par 

spēlēm un noslēgumā pedagogi saņēma Iestādes goda rakstus. 

7.9.2020. gada rudenī iestādei tiek izveidota facebook.com lapa “Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte””. 

 

 

 


