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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 

01011111  3609 14.01.2011. 111 125 

Mazākumtautību 

vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

01011121  5768 01.11.2012. 75 71 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

01015811  3611 14.01.2011. 7 8 

 

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.) 

33   

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

-  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

4 4 skolotāji logopēdi 

 

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 – mūsdienīga izglītības iestāde, tehniski nodrošināta, 

inovatīvi radoša izglītības procesiem, izglītojamo, vecāku un sabiedrības interesēs. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga 

mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, ieinteresēta un atsaucīga izglītības 

pārmaiņām, nodrošinot katra izglītojamā pamatvajadzības vispusīgai attīstībai un 

gatavībai turpināt apgūt pamatizglītību. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – uz savstarpēju cieņu balstīta 

izaugsme un sadarbība. 



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

rezultāti. 

1. Organizēt kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvi.  

2. Bilingvālās izglītības nostiprināšana mazākumtautību programmas realizēšanā, 

pakāpeniski pārejot uz valsts valodas apmācību.  

3.Iekļaujošas izglītības pieejamības organizēšana mācību vidē. 

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot pašvadītas mācīšanās,  

sadarbības un digitālās caurviju prasmes. 

Sasniegtie rezultāti kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvē 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Mācību jomu 

centru 

izvietojums 

grupas vidē. 

Pedagoģiskais process organizēts, 

balstoties uz izglītojamā pieredzi un 

tālāko perspektīvu viņa attīstībā.  

Sagatavots mācību, izdales, uzskates 

materiālu uzkrājums atbilstoši mācību 

jomu tematikai.  

Rīta cēlienā strādā divi pedagogi, 

koordinējot mācību jomu apguvi 

integrēti gan individuāli, gan 

apakšgrupās. 

Jāpilnveido mācību procesā izvirzītā 

mērķa, izvēlētās pedagoģiskā darba 

metodes un radītās vides savstarpēju 

atbalstu izglītojamo ikdienas 

sasniegumu uzlabošanai. 

Jāturpina pilnveidot mācību jomu 

centrus gan saturiski, gan vizuāli 

atpazīstamus ar pieejamību visiem 

izglītojamiem. 

Tēmas 

vizualizēšana 

grupas vidē. 

Runājošās sienas –  

- mācību tēmas atspoguļojums 

un atgādne izglītojamo 

sasniegtajiem rezultātiem; 

- pamats lasītprasmes, 

stāstītprasmes, rakstītprasmes 

veicināšanai; 

- izglītojamo izziņas avots. 

Jāturpina veidot runājošās sienas 

atbilstoši izglītojamo interesēm un 

vajadzībām. 

  

Āra vides 

aktivitātes. 

Āra vidē organizēti pasākumi sporta 

aktivitātēm, radošām pašizpausmes 

darbnīcām, tematiskām un dabas 

izpētes nodarbēm, gadskārtu 

svētkiem, valstī atzīmējamām 

dienām. 

Jāturpina plānot pastaigas 1. un 

2.posma grupās, uzklausot bērnu 

vēlmes.  

IKT 

pielietojums 

mācību satura 

apguvē 

Mācību process organizēts, 

izmantojot informācijas 

tehnoloģijas.  

Nodrošināta e-klases platforma 

pedagoģiskā darba plānošanai, 

izglītojamo apmeklējuma uzskaitei, 

saziņai ar vecākiem.  

Organizēta informācijas apmaiņa ar 

izglītojamo vecākiem WhatsApp 

lietotnē attālināto mācību laikā.  

Jāpilnveido mācību satura apguvi, 

izmantojot digitālos rīkus arī   1. un 

2.posma grupās. 

Jāveido mācību procesu izglītojamā 

iespējai pašvadīti mācīties, 

izmantojot digitālos rīkus. 

Jāturpina paplašināt iespējas 

izmantot IKT mācību procesā 

pedagoģiskās sadarbības ietvarā.  



Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide 

1 pedagogs apgūst konsultantu 

programmu iestādes vajadzībām, 

3 – pirmsskolas skolotāja un   

1 – skolotāja logopēda kvalifikāciju                                                                                                                                

Jāturpina aktualizēt pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi 

par kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura ieviešanu. 

Sekmēt pedagoga inovatīvas pieejas 

maiņu mācību metožu izvēlē. 

 

Sasniegtie rezultāti bilingvālās izglītības nostiprināšanā mazākumtautību programmas 

realizēšanā, pakāpeniski pārejot uz valsts valodas apmācību  

 

 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Valsts valoda-

pamats mācību 

satura apguvē. 

 

3.posma izglītojamiem nodrošināta 

mācību satura apguve valsts valodā.  

Pedagogu darbs balstīts uz 

bilingvālās izglītības 

pamatprincipiem un metodiku. 

  

Turpināt plānot pedagoģiskā darba 

uzlabojumus valsts valodas 

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 

uzlabošanai integrētā mācību 

procesā. 

Latviešu 

valodas stūrītis 

grupas vidē. 

Grupas vidē pieejams mācību, 

uzskates izdales materiāls latviešu 

valodā. 

 

Katrā grupā izveidots latviešu 

valodas stūrītis ar valsts simboliem, 

pedagogu izstrādātiem 

pašgatavotiem materiāliem.  

 

Jāturpina pilnveidot valsts valodas 

apguvi integrētā mācību procesā. 

 

Jāveido vienotas attieksmes 

platforma pieaugušo aktivitātēm – 

saziņa latviešu valodā.  

Runājošās 

sienas latviešu 

valodā 

Grupas vides noformējumā 

izglītojamo radošas pašizpausmes 

darbi valsts valodā – izglītojamie 

zīmē, raksta nosaukumus, 

demonstrē un stāsta latviešu valodā.  

Jāveicina latviešu valodas lietojums 

ikdienas sarunās, radošas 

pašizpausmes un mācību procesā. 

 

 

 

Tradīcijas un 

kultūrvides 

apguve. 

Svētki notiek valsts valodā. 

 

Izglītojamie piedalās latviešu tautas 

gadskārtu ieražu svētku un tradīciju 

iepazīšanā, svinēšanā. 

 

Jāpaplašina sadarbības iespējas, 

izkopjot latviešu kultūrvides apguvi 

ārpus izglītības iestādes – 

muzejpedagoģija.  

Jāturpina izkopt tradīcijas. 

Valsts valodas 

lietojums 

ikdienas 

saziņā  

Latviešu valodas lietojums 

aktualizēts uzturošā saziņā  ikdienā, 

savstarpējā sadarbībā un 

komunikācijā tematiskos 

pasākumos un aktivitātēs. 

 

Jāturpina pilnveidot gramatiski 

pareizas latviešu valodas lietojumu. 

 

Aktīvāk jālieto latviešu valoda ārpus 

pedagoģiskā procesa aktivitātēm.  
 

Jāattīsta pedagogu pašiniciatīva, lai  

nodrošinātu pieejas maiņu valsts 

valodas lietojumā. 



Sadarbība ar 

muzejiem un 

bibliotēku. 

Izglītojamie piedalās 

muzejpedagoģijas nodarbībās, 

apmeklē bibliotēku, iepazīstas ar 

latviešu tautas kultūras mantojumu 

-  latviešu tautas folkloru , literāro 

darbu klasiku, lietišķās mākslas 

darbiem.  

 

 

Jāturpina iesākto sadarbību ar 

muzejiem un bibliotēku. 

 

Latviešu valodas apguve mazākumtautību grupās nodrošināta 75 izglītojamiem. 

Uzsākot pamatizglītības apguvi 6-7gadīgo izglītojamo latviešu valodas prasme ar 

vērtējumu ,,apguvis padziļināti” novērtēti 12% izglītojamie, ar vērtējumu ,,apguvis” 

novērtēti 88% izglītojamie. 

 

Sasniegtie rezultāti iekļaujošas izglītības pieejamības organizēšanā mācību vidē. 

 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Individuāla 

pieeja mācību 

satura apguvē 

Izstrādāti individuāli izglītības 

programmas apguves plāni 

izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

 

Plānota un koordinēta individuālo 

izglītības programmas apguves 

plānu īstenošana, vērtēšana, 

korekcija, izglītojamā sasniegumu 

un attīstības izpēte, turpmāko 

atbalsta pasākumu plānošana. 

 

Nodrošināti atbalsta pasākumi 

izglītojamiem ar uzvedības 

traucējumiem. 

 

Mācību metodes un darba 

organizācijas formas pielāgotas 

izglītojamo atbalstam un 

motivācijai. 

 

Jāturpina pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi par  

iekļaujošās izglītības principu 

īstenošanu iestādes vidē.  

Jāpilnveido atbalsta pasākumu 

deleģēšana un izvēle. 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta 

komanda 

Nodrošināta pedagoģiska, 

psiholoģiska un sociāla atbalsta 

pieejamība izglītojamiem un viņu 

vecākiem.  

 

Jāturpina pilnveidot sadarbības 

formas ar izglītojamo vecākiem.  

Sadarbība ar 

vecākiem 

Nodrošināta komunikācija ar 

izglītojamo vecākiem, izmantojot e-

klasi, WhatsApp, ZOOM lietotnes 

iespējas. 

Uz pozitīvi atvērtu pedagoģisku 

komunikāciju balstītas individuālas 

pārrunas, konsultācijas ar 

izglītojamo vecākiem. 

Turpināt iesākto komunikāciju, 

izmantojot IKT, individualizējot 

saziņu. 



 

 Radīti apstākļi motivētai vecāku 

vēlmei iesaistīties pedagoģiskā 

procesa aktivitātēs. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes darbinieki piedalās pašvērtēšanas un 

attīstības plānošanas procesā. 

Pilnveidot izvēlētas pašvērtēšanas metodes.   

Turpināt iesaistīt visas mērķgrupas iestādes 

attīstības plānošanā, lai sekmētu kvalitatīvāku 

gatavību visiem strādāt kopā. 

Atbildības un pienākumu deleģējums iestādes 

darbiniekiem. 

Motivēt iestādes darbinieku  tālākizglītību 

personāla pārvaldības efektivitātes 

sekmēšanai. 

Izveidota vadības komanda iestādes un 

nozares mērķu sasniegšanai. 

Turpināt ieviest jaunas inovatīvas metodes 

iestādes darbā. 

Mērķtiecīgi plānots finanšu un 

materiāltehnisko resursu pielietojums. 

Turpināt sadarbību ar pašvaldību budžeta 

tāmes izstrādē 2023.gadam ar mērķi uzlabot 

izglītības kvalitāti. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē izstrādāti iekšējie normatīvie akti 

atbilstoši iestādes darbībai.  

Turpināt sistemātiski pārskatīt un aktualizēt 

dokumentu atjaunošanu  atbilstoši reālajai 

situācijai.  

Izmantotas dažādas pieejas lēmumu 

pieņemšanai.  

Iestādes darbinieki iesaistīti kopējo lēmumu 

pieņemšanā, balstoties uz demokrātiski vadītu 

lēmumu pieņemšanas procesu.  

Iestādes darba organizācijas kvalitatīvais 

nodrošinājums balstīts uz  spēju uzņemties 

atbildību, konstruktīvi pieņemt lēmumus un 

risināt situācijas ne tikai vadībai, bet 

individuāli katram darbiniekam. 

Turpināt pieņemto lēmumu izpildes kontroli  

ar atgriezenisko saiti. 

Pilnveidot zināšanas par līderības stratēģijām 

un taktikām. 

Iestādē skaidri noteikti kopējie mērķi. 

Darbinieku savstarpējas sadarbības, 

komunikācijas un savstarpējas informācijas 

aprite vērsta uz rīcības pilnveidi un 

atgriezenisko saiti. 

Darbinieki saņem pozitīvi emocionālu 

atbalstu krīzes situācijās.  

Turpināt izzināt darbinieku vajadzības, lai 

sekmētu kvalitatīvu komunikāciju. 

Stiprināt iestādes darbinieku starpkultūru 

komunikāciju. 



Savstarpējas komunikācijas pamatā ievēroti 

ētikas pamatprincipi. 

Komunikācija cieņpilna, balstīta uz 

argumentētu rīcību un tās atbilstību 

konkrētajai situācijai.  

Turpināt ikdienas komunikāciju balstīt uz 

iestādes Ētikas kodeksā noteiktajām 

prasībām.  

Turpināt pausto viedokli balstīt uz personīgi 

definētajām vērtībām un principiem. 

Izstrādāts iestādes attīstības plāns. 

Iestādes darbība balstīta uz valstī noteiktajiem 

izglītības mērķiem un  vērsta uz izglītības 

kvalitāti.  

Iestāde iesaistās pilsētvides aktivitātēs. 

Turpināt sistemātisku izglītības kvalitāti 

izvērtējošu procesu.  

Vadības pamatā – zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas, mācīšanās 

jautājumiem, pārvaldības aktualitātēm. 

Pilnveidotas zināšanas par aktuāliem 

pedagoģijas, psiholoģijas, vadības 

jautājumiem. 

 

Turpināt pilnveidot pedagogu profesionālās 

kompetences par mācību un audzināšanas 

jautājumiem, organizējot kursus iestādē.  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Aktīva sadarbība ar dibinātāju, Izglītības 

pārvaldi, iesaistoties aktivitātēs pilsētvidē. 

Digitālās transformācijas stratēģijas ietvarā  

projekta ,, Vides risinājumi un inovāciju 

platforma” realizēta optiskā datu pārraides 

tīkla atzara izbūve; nodrošināta vienota 

automatizēta izglītības iestādes iekštelpu 

mikroklimata kontroles sistēma; uzstādītas 

automātiski regulējamās āra žalūzijas. 

Definēta iestādes attīstības vīzija, mērķi un 

ikgadējā darba prioritātes.  

Nodrošināta mērķtiecīga darbinieku 

profesionālās kompetences pilnveide, ņemot 

vērā iestādes turpmākās attīstības vajadzības.  

Jāturpina sadarbība ar dibinātāju, Izglītības 

pārvaldi, lai nodrošinātu atbilstošu un 

mūsdienīgu infrastruktūru un resursus 

izglītības programmu īstenošanai.  

 

 Jāpārskata izglītības pieejamības 

nodrošinājumu visu izglītojamo vajadzībām, 

licencējot speciālās izglītības programmu 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem.   

Iestāde iesaistās sadarbībā ar vietējās kopienas 

un nozares organizācijām – Ventspils muzeji, 

bibliotēka, Digitālais centrs, Jaunrades nams, 

skolas, izglītojamo kultūrvides, digitālo 

prasmju, lasītprasmes veicināšanas 

sekmēšanai.   

Meklēt jaunas iespējas un piedāvāt vietējai 

kopienai un nozares organizācijām aktivitātes 

sadarbības sekmēšanai. 

Turpināt iesaistīties Veselības projekta 

ietvaros vingrošanas un basketbola 

nodarbībās, Eiropas Savienības finansētā  

projekta Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Ventspilī ietvaros peldētapmācības 

nodarbībās 5-7go grupu izglītojamiem. 

Balstoties uz iestādē esošo daudzkultūru 

dažādību, iedibinātas jaunas tradīcijas – 

kopīga svētku svinēšana, iesaistoties 

izglītojamo vecākiem. 

 

Turpināt apzināt visu iesaistīto pušu – 

darbinieki, izglītojamie, vecāki, kopiena, 

dibinātājs, vajadzības pārmaiņām, izpratni 

par to nepieciešamību. 

 



Veidota un stiprināta iestādes savstarpējas 

sadarbības kultūra, radot iespēju katram 

iesaistīties izziņas un pārmaiņu procesos. 

Turpināt iesaistīt izglītojamo vecākus kopīgu 

pasākumu organizēšanai, svētku noskaņas 

radīšanai, piemēram, iestādes Saieta laukumā, 

Līgo kalnā. 

Iestādē iedibināta savstarpējas mācīšanās un 

pieredzes apmaiņas aprite. 

Iestāde iesaistās sadarbībā ar citām iestādēm 

savstarpējas pieredzes apmaiņai 

profesionālajā vidē sekmīgai izglītības 

programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

Turpināt apzināt pedagogu profesionālās 

mācīšanās vajadzības. 

Turpināt uzkrāt mācīšanās pieredzi. 

Pilnveidot iestādes  vienotas izziņas un 

inovāciju organizācijas kultūras sadarbības 

ilgtspēju.  

 

Stiprināta iestādes padomes darbība, iesaistot 

vecākus iestādes prioritāšu sasniegšanā. 

Jāturpina komunikācija iestādes padomes 

sekmīgai darbībai. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē visiem pedagogiem nepieciešamās 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām vai pedagogi to šobrīd iegūst.  

Turpināt atbalstīt darbinieku iniciatīvas 

paaugstināt profesionālās izglītības 

kvalifikāciju.  

Rosināt skolotāju palīgus iegūt normatīvajos 

aktos noteikto skolotāja izglītību, lai sekmīgi 

risinātu kadru politiku.  

  

Iestādē visiem pedagogiem nepieciešamās 

profesionālās kompetences pilnveides 

atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām.  

Turpināt atbalstīt darbinieku iniciatīvas 

pilnveidot profesionālo kompetenci, studijas 

maģistrantūrā. 

Iestādē nodrošināta optimāla noslodze 

atbilstoši īstenoto izglītības programmu 

specifikai. 

Iestādē ieviesta pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas sistēma. 

Iestādē nodrošināta visu izglītības 

programmas mācību jomu mācīšana. 

Turpināt pilnveidot pedagogu profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas sistēmu, lai darba 

kvalitatīvie rādītāji sasniegtu ne mazāk kā 

80% vērtējumu labi un ļoti labi. 

 

Iestādē izveidota sistēma pedagogu darba 

pašvērtēšanai. 

Turpināt iestādē identificēt labas prakses 

piemērus, pedagoģiskās darbības stiprās 

puses, ar kurām var dalīties ar citiem 

kolēģiem. 

 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai)  

Nodibinājums “Centrs Dardedze”, par apmācību programmu “Džimbas drošības 

programma” realizēšanu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” projekta ietvaros. 

 



6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

- izglītojamo izpratnes, atbildīgas attieksmes un rīcības veidošana pilsoniski 

atbildīgai dzīvei sabiedrībā; 

-  izglītojamo pašattīstība vispārcilvēciskām vērtībām un tikumiem, pozitīvi 

emocionālai sadarbībai attiecību un intelekta attīstībai. 

 

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

Stiprināta izglītojamo valstiskuma apziņa, orientācija uz ģimeni, vecāku lomu, vēlmi 

iesaistīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, apkārtējās vides sakārtošanā un saglabāšanā, 

veselīga dzīvesveida pamatu izpratnes veidošanā.  

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

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. 

 

 

 


