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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” atrodas Ventspils pilsētā, 

Pārventā, P. Stradiņa ielā 10. Līdzās atrodas Pārventas Mežaparks un tā teritorijā ietilpstošais 

bērnu parks “Fantāzija”, kā arī Meža taka ar 12 dažādas sarežģītības pakāpes atrakcijām. 

 Iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, u. c. likumi un normatīvie akti. 

1963. gada decembrī P. Stradiņa ielā 10 tika nodots ekspluatācijā pirmais bērnudārzs Pārventā 

–“Čaika”, kurš atradās Ventspils Tirdzniecības ostas pakļautībā un bija paredzēts ostas 

darbinieku bērniem. Sākotnēji te atradās tikai 4 grupas. 

 1967. gadā turpat blakus – P. Stradiņa ielā 12 – nodeva ekspluatācijā vēl vienu 

bērnudārzu 6 bērnu grupām (120 vietām) ”Djuimovočka”. Abi bērnudārzi līdzās atradās turpat 

30 gadus līdz 1994. gada 1. martam, kad bērnudārzi tiek apvienoti un ar jauno nosaukumu 

“Margrietiņa” pāriet Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā.  

No 1999. gada Ventspils pirmskolas izglītības iestādi “Margrietiņa” vada Gunta Eiferova. 

  Šajā periodā iestādē ir veikti lieli remontdarbi:  

2000.-2001. g. ir veikta jumta nomaiņa,  

2002. un 2003. gadā ir notikusi kanalizācijas sistēmas, karstā un aukstā ūdensvada un apkures 

sistēmas montāža pirmskolas izglītības iestādes telpās.  

2004. gadā pilnībā tika veikta logu nomaiņa.  

2006. gadā pirmskolas izglītības iestādei piederošajai teritorijai tika uzstādīts jauns žogs.  

2009. gadā iestādi pieslēdza jaunai apsardzes signalizācijas sistēmai.  

2011. gadā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros veiktie pasākumi:  

• Fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam veidolam atbilstošu apdari. 

• Galvenās ieejas mezgla pārbūve, durvju nomaiņa. 

• Bēniņu papildus siltināšana. 

• Lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa. 

            Elektriskā apgaismojuma rekonstrukcija un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes iekārtas uzstādīja 2012. gadā.  

2013. gadā tika veikta nojumes un sporta zonas izbūve, uzstādot mākslīgo segumu un sporta 

inventāru, kā arī galvenās ieejas un koridora remonts. 

2014. un 2015. gadā tika nomainīts jumta segums abos pirmskolas izglītības iestādes korpusos.  

Virtuves kapitālais remonts tiek īstenots 2016. gadā.  

  2012.,2013.,2014.,2016. gadā tiek kapitāli remontētas pirmskolas izglītības iestādes 

grupu telpas.  

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” 10 izglītojamo grupās īsteno 

“Pirmsskolas izglītības programmu“, kods 01011111 (5 grupas)  un “Mazākumtautību 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”, kods 01011121 (5 grupas), kuras ietver obligāto 

pirmsskolas vecumu bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Mācību saturs ir sadalīts pa 

nedēļas tēmām, pamatojoties uz bērna sociālo aspektu un gadskārtu ciklu, kā galvenā mācību 

metode tiek izmantota rotaļa. Gadu gaitā pirmskolas izglītības iestādē jau ir izveidojušās savas 

tradīcijas - tradicionālo svētku svinēšana (Zinību diena, Tēva diena, Miķeļi, Mārtiņi, Latvijas 

dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, 4. maijs, Mātes diena, Jāņi), Atvērto durvju 

dienas, Karjeras nedēļa, tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži, sporta izpriecas, radošās 

darbnīcas kopā ar bērnu vecākiem. Izglītība iestāde veicina izglītojamo iesaistīšanos vides 

izglītības pasākumā SIA „Zaļā   josta” organizētajā makulatūras un bateriju vākšanas konkursā 

„Tīrai Latvijai”. 

Iestādē darbojas  angļu valodas pulciņš, ansamblis. 

Izglītojamiem ir pieejams skolotājs logopēds. 

            Izglītības iestādes apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies 
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droši. Piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, kā arī ir uzstādītas brīdinājuma zīmes “Uzmanību 

bērni” un ātruma ierobežojumi. Iestādes vārtiem nodrošināts aprīkojums ar koda atslēgu. Par 

izglītojamo un darbinieku veselību rūpējas kvalificēts medicīnas darbinieks. 

1.1. Izglītojamie 

        Pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa” darbojās 10 grupas, kurās uzņem bērnus no 

1,5 līdz 7 gadu vecumam. Izglītojamo sastāvs ir daudznacionāls. Pirmsskolas iestādi apmeklē 

latviešu, krievu un citu tautību bērni.     

 

 

Programmas 

kods 

 

 

Programmas nosaukums 

 

Bērnu skaits 

 

Grupu skaits 

 

01011111 

 

 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

 

92 

 

5 

 

01011121 

 

 

Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības programma 

 

 

86 

 

5 

 

 

1.2. Pedagogu sastāvs 

 Iestādē strādā 27 pedagoģiskie darbinieki.  Iestādes vadību nodrošina vadītāja. Atbalstu 

ikdienas darbā pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem nodrošina vadītāja vietnieks 

izglītības jomā un atbalsta personāls - logopēds, izglītības iestādes medmāsa.   

 

 Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības uz 2017. gada septembri 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes vīzija:  

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa”- sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga 

pirmsskolas iestāde, kurā tiek nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības ieguve.  

 

Pirmsskolas iestādes pamatmērķis: 

Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības 

apguvei skolā. 

 

Uzdevumi: 

 

1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību. 

2. Attīstīt katra izglītojamā aktivitāti (garīgo, intelektuālo, fizisko), veidojot iekšējo 

vēlmi, izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. 

3. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko 

kompetenču paaugstināšanā. 

4. Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kas balstīta uz interešu apzināšanu, uz savu 

izpausmi aktīvā darbā. 

5. Nostiprināt, aizsargāt un veicināt izglītojamo emocionālo, garīgo, fizisko un 

sociālo attīstību. 

6. Attīstīt zinātkāri, valodu, individuālās spējas. 

7. Veidot vispārēju apkārtējās pasaules uztveri un izpratni, apziņu par sevi kā 

pasaules daļu. 

8. Rosināt izglītojamo radošo spēju attīstību. 

9. Veidot pašapkalpošanās prasmes un iemaņas, nepieciešamību un vēlēšanos 

rūpēties par sevi un apkārtni, aktīvi darboties. 

10. Psiholoģiski sagatavot izglītojamo mācībām skolā. 

11. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana, jaunu mācību darba metožu, 

formu izmantošana mācību procesā.   
 

3.  MĀCĪBU SATURS 

        PII “Margrietiņa” realizē sekojošas izglītības programmas: 

 

Izglītības programmas nosaukums Kods Licence 

Nr. Datums 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 V-3685 19.01.2011. 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma  

 

01011121 

 

V-5769 

 

01.11.2012. 

 

 Pirmsskolas izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām, pamatojoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Katra izglītības 

programma atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pedagogi pārzina pirmsskolas 

izglītības satura vadlīnijas, mācību programmu saturu un izmanto to atbilstoši sasniedzamajiem 

mērķiem un uzdevumiem. Nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 

programmām. 
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 Sadarbībā ar iestādes vadību pedagogi veiksmīgi plāno satura apguves secību, izvēlas 

piemērotus mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas, integrējot tās visās nodarbībās, 

paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju.  

 Pedagogi, izstrādājot tematiskos plānus, regulāri pilnveidojot mācību un uzskates 

līdzekļus, izvēlas arvien modernākas mācību metodes. Organizē atklātās nodarbības, piesakās 

pedagogu novērtēšanas pakāpēm. Izglītības iestāde nodrošina izglītības programmas 

īstenošanai, atbilstošus mācību materiālus un mācību līdzekļus. Pedagogi patstāvīgi veic 

individuālo darbu ar izglītojamajiem. Iestādē ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi, strādā 

logopēds. Mazākumtautību bērniem tiek organizētas latviešu valodas nodarbības. 

 Nodarbību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību saturā tiek vispusīgi un 

pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, kultūru, dabu, 

valsti, sabiedrību, audzinot krietnus, atbildīgus, godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. Tiek 

organizētas vecāku sapulces, kurās vecāki tiek informēti par mācību procesa norisi un 

pirmsskolas izglītības iestādes aktualitātēm.  

 Regulārās sapulcēs vadība un pedagogi apspriež dažādus jautājums par ikdienas darbu, 

izglītojamajiem, apmainās pieredzē, sadarbojas savā starpā. Pedagogi regulāri apmeklē 

profesionālās pilnveides kursus, pedagoģiskās un metodiskās sanāksmes, tiek regulāri 

organizēta pedagogu pieredzes apmaiņa. 

 

Stiprās puses: 

• Divas licencētas programmas. 

• Draudzīgs, saliedēts kolektīvs. 

• Pieejams logopēds. 

• Tiek organizētas latviešu valodas nodarbības mazākumtautību bērniem. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pedagogu tālākizglītība. 

• Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana, jaunu mācību darba metožu, 

formu izmantošana mācību procesā.  

 

Vērtējums: Ļoti labi 
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4. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.1. Mācīšanas kvalitāte 

 Mācību darbs pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa” tiek plānots, nosakot 

izglītības darba mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no valsts un Ventspils 

Izglītības pārvaldes noteiktajām prioritātēm. Iestādē tiek veikta mācību darba rezultātu analīze.  

 Pedagogu darbs iestādē tiek vērtēts, balstoties normatīvo aktu prasībās. 

 2017./2018. m. g. maijā tika veikta Edurio.com iestādes pedagoģiskā personāla, 

tehnisko darbinieku un vecāku aptauja, kurā parādīts pedagogu atzinums par pirmsskolas 

vadības veikto skolotāju darba argumentētu novērtējumu.  

  
Vadības vērtējuma kvalitāti raksturojot, aptaujā tiek atzīts, ka skolotāja “darba profesionālā 

analīze ar pozitīvu vērtējumu dod motivāciju veikt savu darbu vēl labāk un profesionālāk”. 

 Iestādē ir stabils un kvalificēts pedagogu kolektīvs. 2017./2018. mācību gadā iestādē 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai tika atbalstīti 13 pedagogi, kuri mācību 

gada noslēgumā ieguva 1. kvalitātes pakāpi. Lai pilnveidotu savu pedagoģisko kompetenci, šajā 

mācību gadā skolotājas aktīvi gatavoja un pašas piedalījās kolēģu sagatavotajās atklātajās 

integrētajās rotaļnodarbībās pēc iestādē izstrādātā atklāto rotaļnodarbību vērošanas grafika. 

Vērojumi liecina, ka rotaļnodarbību mērķi, uzdevumi un sasniedzamais rezultāts ir skaidri 

formulēti un sasniedzami, mācīšanas process pirmsskolas izglītības iestādē kļūst 

daudzveidīgāks, rotaļnodarbībās tiek izmantoti dažādi pedagogu un izglītojamo sadarbības 

modeļi.  

        Skolotājas izstrādā dažādus mācību līdzekļus ar mērķi tos izmantot mācību procesā. 

Iestādē katru gadu tiek organizēta pedagogu gatavoto mācību materiālu izstāde, inovatīvākos 

darbus izvirzot uz pilsētas izstādi. Pedagogi gatavo arī materiālus - galvas maskas, tērpus 

dažādu lomu un tēlu atveidošanai u.c. - izmantošanai ārpus nodarbību aktivitātēs ikdienā un 

pasākumos. 

Iestādē notiek sekmīgs pedagogu tālākizglītības process. Kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkā 

skolotāji apmeklē kursus un citus pieredzes apmaiņas pasākumus Ventspils un novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī paši dalās ar savu pieredzi. Šajā mācību gadā iestādē  tika 

organizēta metodiskā apvienība par bērnu pētniecisko darbību pastaigās, uz kuru aicinājām 

Ventspils pilsētas un novada pedagogus. Ar pedagogu  pieredzi par bērnu pētnieciskās darbības  

organizēšanu pastaigā var iepazīties laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskajā izdevumā 

“Pirmsskolas izglītība” 2018. gada 27. aprīļa 8. numurā.  

       Iestādes iespēju robežās augstāko mācību iestāžu studenti - praktikanti tiek nodrošināti ar 

prakses vietu iestādē. 
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       Pirmsskolas izglītības iestādē prioritārais bērnu izglītošanas veids ir rotaļa. Mācīšanas 

procesā pirmsskolas izglītības skolotāji izmanto daudzveidīgas darba organizācijas formas: 

organizē rotaļnodarbības gan ar visu grupu, gan pa apakšgrupām, gan individuāli, gan bērnu 

patstāvīgo darbību.  Pedagogi izmanto mācību metodes un paņēmienus, kuru izvēle saistīta ar 

rotaļnodarbības mērķi un kuras atbilst pirmsskolas izglītības mācību satura prasībām, 

izglītojamo vecumposma attīstības likumsakarībām, spējām, mācīšanās tempam, kā arī 

integrēto rotaļnodarbību specifikai.  

      Edurio.com aptaujā 100% pedagogu atzīst, ka bieži pārrunā savu pieredzi ar kolēģiem par 

dažādu mācību metožu, tehnoloģiju izmantošanu rotaļnodarbībās. 

Visās situācijās izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Maksimāli tiek ievērotas katra 

izglītojamā iespējas un prasības.   

       Mācīšanas procesā tiek veicināta IT tehnoloģiju izmantošana. Pedagogiem koplietošanas 

telpā ir pieejams dators ar interneta slēgumu, iestādē ir interaktīvā tāfele, video projektors, 

digitālie mācību materiāli. Grupas strādā ar interaktīvo tāfeli pēc atsevišķi izstrādāta grafika.  

Edurio.com aptaujās iestādes pedagogi atzīst, ka rotaļnodarbību gatavošanā bieži vai ļoti bieži 

izmanto informācijas tehnoloģijas.  

 
      Izglītojamie piedalās dažādos izglītības iestādes organizētajos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

pasākumos, kuri saistīti ar valsts, sabiedrības un kultūras aktualitātēm. Iestādē tradicionāli 

notiek: Zinību diena, Tēvu diena, Ražas svētki ar tradicionālo ražas izstādi, Mārtiņdienas tirgus, 

Latvijas valsts svētku atzīmēšana, Ziemassvētku pasākumi, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, 

izlaidumi, Jāņu diena.  

      Iestādē pedagogi iestudē un rāda bērniem izglītojošus leļļu teātra uzvedumus, izmantojot  

tautas pasaku sižetus. Arī vecāko grupu izglītojamie iestudē ludziņas, kuras tiek demonstrētas 

vecākiem, iestādes darbiniekiem un pārējo grupu izglītojamiem.  

 Izglītības iestāde nodrošina visus izglītojamos ar mācību materiāliem. Individuālais, 

nodarbībās nepieciešamo lietu saraksts tiek izsniegts katram izglītojamā vecākam mācību gada 

sākumā.  

 

Stiprās puses:  

• Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības mācību programmu. 

• Mācību procesā un rotaļnodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes, mūsdienīgi 

mācību līdzekļi.  

• Pedagogi strādā atbilstoši izglītojamo individuālajām attīstības īpatnībām un 

vajadzībām. 
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Turpmākā attīstība: 

• Jāpilnveido iestādes sadarbība ar skolu pedagogiem ar mērķi nodrošināt konsekventu 

mācību satura pēctecību; 

• Iestādē jāpilnveido pedagogu pieredzes apmaiņas sistēma, ieviešot metodiskās 

darbnīcas 

1.  

Vērtējums: ļoti labi 

4.2. Mācīšanās kvalitāte 

        Izglītības iestāde nodrošina izglītojamiem iespēju saņemt savām vajadzībām un spējām 

atbilstošu izglītību. Mērķtiecīgi organizēta mācību procesa norises gaitā izglītojamie regulāri 

tiek informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām un sasniedzamo rezultātu. Katra 

mācību gada sākumā izglītojamo vecāki sapulcē vai individuāli tiek iepazīstināti ar mācību un 

audzināšanas darba organizāciju grupā (dienas ritmu, rotaļnodarbību sarakstu un plānoto 

saturu), iekšējās kārtības noteikumiem. Visa mācību gada garumā tikšanās reizēs ar vecākiem 

tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi, vecāki var iepazīties ar sava bērna veiktajiem darbiem, 

tiek pārrunāti citi aktuāli jautājumi.  Pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā 

mācību procesa organizēšanā. Divreiz mācību gadā - rudenī un pavasarī – iestādē tiek 

organizētas Atvērto durvju dienas, kurās nedēļas garumā vecākiem ir iespēja vērot 

rotaļnodarbības, piedalīties radošās darbnīcās, iepazīstināt ar savu profesiju vai vaļasprieku 

bērna grupas biedrus. Vairākas iestādes grupas ir izveidojušas kopīgu WatsApp grupu ar savas 

grupas bērnu vecākiem, kas nodrošina operatīvu savstarpējo saziņu. 

        Edurio.com aptaujas parāda, ka vecāku informētības līmenis par viņu bērnu mācību 

sasniegumiem ir augsts. 

 
        Vairākums vecāku atzīst, ka informāciju par sava bērna sasniegumiem saņem biežāk kā 

reizi mēnesī, kas liecina, ka skolotājas komunicē ar vecākiem, līdz ar to arī vecāki var sekot 

līdzi bērna attīstībai un atbalstīt savu bērnu. Edurio.com aptaujā, kā iemeslu lepnumam 

skolotājas min abpusēji uz uzticību balstītas attiecības ar vecākiem, pozitīvas savstarpējas 

komunikācijas veidošanos kopīgos svētkos, jautros brīžos, radošajās darbnīcās, ikdienā.  

         Iestādē tiek veikta precīza izglītojamo kavējumu uzskaite un analīze, jo pieredze liecina, 

ka pastāv cieša saikne starp kavējumiem un mācīšanās kvalitāti 
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       .  

 Edurio.com aptaujas dati norāda, ka iestādē tiek apzināti kavējumu iemesli un 

nepieciešamības gadījumā iestādes administrācija, medmāsa, pedagogi veic pārrunas ar 

vecākiem par izglītojami veselības uzlabošanas pasākumiem, skaidro zaudējumus, kurus tie 

nodara bērna vispārējās attīstības procesam. 

 Mācību un audzināšanas procesā izglītojamiem tiek skaidroti iekšējās kārtības 

noteikumi grupā, kuri ir bērniem izprotamu piktogrammu un īsu tekstu veidā izvietoti grupu 

telpās. Noteikumu izprašana un ievērošana atvieglo bērniem ikdienas saziņu un jauno prasmju, 

zināšanu apguvi.  

 Pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa” mācīšanās darba organizācija tiek realizēta 

pēc ieteicamā rotaļnodarbību saraksta. Mācību darba organizācijas formas ir integrētās 

rotaļnodarbības un bērnu patstāvīgā darbība. Pedagogi mācību procesā cenšas nodrošināt saikni 

ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Savā darbā skolotājas izmanto daudzveidīgas 

mācīšanas metodes un paņēmienus, kurus izvēlās un koriģē atkarībā no konkrētu izglītojamo 

vecumposma īpatnībām, vajadzībām, spējām.  

Edurio.com aptaujas rāda, ka iestādes pedagoģes izprot, cik svarīgi veicināt sadarbības prasmju 

attīstību pirmsskolas vecumā, tādēļ mācību procesā ļoti bieži pielieto metodes, kur mācību 

mērķu sasniegšanai nepieciešama izglītojamo savstarpēja sadarbība citam ar citu. 

 
 Individuālais darbs dažādos dienas ritma momentos tiek veikts gan ar izglītojamiem, 

kuriem veicas grūtāk, gan ar spējīgiem izglītojamiem.  

 Mācību procesa apguves iespējas tiek nodrošinātas atbilstoši izglītojamo vecuma 

īpatnībām iekārtotā vidē un dabas vides pieejamībā.  

Katra grupas telpa ir nodrošināta ar ikdienā izmantojamām rotaļlietām un materiāliem, paredzot 

vietu kustību aktivitātēm un bērnu radošai darbībai. Mācīšanas procesā izmantojamie mācību 

materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai rotaļnodarbībai. Mācību procesa 

norisi interesantāku izglītojamiem nodrošina pieeja mūzikas instrumentiem, lielajam, 

mīkstajam sporta inventāram pirmsskolas izglītības iestādes zālēs.  

 Pirmsskolas iestādes pagalmā ir labiekārtoti rotaļlaukumi ar dažādām kustību attīstību 

veicinošām iekārtām un sporta laukumu.  
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 Vairākas reizes nedēļā notiek mūzikas nodarbības, sporta nodarbības, kas tiek 

organizētas gan zālē, gan sporta laukumā. Izglītojamajiem ir iespēja izmantot iestādes 

interaktīvo tāfeli, darbs pie kuras bērnus motivē aktīvāk iesaistīties mācību procesā.  

Edurio.com  aptauja parāda, ka 47% pedagogu informāciju tehnoloģijas lieto rotaļnodarbībās 

kopā ar bērniem. Tas skaidrojams ar to, ka  

• izglītojamo grupas vecumā līdz 3 gadiem reti IT izmanto rotaļnodarbību laikā, 

• grupās nav interneta pieslēguma,  

• 9% skolotāju trūkst pieredzes darbā ar interaktīvo tāfeli. 

Lai nākošajā mācību gadā pedagogus motivētu vairāk izmantot  informācijas tehnoloģijas 

rotaļnodarbībās, veidosim pieredzes apmaiņas pasākumus skolotāju kvalifikācijas celšanai šajā 

jomā (semināri, atklātās rotaļnodarbības, individuālas konsultācijas) . 

 Ventspils pilsētas domes projekta “Bērnu radošo un intelektuālo spēju attīstība 

rotaļnodarbībās un ārpus tām” ietvaros no 2013. gada mācību procesam katru gadu tiek 

nodrošināta bagātīga materiālā bāze izglītojamo vispusīgas attīstības veicināšanai, 

pētnieciskajai darbībai. Mācību procesā lielu vietu ieņem Brīvdabas pedagoģijas sniegto iespēju 

izmantošana, ko veicina arī izglītības iestādes atrašanās vieta Pārventas Meža parka ielokā, kas 

sniedz bagātīgas iespējas bērniem vērot, pētīt, eksperimentēt, secināt. Pedagogi visas dienas 

garumā plaši pielieto pētniecisko, eksperimentālo darbību lietu vides un dabas parādību un 

objektu izzināšanā. 

 

Stiprās puses:  

• Izglītojamie un vecāki iepazīstināti un izprot mācību un audzināšanas darbam izvirzītās 

prasības.  

• Mācīšanās procesā tiek izmantotas dažādas mācību formas: vērojumi, pētījumi, 

eksperimenti, ekskursijas, pasākumi u.c. 

• Ir mūsdienīga materiālā bāze. 

 

Turpmākā attīstība:  

• Vecākus vairāk iesaistīt iestādes dzīvē, izmantojot sociālo tīklu sniegtās iespējas; 

• Turpināt pilnveidot moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā un 

pedagogu motivēšanu. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

4.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

        Mācību darbs iestādē vērsts uz to, lai izglītojamie apgūtu pirmsskolas izglītības mācību 

programmas standarta prasības. Neatņemama pedagoģiskā procesa prasība ir mācīšanas un 

mācīšanās izvērtēšana. Pedagogi regulāri vērtē savu darbu ikdienā ar mērķi nodrošināt 

interesantu, jēgpilnu un sekmīgi organizētu izglītības un audzināšanas darbu. 2017./2018. 

mācību gadā skolotājas aktīvi gatavoja atklātās integrētās rotaļnodarbības un pašas hospitēja 

kolēģu sagatavotās rotaļnodarbības, vēroja un analizēja rotaļnodarbībās redzēto, pārņēma 

kolēģu inovatīvāko pieredzi. Edurio.com aptaujā 52% skolotāju norāda, ka vēroja kolēģu 

rotaļnodarbības un citas aktivitātes reizi mēnesī vai biežāk, bet 30 % to darīja ne retāk kā 2 - 5 

reizes pusgadā. 

        Reizi gadā iestādes pedagoģiskais personāls veic sava darba pašvērtējumu (Pielikums 

Nr.3). 

Mācību procesā tiek nodrošināts izglītojamo prasmju un zināšanu novērtējums, kas dod iespēju 

spriest par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot  individuālu palīdzību 

vai piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu. Izglītojamo prasmju un zināšanu novērtējumu 

pedagogi izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo izglītojamo darbībā.  Izglītojamo 

ikdienas darbības rezultāti atspoguļojās bērnu veiktajos darbos un tie tiek novietoti tiem 
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paredzētajā vietā grupā, veidojot izstādi. Iestādē izglītojamiem ir iespēja piedalīties ar saviem 

darbiem gan iestādes, gan ārpus iestādes izstādēs un konkursos, parādīt apgūto dažādos 

pasākumos. Skolotājas strādā pie sākotnējo pašvērtēšanas prasmju izveides, veidojot situācijas, 

kad bērni paši novērtē savu darbu rezultātu. 

        Iestādē ir izstrādāta izglītojamo attīstības vērtēšanas kārtība, kas ir saskaņā ar valstī 

noteikto izglītojamo darba vērtēšanas kārtību un izglītojamo attīstības vērtēšanas kritēriji, kas 

balstīti attiecīgā vecumposma attīstības īpatnībās. Izglītojamie un vecāki ir iepazīstināti ar 

vērtēšanas kārtību un bieži saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem 

 
      77 % vecāku atzīst, ka bieži pārrunā ar pedagogiem par to, kā ģimene varētu palīdzēt bērna 

izaugsmei. 

        Pedagogi izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanu veic divas reizes gadā: oktobrī 

un maijā. Tālāk tiek veikta izglītojamo sasniegumu dinamikas analīze. Iegūtos rezultātus 

izmanto, lai plānotu turpmāko mācību darbu un individuālas sarunas ar izglītojamā vecākiem. 

Ikdienā pedagogi seko līdzi katra izglītojamā attīstībai, nepieciešamības gadījumā iesaistoties 

un koriģējot tās tālāko gaitu. Pedagogi mācību procesa sasniegumus analizē pedagoģiskās sēdēs. 

Informācijas aprite par izglītojamā mācību sasniegumiem starp pedagogiem un izglītojamo 

vecākiem notiek mutvārdu saziņas formā, individuāli skaidrojot  situāciju un atbildot uz vecākus 

interesējošiem jautājumiem. Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā rakstiski tiek 

informēti izglītojamo vecāki par zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem 

rezultātiem (Pielikums Nr.1 ) 

 

Stiprās puses: 

• Iestādē ir izstrādāta vienota izglītojamo vērtēšanas sistēma un tiek veikta izglītojamo 

izaugsmes dinamikas analīze. 

• Notiek pedagoģiskā personāla pašvērtēšanas process. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt izglītojamo sākotnējo pašvērtēšanas prasmju izveidi un pilnveidi. 

• Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, tos iesaistot izvērtēšanā.  

 

Vērtējums: ļoti labi 
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5. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 
       Pirmsskolas pedagoģiskajā procesā regulāri tiek veikta izglītojamo zināšanu, 

prasmju un iemaņu izpēte. Mācību sasniegumi tiek analizēti  divas reizes gadā, balstoties 

uz izglītojamo attīstības kartēs fiksēto vērtējumu (Pielikums Nr.2). 

 Ikdienā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās. Pedagogi cenšas 

sniegt pozitīvu vērtējumu katram izglītojamam par viņa paveikto, sniedzot tam 

motivāciju turpmākai izzinošai darbībai.  

         Mācību darbs vērsts uz to, lai izglītojamie labi apgūtu normatīvajos aktos definētās 

apgūstamās prasmes visās jomās. 

 

Tabula atspoguļo izglītojamo izaugsmes vērtējumu procentos attiecībā pret sasniedzamo 

gala rezultātu pēdējos 3 gados 

 

 
Mācību gada noslēgumā, izvērtējot rezultātus secinājām, ka,  aizejot uz skolu, visi izglītojamie 

apguvuši normatīvajos aktos definēto mācību saturu, izņemot vienu bērnu ar veselības 

traucējumiem. 

Tabulā atspoguļots  26 izglītojamo, kuri dodas uz skolu, zināšanu izvērtējums mācību gada 

noslēgumā 

 Ļoti labi Labi Daļēji Nepietiekami 

Lasītprasme un 

rakstītprasme 

19 3 3 1 

Matemātika 20 3 2 1 

 

Iestādē darbojās ansamblis “Rozītes” un angļu valodas pulciņš. 

Izglītojamo sasniegumi atklājās iestādes mēroga tematiskajos pasākumos un svētkos 

kopā ar vecākiem, Ventspils pilsētas mēroga pasākumos, kur izglītojamie uzstājušies ar 

priekšnesumiem (dalība kopuzvedumā “Sprīdītis”, Pārventas svētkos, Bērnu svētkos), 
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bērnu radošo darbu izstādēs iestādē, Pārventas bibliotēkā, zīmējumu konkursā “Es 

dzīvoju pie jūras”). 

Iestādes izglītojamo sasniegumi atzīmēti ar : 

• Pateicības rakstu no Ventspils Izglītības Pārvaldes par ieguldījumu Latvijas 

simtgadei veltītā Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu 6-7 gadīgo bērnu grupu 

kopīgā uzveduma “Sprīdītis” tapšanā.  

• Pateicības rakstu 5-6 gadus veciem izglītojamiem un viņu skolotājām no 

Ventspils Pārventas bibliotēkas par dalību Bērnu un jauniešu žūrijā. 

• Pateicības rakstu no SIA “Līgatnes papīrs” par rūpēm dabas saglabāšanā,  

• Pateicību no SIA “Zaļā josta” par piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursā 

“Tīrai Latvijai”  

• Pateicību no SIA “Zaļā josta” par piedalīšanos bateriju vākšanas konkursā “Tīrai 

Latvijai”  

• Atzinības rakstu saņēmis Iestādes izglītojamais par dalību zīmējumu konkursā 

“Es dzīvoju pie jūras”. 

 

Stiprās puses: 

• Pedagogu sniegtais motivējošais izglītojamo darbības vērtējums. 

• Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti un izmantoti turpmākā darba 

plānošanā.  

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem mācību procesā. 

• Aktīvāk iesaistīt skolotāju palīgus mācību procesā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

6.1. Pedagoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

           Izglītības iestādē ir atbalsta personāls - logopēds, latviešu valodas skolotāja, medmāsa, 

grupu pirmsskolas skolotājas, to palīgi, kā arī vadība, kas savas kompetences ietvaros veic 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu 

izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, citus izglītības iestādes darbiniekus. Skolotāji 

veic mācību rezultātu un izglītojamā personības izpēti, izdara secinājumus par nepieciešamo 

palīdzību un piesaista atbilstošo speciālistu. Izglītojamajiem ar runas problēmām pieejams 

logopēds. Izglītības iestādē ir logopēda kabinets, kas iespēju robežās aprīkots ar visu 

nepieciešamo. Septembrī notiek bērnu valodas apsekošanas darbs. Koriģējoši attīstošā darbība 

tiek organizēta tā, lai bērni varētu apmeklēt nodarbības 2 reizes nedēļā. Nodarbībās tiek īstenots 

individuālais un grupu darbs. Koriģējošais darbs notiek spēļu un rotaļu veidā. 

          Iestādei izveidojusies sadarbība ar sociālo dienestu un bāriņtiesu, kam skolotājas sniedz 

informāciju pēc pieprasījuma. 

 Izglītības iestādē tiek domāts par izglītojamo un darbinieku drošību: izstrādāti iekšējie 

normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti pasākumi izglītības iestādē un ārpus tās, 

noteikta kārtība, kā izglītības iestādē uzturas nepiederoša persona. Ar Iekšējās kārtības 

noteikumiem tiek iepazīstināti vecāki un darbinieki mācību gada kopsapulcēs un grupas vecāku 

sapulcēs. Arī grupās ir izstrādāti drošas uzvedības noteikumi izglītojamiem. Telpās ir izvietota 

drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības instrukcijas). Iestādē uzstādīta 

ugunsdrošības apziņošanas sistēma, tiek izmantoti apsardzes uzņēmuma pakalpojumi. Ārdurvis 
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ir aprīkotas ar kodiem. Edurio.com aptaujā 98% vecāku atzīst, ka jūtas droši vai samērā droši 

par savu bērnu, kamēr viņš atrodas iestādē. 

 Iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo 

veselību un individuālajām vajadzībām. 

           Iestādē ir medicīniskais kabinets un noteikts tā darba laiks. Medicīnas māsa sadarbojas 

ar iestādes darbiniekiem izglītojamo veselības nostiprināšanas jautājumos, 2 reizes gadā veic 

izglītojamo antropoloģiskos mērījumus un redzes pārbaudes. 

 Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīves veidu un organizē veselību veicinošus 

pasākumus. Izglītojamiem iestādē 3 reizes dienā tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, kā arī 

veicināta veselīgas pārtikas lietošana. Ēdienkarte atrodas gaiteņa stendā un ir brīvi pieejama 

vecākiem un darbiniekiem. 

           Izglītības iestādē izglītojamie tiek mērķtiecīgi izglītoti par iekšējās kārtības noteikumiem 

un citiem normatīviem aktiem. Katru gadu izglītojamajiem tiek organizētas nodarbības par 

drošības jautājumiem (drošība uz ielas, pie ūdens, rīcība ekstremālās situācijās).  

Izglītības iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir droši ar valstī noteiktajiem sertifikātiem, 

iekārtas ir verificētas un kalibrētas pēc noteikumiem. 

 

Stiprās puses: 

• Iestādē ir izstrādāti un nepieciešamības gadījumā pilnveidoti iekšējie normatīvie akti un 

tiek veikti pasākumi izglītojamo drošības nodrošināšanai. 

• Iestādē ir atbalsta komandas speciālisti. 

• Iestādē tiek veikts vecāku izglītošanas darbs par bērnu veselības saglabāšanu un 

nostiprināšanu. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt darbu pie izglītojamo veselības (psiholoģiskās un fiziskās) nostiprinošu 

pasākumu organizēšanas, ieviest Džimbas skoliņas nodarbības. 

• Pilnveidot sadarbību ar valsts institūcijām izglītojamo drošības jautājumos. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

6.2. Atbalsts personības veidošanā 

         Pedagogi atbalsta pozitīvu uzvedību, rotaļnodarbībās un ikdienā aktualizē audzināšanas 

uzdevumus, kas ietver sevī pozitīvas attieksmes veidošanu izglītojamajos pret sevi un citiem 

grupas bērniem, pret darbu, dabu, kultūras vērtībām un valsti. Audzināšanas darbu grupu 

skolotājas veic sadarbībā ar skolotāja palīgu, mūzikas, sporta, latviešu valodas skolotājām.  

Audzināšanas darbs vērsts uz  izpratnes  radīšanu izglītojamos par vērtībām, rosinātu pilnveidot 

pašapkalpošanās iemaņas dažādos dienas ritma momentos, kā arī veidotu atbildību par savu 

rīcību.   

 Izglītības iestādē tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpus stundu pasākumi 

izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā: 

• Latvijas dzimšanas diena; 

• projekts “Simts samtenītes Latvijai”;  

• grupās iekārtoti patriotiskie stūrīši; 

• katru gadu iesaistāmais “Zaļās jostas” projektos “Tīrai Latvijai” (makulatūras un 

bateriju vākšanas konkursos); 

• radošajā darbībā izmanto un otro dzīvi dod dažādiem sadzīves priekšmetiem (papīra 

dvieļu rullīšiem, tukšiem jogurta trauciņiem u.c. iepakojumiem); 
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• vecāko grupu audzēkņi dodas uz z/s “Buki” mācību ekskursijā, ar mērķi vērot dažādus 

dzīvniekus, to uzvedību, paradumus. 

Izglītības iestādē darbojās meiteņu ansamblis un angļu valodas pulciņš, kuru apmaksā vecāki. 

Ansambļa dalībnieki uzstājas iestādes un pilsētas pasākumos, piedalās konkursos. Angļu 

valodas pulciņa dalībnieki ar savām prasmēm iepazīstina vecākus iestādes pasākumos.  

Izglītības iestāde plāno un organizē sporta aktivitātes savā teritorijā, kā arī iesaistās ārpus 

izglītības iestādes organizētajos sporta un kultūras pasākumos, kur sadarbības partneri ir 

Olimpiskais centrs, Pārventas Sporta halle, Pārventas pamatskola. 

 Izglītības iestāde veic audzināšanas pasākumu satura un norises analīzi.  

 

Stiprās puses: 

• Iestādē tiek veicināta izglītojamo iesaiste projektos, izstādēs, sporta pasākumos. 

• Izglītojamie tiek iesaistīti dabas saudzēšanas pasākumos, veicinot ekoloģiskās 

domāšanas rašanos un attīstību. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu un motivēt izglītojamos iesaistīties 

tajos. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

6.3 Atbalsts karjeras izglītībā  

 

         Ņemot vērā katra izglītojamā vecumposmam piemītošās spējas un intereses, grupu 

pedagogi organizē karjeras izglītības pasākumus ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izglītojamo 

vecākiem.  

 Tradicionāli izglītības iestādē oktobrī tiek organizēta Karjeras nedēļa, kur izglītojamie 

apmeklē virtuvi, veļas māju, metodisko un medicīnas kabinetus ar mērķi tuvāk uzzināt par šeit 

strādājošā personāla darba pienākumiem, darba vietas aprīkojumu, darba organizāciju. 

Divas reizes mācību gadā iestādē tiek organizētas Atvērto durvju dienas, kurās  vecāki 

iepazīstina ar savu profesiju, vaļaspriekiem bērna grupas audzēkņus. 

 Vecāko grupu izglītojamie dodas mācību ekskursijās uz Amatu māju, Pārventas 

bibliotēku, ugunsdzēsēju depo, veikalu, frizētavu, pastu, poliklīniku u.c. 

 Iestādes izglītojamie apmeklē interešu pulciņus iestādē un  Jaunrades namā. 

 

Stiprās puses: 

• Mācību ekskursijas uz dažādām pilsētas iestādēm un uzņēmumiem, 

• Iestādes atbalsta personāla un vecāku iesaiste karjeras izglītības nodrošināšanā. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot iesākto karjeras izglītības jomā. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

6.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

         Iestādē darbojas 10 grupas vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Grupu skolotājas plāno ikdienas 

mācību darbu atbilstoši konkrētajam vecumam. Katrā grupā ir izglītojamie, kuriem mācību 

darbs padodas viegli un ir izglītojamie ar mācību grūtībām. Ikdienas mācību procesā skolotājas 

identificē šos bērnus. Abos gadījumos pedagogi  mācību procesā izmanto individuālu pieeju vai 

apakšgrupu darbu. Pedagogi izmanto dažādas mācību metodes mācību darba diferenciācijai, lai 
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mācību procesu pielāgotu izglītojamo spējām un interesēm. Ja izglītojamais ilgstoši kavējis vai 

mācību apguve sagādā grūtības, pedagogi strādā ar to individuāli, iesaista un informē vecākus 

par atbalsta pasākumiem, kurus var veikt ģimenē. Plānoto individuālo darbu iespējams veikt 

visas dienas garumā. 

Edurio.com aptauja atklāj, ka izglītojamo vecāki augstu novērtē pedagogu pieeju mācību 

procesa diferenciācijai. 

 
89% vecāku ir apmierināti ar pedagogu pievērsto laiku un uzmanību viņa bērnam.  

Iestādē ir izstrādātas izglītojamo individuālās attīstības kartes, kuras tiek aizpildītas 2 reizes 

mācību gadā pēc izglītojamo zināšanu, attieksmju un prasmju izvērtēšanas (Pielikums Nr.2). 

Iegūtos rezultātus izmanto, lai plānotu turpmāko mācību darbu un individuālas sarunas ar 

izglītojamā vecākiem.   

       Izglītības iestāde atbalsta talantīgo audzēkņu dalību konkursos. Mācību procesā pedagogi 

ņem vērā izglītojamo talantu, intereses, spējas. Izglītības iestādē notiek papildus darbs ar 

talantīgiem izglītojamajiem. Pedagogi strādā ar viņiem individuāli priekšnesumu sagatavošanā, 

bērni apgūst dzeju, iestudējot ludziņas viņiem  uztic atbildīgas lomas. 

 Iestādes logopēds sadarbībā ar grupu skolotājiem un vecākiem nodrošina kvalitatīvu 

palīdzību izglītojamiem ar valodas problēmām. 

 

Stiprās puses: 

• Iestādē mācību procesa diferenciācijai izmanto dažādas metodes un paņēmienus. 

• Diferencētu pieeju izglītojamo attīstībā palīdz nodrošināt dienas ritms. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot pedagogu zināšanas darbā ar bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts. 

• Pilnveidot vecāku informēšanas darbu par bērnu mācību sasniegumiem. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

6.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

         Iestādes darbiniekiem un vecākiem jāveic kopējs bērnu audzināšanas un izglītošanas 

darbs, tādēļ jāveido un jānostiprina savstarpēja sadarbība. Iestādē vecāku informēšanai par 

iestādes darbu un iesaistīšanu tajā ir dažādas darba formas: iestādes vecāku kopsapulces, grupu 

vecāku sapulces, individuālas tikšanās ar vecākiem, Atvērto durvju dienas, pasākumi kopā ar 

izglītojamiem, informācija vecāku stendos, speciālistu pieaicināšana vecāku izglītošanas 

jautājumos.  

 Katru gadu maijā pirmajā sapulcē jaunie vecāki tiek iepazīstināti ar dienas ritmu, 

mācību darbu un pasākumiem gada garumā, izmantojot digitālās tāfeles sniegtās iespējas, 

prezentācijā iekļaujot visus aktuālākos notikumus šajā mācību gadā. Arī ikgadējās vecāku 

sapulcēs aktuāla informācija tiek sniegta maksimāli uzskatāmi. 
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 Grupas vecāku sapulces tiek organizētas reizi ceturksnī. Tajās pārrunā aktuālu 

informāciju par iestādes darbu, plānotajiem pasākumiem, kopīgi risinātas pedagoģiskās 

problēmas, notiek dalīšanās pieredzē. Edurio.com aptaujās 97 % vecāku norādīja, ka ir 

apmierināti ar tajās sniegto informāciju. 

 Ikdienā pedagogi praktizē individuālas sarunas un konsultācijas vecākiem, kuru laikā 

tiek palīdzēts risināt problēmsituācijas, pedagogi informē par bērna zināšanām, attieksmēm, kā 

arī attiecībām ar vienaudžiem. Visai grupai aktuālu informāciju par bērnu audzināšanas 

jautājumiem izvieto vecāku stendos.  

 Divas reizes mācību gadā iestādē organizē Atvērto durvju dienas. Tajās vecākiem 

iespēja pavērot rotaļnodarbības, pašiem pastāstīt par savu darbu, vaļaspriekiem, piedalīties 

kopējās radošās darbnīcās.  

 Iestādē tiek organizēti pasākumi bērniem kopā ar vecākiem: Tēvu diena, Mārtiņdienas 

tirgus, Ziemassvētki, Mātes diena, izlaidumi. Vecāki tiek aicināti piedalīties kopā ar bērniem 

ražas izstādes veidošanā.  

 
Kā rāda Edurio.com aptauja, vecāki atzīst, ka aktīvi apmeklē iestādes rīkotos pasākumus.  

Dažas grupas izveidojušas kopīgu WhatsApp grupu, kas ļauj efektīvi dalīties ar vecākiem 

nozīmīgu informāciju. 

       Iestādē notiek vecāku sadarbība ar pirmsskolas iestādes logopēdiem, latviešu valodas 

skolotāju, medmāsu, iestādes administrācijas pārstāvjiem.  

       Lai vecākus izglītotu un informētu par pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās un 

vecumposmu attīstības īpatnībām, ieteicamo rīcību risinot uzvedības problēmas, adaptāciju u.c. 

jautājumiem šogad projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei” ietvaros iestādē notika psihologa vadīts 6 lekciju kurss izglītojamo vecākiem. 

Iestādē darbojas iestādes padome, kurā ir pārstāvēti vecāku pārstāvji, pedagogu, iestādes 

administrācijas pārstāvji. 

 

Stiprās puses: 

• Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi izglītojamiem un viņu vecākiem. 

• Atbalsta personāla (logopēdu, latviešu valodas skolotājas, medmāsas, administrācijas) 

sadarbība ar vecākiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt piesaistīt izglītojamo vecākus iestādes plānotajos pasākumos, pielāgojot 

pasākumu sākuma laikus vecāku iespējām. 

• Turpināt vecāku izglītošanu, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. 

Vērtējums: Ļoti labi            
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7. IESTĀDES VIDE 

7.1. Mikroklimats 

          Iestādes kolektīvs lielu uzmanību pievērš tam, lai veicinātu piederības apziņu un lepnumu 

par savu iestādi un radītu vidi, kurā patīkami uzturēties.  

       Edurio.com aptauja parāda, ka 95% iestādes darbinieku lepojas ar savu iestādi. 

              
  Iestāde veido savas tradīcijas, izkopj tās, attīstot izglītojamajos, pedagogos un iestādes 

darbiniekos lepnumu un piederību pirmskolas izglītības iestādei.  

Iestādē tradicionāli notiek: 

• Gadskārtu ieražu atzīmēšana. 

• Ģimenes svētki. 

• Tematiskās pēcpusdienas veltītas bērnu dzejniekiem, rakstniekiem, komponistiem. 

• Tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem: ražas svētki,  

Ziemassvētki un Lieldienu kompozīcijas u.c. 

• Ekskursijas. 

• Leļļu teātri un koncerti izglītības iestādē un Ventspils pilsētas kultūras centrā. 

• Teātra nedēļa. 

• Bērnu konkursi, koncerti. 

• Piedalīšanās pilsētas un Pārventas pasākumos. 

• Rudens un pavasara sporta svētki. 

• Veselības dienas, jautrie brīži sportā. 

             Pasākumu plāns tiek veidots kārtējā mācību gada sākumā, vadītājas apstiprināts, un 

vadoties pēc šī plāna notiek darba organizācija visa mācību gada garumā. 

  Katram pasākumam ir sava atbildīgā persona, kura raksta scenāriju un noformē iestādes 

telpas. Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido savu tēlu sabiedrībā, organizējot pasākumus, 

piedaloties pilsētas un Pārventas organizētajos pasākumos un atbalstot dažādus sabiedriskos, 

sporta, kultūras un izglītojošos pasākumus, regulāri publicējot Ventspils pilsētas mājas lapā  

rakstus par aktualitātēm izglītības iestādē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iestādes tradīciju 

izkopšanā. Katru gadu iestādē tiek organizēta Zinību diena, atzīmēta Latvijas neatkarības 

proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku koncerts. 

 Iestādes mikroklimata veidošanā piedalās pedagogi, izglītojamie un vecāki. Iestādē ir 

izstrādāti un regulāri aktualizēti iekšējās kārtības noteikumi, kuros tiek noteiktas ne vien 

uzvedības normas pirmsskolā, bet arī atrunāta vienlīdzīga attieksme, atbildība un veicināta 

pašcieņa un pašdisciplīna. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti visi vecāki, 

pedagogi un pārējie darbinieki katra mācību gada sākumā. Tā ir neatņemama izglītības iestādes 
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un ģimenes savstarpēja sadarbības sastāvdaļa. Iekšējās kārtības noteikumos ir atrunāta pozitīva 

un saudzīga attieksme pret iestādes vidi, izglītojamajiem un darbiniekiem, savstarpēja cieņa 

neatkarīgi no tā vai esi izglītojamais vai pedagogs. Pirmsskolas iestādei ir izstrādāti darba 

kārtības noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināti visi darbinieki  katra mācību gada sākumā. Tie 

nosaka kārtību par iestādes darba laiku, darba organizāciju, darba tiesisko attiecība 

nodibināšanu un izbeigšanu, kā arī darbinieku uzvedības noteikumus.   

        Katru gadu tiek organizēti arī kolektīvu vienojoši pasākumi personālam: Skolotāju diena, 

Ziemassvētku pasākumi, vasarā ekskursijas. Darbinieki kopīgi apmeklēja Rundāles pili, Pūres 

šokolādes muzeju, delfināriju Klaipēdā. Šovasar braucām uz N. Skauģa maizes ceptuvi “Lāči” 

Babītē, apmeklējām Valgundes sajūtu taku.   

 Problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, 

iesaistot izglītojamo vecākus, pedagogus. Iestāde pievērš uzmanību izglītojamo uzvedībai, 

novērš fiziskos un morālos pāridarījumus. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi 

no dzimuma, nacionālās piederības, kultūras un reliģiskās pārliecības. Pirmsskolas izglītības 

iestādei ir sadarbība ar Ventspils pilsētas domi. Iestāde aktīvi piedalās Ventspils kultūras dzīvē, 

sniedzot muzikālus priekšnesumus dažādos nozīmīgos pasākumos un svētkos. 

 Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, iestādes 

darbinieku un vecāku ieteikumus, ierosinājumus un vajadzības, novērtē sasniegto. Iestāde ir 

mājīga, izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgiem pasākumiem: sporta spēlēm,  

svētkiem, koncertiem. Attieksmē pret apmeklētājiem izglītības iestādes personāls ir laipns un 

korekts. 

 Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls kopā ar iestādes padomes pārstāvjiem ir 

risinājis iestādes iekšējās kārtības pilnveidošanu. Kopīgā darba rezultātā ir radušies korekti 

iekšējās kārtības noteikumi. Katru rudeni vecāku sapulcēs iestādes vadītāja vecākus iepazīstina 

ar iekšējās kārtības noteikumiem; iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā vecākus informē 

par iestādes mācību gada prioritātēm, galvenajiem pasākumiem, koncertiem. Tiek regulāri 

domāts, kā veiksmīgāk varētu sadarboties ar izglītojamo vecākiem par bērnu iestādes 

apmeklēšanu, kavējumu veiksmīgu reģistrēšanu, slimību profilaksi. 

 Izglītības iestāde gaitenī ir izveidojusi patriotisma stūrīti, ar kura palīdzību pedagogi 

rosina izglītojamos atpazīt valsts simbolus, veidojot cieņpilnu attieksmi pret tiem.  

            Skolotājas radoši un inovatīvi gatavo materiālus par savas grupas nosaukumu, iesaistot 

darbā arī grupu izglītojamo vecākus.  

             Izglītības iestādē ir savs ētikas kodekss, kuru aktualizē katru mācību gadu septembra 

pedagoģiskajā sēdē. Ar katru jauno darbinieku tiek pārrunātas iestādes vērtības – profesionālā 

ētika, humānisma principi iestādē. 

            Edurio.com aptauja atspoguļo pirmsskolas izglītības iestādes kolektīva labās 

savstarpējās attiecības: 
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Stiprās puses: 

• Iestādē ir profesionāla sadarbības vide, kurā iesaistās izglītojamo vecāki. 

• Izglītības iestādē ir savas tradīcijas. 

• Iestādē veidojas un savu vietu ieņem jaunas tradīcijas. 

• Izglītojamie tiek rosināti patriotismam. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

• Turpināt akcentēt vienotu iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi. 

• Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas. 

• Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes braucienu. 

Vērtējums: Labi 

 

7.2. Fiziskā vide 

         Pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” ēka atrodas Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10, LV- 

3602. Iestādes telpas ir atbilstoši licencētas izglītības programmu realizēšanai. Grupu telpas ir 

funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst 

izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā iestādes telpu specifiku, katrai 

grupiņai ir sava garderobe, tualetes telpa, virtuves telpa, 4 grupās ir kopēja rotaļu telpa ar 

guļamistabu, bet 6 ir atsevišķa rotaļu telpa un atsevišķa guļamistaba. Grupu telpas atbilst sanitāri 

higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas un 

uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpu krāsojums ir gaišās, 

saulainās krāsās, kas veicina izglītojamo labsajūtu. Izglītības iestādes sanitārās telpas atbilst 

sanitāri higiēnisko normu prasībām. 

 Iestādē ir medmāsas kabinets, kurš aprīkots, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izglītības 

iestādē ir metodiskais kabinets, logopēda kabinets. Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve. 

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību 

sanitāri higiēniskajām prasībām. Izglītības iestādē plānveidīgi tiek veikti telpu remonti 

Ventspils pilsētas domes iedalītā budžeta ietvaros. Izremontētas 2010.g. - 5. un 6.grupa un 

kapitāli remontētas pirmskolas izglītības iestādes grupu telpas: 2012.g. - 7. grupa, 2013.g. -  8. 

grupa, 2014.g. -  9. grupa, 2016.g. – 1. grupa. Ventspils pilsētas dome katru gadu kopā ar pilsētas 

domes celtniecības speciālistu apstiprina plānotos remontdarbus. 

 Pirmskolas izglītības iestādes telpas un telpu tehniskais aprīkojums ir bērniem drošs- 

iestādes gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni ar norādītām avārijas izejām. Iestādē atbilstoši 

noteikumiem ir izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. Otrais korpuss ir aprīkots  ar 

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtām. 

 Darbiniekiem tiek veikta instruktāža par rīcību bīstamās un ārkārtas situācijās, 

evakuāciju ugunsgrēka trauksmes gadījumos. 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Atzinums Izsniegšanas 

datums 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pārbaudes akts Nr. 

22/12.5 – 3.1/80 

27.03.2017. 

 

Atzinums no SIA “Tehnisko eksperta centrs” par publisko atrakciju iekārtu 

tehnisko pārbaudi, pārbaudes protokols Nr. 1707/KD072 

18.07.2017 

  

Atzinums no Veselības inspekcijas, kontroles akts Nr. 00662017 14.11.2017 

Atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta, pārtikas uzņēmuma pārbaudes 

protokols Nr. 88-18-10787 

05.04.2017 

 

           



22 

 

            Izglītojamie kopā ar skolotājām regulāri piedalās telpu noformējuma, tīrības un 

kārtības uzturēšanā. 

Iestādē ir pieejams interneta pieslēgums, WI-FI nodrošinājums. 

Izglītības iestāde ir nožogota, katrai grupai ir savs āra laukumiņš ar konstrukcijām 

izglītojamo fiziskajām aktivitātēm, ir viena sporta zona. Āra teritorija ir apgaismota. 

 Izglītības iestādes apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies 

droši. Iestādei piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, uzstādītas brīdinājuma zīmes “Uzmanību 

bērni” un ātruma ierobežojumi. Vārti ir ar koda atslēgu. 

Edurio.com aptauja liecina, ka pedagogi ir apmierināti ar āra teritorijas sakārtotību. 

 
 

Stiprās puses: 

• Pašvaldības līdzekļu piesaiste iestādes fiziskās vides labiekārtošanai. 

• Plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu remonts. 

• Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Atjaunot krāsojumu vārtiem.  

• Pirmajā korpusā nomainīt elektroinstalāciju un uzstādīt automātisko ugunsaizsardzības 

iekārtu. 

• Turpināt grupu, logopēdijas kabinetu remontus, veikt aktu un sporta zāles remontu  

• Turpināt iestādes teritorijas labiekārtošanu. 

• Veicot iestādes rekonstrukciju, savienot abus korpusus. 

 

Vērtējums: Labi 
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8. IESTĀDES RESURSI 

8.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 10 grupu telpas, kuras sadalītas divos korpusos. 

Galvenajā ēkā (I korpuss) atrodas 4 grupas, kur ēkas kopējā platība 816,47 m2, savukārt otrajā 

ēkā (II korpuss) atrodas 6 grupas, kur ēkas kopējā platība 899,52 m2. 

Iestādē ir visi nepieciešamie kabineti speciālistiem, metodiskais kabinets, uz vietas iestādē tiek 

mazgāta veļa, tam paredzētās telpas ir aprīkotas ar nepieciešamām iekārtām. Iestādē ir visas 

nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētas izglītības programmas 

realizēšanai. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam. 

Iestādē ir pieci stacionārie datori, četri portatīvie datori, viena interaktīvā tāfele, viens 

projektors, viena datu kamera. Pedagogi savā darbā var izmantot datorus, projektoru, skeneri, 

printerus, kopētāju CD un DVD ierakstus no iestādes metodiskā kabineta. 

 Pakāpeniski tiek mainītas mēbeles grupu telpās. Iestādē ir tehnikas komplekts – 

portatīvais dators un projektors. Pedagogi šo komplektu izmanto mācību procesā. Visi 

materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko 

resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls. 

 Izglītības iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi 

izmanto integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas momentu nodrošināšanai. Kabinets 

nodrošina pedagogus ar informāciju pieejamību. Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejama 

mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā 

literatūra, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunota. 

 Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina 5 - 6 gadus vecus bērnus ar mācību grāmatām 

un burtnīcām. 

Stiprās puses: 

• Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas 

realizēšanai. 

• Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

• Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informāciju tehnoloģiju nodrošinājums. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Nodrošināt grupas ar datoriem. 

• Turpināt grupās mēbeļu nomaiņu. 

 

Vērtējums: Labi 

8.2.Personālresursi 

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē 2017. gada 1. septembrī strādā 27 pedagogi. 

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas kadriem, sekmīgi darbojas atbalsta 

personāls. 26 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no viņiem 5 pedagogiem 

pedagoģijas zinātņu  maģistra grāds – viens iegūst augstāko pedagoģisko izglītību.  
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 Pedagogi regulāri apmeklē Ventspils izglītības pārvaldes organizētos izglītojošos un 

informējošos metodiskos pasākumus, apmeklē lekcijas par izglītības, pedagoģijas un 

psiholoģijas aktualitātēm. 

 Iestādē tiek organizētas metodisko darbu skates, labās prakses pieredzes apmaiņas starp 

kolēģiem. Katram jaunajam darbiniekam tiek piedāvāta iespēja pilnveidot savas profesionālās 

prasmes un iemaņas pieredzējušu kolēģu vadībā.  

         2017./2018. mācību gadā iestādē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai 

tika atbalstīti 13 pedagogi, kuri mācību gada noslēgumā ieguva 1. kvalitātes pakāpi. 

       Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, izmantojot elektronisko Valsts Izglītības 

Informācijas Sistēmu seko līdzi vai pedagogi ir ieguvuši kvalifikācijai nepieciešamo stundu 

skaitu un regulāri sistēmā ievada kursu apmeklējumu. 

        Izglītības iestādes pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju regulāri paaugstina, gan 

izmantojot Ventspils pilsētas izglītības pārvaldes piedāvātos kursus, gan seminārus un 

konferences, piemēram:  

• 2015. gadā - “Bērnu valodas attīstības iespējas pirmskolā” 

• 2016. gadā - “Skolotājs un bērns izglītības sistēmā” 

• 2017. gadā - “Bērna attīstībai labvēlīga un emocionāli droša vide pirmskolā”,  

• 2018. gadā - “Kompetenču pieeja mācību saturā jaunākā vecuma grupās, ikdienas darba 

organizēšanā” 

 Edurio.com aptauja apliecina, ka pedagogiem ļoti bieži darbā noder profesionālās 

pilnveides kursos apgūtais. 

 
         Regulāri tiek izmantotas iespējas, ko piedāvā Ventspils pilsētas Digitālais centrs -  

“Interaktīvu mācību materiālu veidošana, izmantojot “SMART Notebook”,  

1 1

26

5

Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības 
uz 2017.gada septembri

Ar vidējo vispārējo izglītību
3%

No tiem iegūst augstāko
pedagoģisko izglītību 3%

Ar augstāko pedagoģisko
izglītību 79%

Pedagoģijas maģistri 15%
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“Bezmaksas IT rīki mācību procesa dažādošanai”, “Windows Movie Maker” - bezmaksas video 

apstrādes programma”. 

         Tiek izmantotas arī Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes un citas piedāvātās 

iespējas pedagogu tālākizglītībai.  

Edurio.com aptauja atspoguļo iestādes vadības atbalstu pedagogu profesionālajai pilnveidei. 

 
          Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēta metodiskā apvienība par 

bērnu pētniecisko darbību pastaigās, uz kuru aicinājām Ventspils pilsētas un novada pedagogus. 

Ar pedagogu pieredzi par bērnu pētnieciskās darbības organizēšanu pastaigā var iepazīties 

laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskajā izdevumā “Pirmsskolas izglītība” 2018. gada 

27. aprīļa 8. numurā.  

 Sākot ar 2014. gadu, katru gadu izglītības iestādes pedagogiem ir iespēja saņemt 

Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes piešķirto vienreizējo finansiālo atbalstu -  

motivācijas prēmiju.   

 Tehniskie darbinieki papildina savu darba pieredzi kursos, kurus organizē PVD (pārtikas 

veterinārais dienests) - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības vides zinātniskais institūts 

“BIOR” - “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” 19.09.2016. 

 Katrā mazbērnu grupā strādā skolotājas un divi pirmsskolas skolotāja palīgi, kuru 

apmeklē bērni līdz 3 gadu vecumam. Līdz ar to par mazuļiem visas dienas garumā rūpējas četri 

pieaugušie – divi pirmskolas skolotāju palīgi un divas skolotājas. 

 

Stiprās puses: 

• Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personālresursi izglītības programmas 

realizēšanai un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

• Izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem. 

• Tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa. 

• Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva 

mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

• Darbojas koplīgums. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Atbalstīt pedagogu jēgpilnu tālāko izglītību. 

• Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem uz vietas iestādē. 

 

Vērtējums: Labi 
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9. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

9.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes pašnovērtēšanas sistēma, kopš 2017. gada ir strukturēta un plānota. 

Iestādes vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā mērķtiecīgi organizē un īsteno vērtēšanu 

visos pirmsskolas izglītības iestādes darba aspektos. 

 Līdz 2017. gadam nav ticis organizēts izglītības iestādes pašvērtējums. Iestādē ir 

Attīstības plāns. Iestādes pedagoģiskais process veidots uz pedagoģiskajā sēdē pieņemtajiem 

lēmumiem par gada galvenajiem uzdevumiem.  

 Pagājušajā mācību gadā, pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs ir veicis izglītības 

iestādes vispārēju vērtēšanu un pašnovērtēšanu pamatjomās. Par vērtēšanas pamatu darbinieki 

izmantoja iestādes darbībai atbilstošos kritērijus un līmeņu aprakstus. Pašnovērtēšanas process 

notiek demokrātiski, veidojot darba grupas, kas apkopo paveikto mācību gada laikā katrā no 

pirmsskolas izglītības iestādes darbības jomām. Rezultāti tiek apspriesti un novērtēti 

pedagoģiskajā padomes sēdē. Pirmsskolas izglītības iestādes pozitīvā sadarbības vide veicina 

darbinieku iesaistīšanos pašnovērtēšanā. Pašnovērtējuma kopējais ziņojums tiek balstīts uz 

dokumentu izpēti, iestādes darba analīzi, vecāku/aizbildņu aptauju anketu rezultātiem. 

Pašnovērtējuma ziņojums ir izstrādāts administrācijai sadarbojoties, apspriests iestādes 

Pedagoģiskās padomes sēdē un Iestādes padomē. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki vērtēšanas procesā konstatētās stiprās puses 

un nepieciešamos uzlabojumus prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko izglītības un audzināšanas 

darbu, veidojot izglītības iestādes Attīstības plānu. 

 Katru mācību gadu pirmsskolas izglītības iestāde izvērtē izglītojamo mācību un 

audzināšanas sasniegumus un rezultātus, analizē tos pedagoģiskajā sēdē. Pirmsskolas izglītības 

iestādes kolektīvs kopumā pozitīvi uztver apzinātās problēmas, kas parādās pašvērtējuma 

procesā un redz tās kā iespēju, noderīgu materiālu iestādes darba uzlabošanai. 

 Atbilstoši attīstības plānam notiek prioritāšu plānošana gadam, kā arī tiek izstrādāts 

izvērsts gada plāns gadam, kurš tiek atbilstoši koriģēts konkrētajām situācijām. Plānošanas un 

pašvērtēšanas procesā iesaistīti visi pedagogi, iestādes darbinieki un izglītojamo 

vecāki/aizbildņi. 

  Arī 2017./2018. mācību gadā iestāde turpinās iepriekšējos mācību gados 

uzsāktais projekts “Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus 

tām”. Ar Ventspils domes finansiālo atbalstu katru gadu tiek papildināta materiālā bāze, 

iegādātas attīstošas spēles, dabas izpētes ierīces bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai.  

 Ir sākta ieviest kompetenču pieeja, veidot mācību programmu tā, lai lielāku vietu 

ieņemtu pašattīstība. Sakārtot un piedāvāt mācību materiālus. 

 

Stiprās puses: 

• Pedagogu, darbinieku, vecāku līdzdalība iestādes darba pašvērtēšanas procesā. 

• Izglītības iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība. 

• Vērtēšana tiek veikta plānveidīgi. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Iesaistīt iestādes padomi iestādes tālākās attīstības plānošanā. 

• Organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku viedokli par iestādes darba uzlabošanu. 

• Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi. 

 

Vērtējums: Labi 
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9.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

          Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa” ir visa obligātā iestādes darbu 

reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem. Dokumenti 

ir noformēti atbilstoši dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti atbilstoši Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestādes lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti  

amata apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības, amatu 

apraksti tiek aktualizēti. 

 Iestādes vadības struktūra ir izstrādāta precīzi, valstī noteiktajā kārtībā iecelti dažādu līmeņu 

vadītāji, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un pirmsskolas iestādes darba vajadzības. 

Vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas, saskaņotos amatu aprakstos. 

Katram pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekam ir pieejama precīza informācija par iestādes 

vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Vadītāji savas 

kompetences ietvaros veiksmīgi pārauga personāla pienākumu izpildi. Iestādes vadības 

atbildības jomas ir zināmas visam pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam un citām 

ieinteresētajām pusēm. Ikmēneša vadības apspriedes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti, 

plānošanas un nepieciešamu atbalsta saņemšanu turpmākajām darbībām. Lai nodrošinātu 

informācijas apmaiņu ar pedagogiem, iepazīstinātu viņus ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, 

notiek pedagogu informatīvās sēdes, kuru norise tiek protokolēta.  

 Pirmskolas izglītības iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, 

nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu, profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošus 

korporatīvos pasākumus visiem darbiniekiem un apbalvojumus. 

 Pirmsskolas izglītības iestādei būtisku jautājumu izlemšanā, iestādes vadītāja 

konsultējas ar kompetentiem speciālistiem Ventspils pilsētas domē, Izglītības pārvaldē un 

darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgo lēmuma pieņemšanu. Iestādes vadītāja pārrauga 

dažāda līmeņa vadītājiem deleģētu pienākumu izpildi. Iestādes vadība strādā, sadarbojoties ar 

iestādes padomi, atbalsta personālu. Pirmsskolas izglītības iestādes vadībai ir noteikts darba 

laiks apmeklētāju pieņemšanai. 

 Vadītāja un viņas vietnieki regulāri pārskata un izvērtē iestādes darbinieku 

ierosinājumus iestādes vadības un pirmsskolas izglītības iestādes darba uzlabošanā. Iestādes 

pedagogu darba kvalitātes nodrošināšanai tiek īstenota integrēto rotaļnodarbību vērošana un 

analīze; pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana notiek metodiskajās komisijās. 

Iestādes darba izvērtēšanā lielākā daļa iestādes vadības darbu novērtē kā labu vai ļoti labu. 

 Vadība rūpējas, lai visiem būtu pieejama informācija par iestādes darbu – darba 

sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, informatīvie stendi, mutiska informācija u.c. 

Edurio.com rāda, ka darbiniekiem visērtāk saņemt informāciju ir klātienes sapulcēs. 
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Stiprās puses: 

• Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie dokumenti. 

• Efektīva visu līmeņu iestādes darba organizācija un vadība. 

• Rūpes par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā. 

• Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās 

puses. 

• Situācijas izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Attīstīt katra darbinieka līdzdalību par pieņemtā lēmuma realizāciju. 

• Turpināt attīstīt ilgtspējīgu iestādes kultūrvidi. 

• Izstrādāt attīstības plānu 2019.- 2023. gadam 

 

Vērtējums: Labi 

9.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” savā darbā realizē daudzveidīgas 

sadarbības formas ar citām institūcijām. Iestādei ir regulāra sadarbība ar Ventspils pilsētas 

Izglītības pārvaldi. Tās prioritāte ir izglītības attīstība pilsētā, tā iedziļinās katrā ar izglītības 

problēmām saistītā jautājumā un kopā ar pirmskolas vadību meklē optimālākos risinājumus. 

Ļoti veiksmīga sadarbība ir pirmsskolas budžeta veidošanā un pirmsskolas darbības 

nodrošināšanā, jo process ir abpusēji svarīgs. Līdz ar to ieguvēji ir pirmsskolas izglītības 

vecuma bērnu vecāki, jo pilsēta un sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā pirmsskolas izglītības 

iestādes attīstībā. 

 Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Ventspils pilsētas 

pašvaldības institūcijām un citām Ventspils pilsētas izglītības iestādēm, Sociālās palīdzības 

dienestu, Ventspils pilsētas Bāriņtiesu, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils 

iecirkni, CSDD Ventspils nodaļu, Ventspils Digitālo centru, krīzes centru ģimenēm ar bērniem 

”Paspārne” un citām kompetentām institūcijām, kas pārstāv bērna un ģimenes intereses. 

Sabiedrībā tiek veikti profilaktiski pasākumi – izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu 

risināšana. 

 Pirmsskolas izglītības kolektīvs vienmēr piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. 

Tādā veidā popularizējot pirmsskolas izglītības iestādi Ventspils sabiedrībai. 

 Pirmsskolas izglītības iestādei ir veiksmīga sadarbība ar citām Ventspils pilsētas 

izglītības iestādēm, sniedzot un organizējot pirmsskolas izglītojamo koncertus un skolotāju 

teātru izrādes. Katru mācību gadu izglītības iestādes vecākās/sagatavošanas grupas audzēkņi 

dodas uz Pārventas pamatskolu iepazīties ar skolu un tur tiekas ar potenciālajām 1. klases 

skolotājām un piedalās skolas sporta pasākumos. Iestādes pedagogi apmeklē skolas pedagogu 

vadītās atklātās stundas. Ventspils pilsētas 6. vidusskolā iestādes pedagogi piedalās kopsapulcēs 

par pirmsskolas un skolas pēctecību. 

 Muzikāli talantīgākie izglītojamie dodas uz Ventspils Mūzikas pamatskolas  

sagatavošanas skoliņu. Mūzikas skolas audzēkņi katru mācību gadu ierodas pirmsskolas 

izglītības iestādē, lai sniegtu koncertu pirmsskolas izglītojamajiem un iepazīstinātu viņus ar 

dažādiem mūzikas instrumentiem. 

       Veicinot kulturāli emocionālo izglītību, pirmsskolas izglītības iestādei ir aktīva sadarbība 

ar Pārventas bibliotēku. Pārventas bibliotēkā izglītojamie piedalījās Bērnu un jauniešu žūrijā, 

bērnu darbu radošajās izstādēs, bibliotekārajās stundās iepazinās ar Latvijas rakstnieku darbiem 

bērniem, notika tikšanās ar biologu - Latvijas purvu izotopu pētnieku.  
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        Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” sadarbības partneri ir vairākas 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes: 

➢ Ventspils Digitālais centrs (sadarbības rezultātā notikušas robotikas 

rotaļnodarbības 6 - 7 gadus veciem bērniem, izglītojošie IT kursi, IT lietošana, 

palīdzība nepieciešamības gadījumā); 

➢ Amatu māja (muzeja pedagoģisko nodarbību apmeklējumi); 

➢ Ventspils Olimpiskais centrs (sporta pasākumu apmeklēšana); 

➢ Pārventas Olimpiskais centrs (sporta pasākumu apmeklēšana); 

➢ Jaunrades nams (dalība tradicionālajās teātra dienās).  

Stiprās puses: 

• Veiksmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas domi un Ventspils pilsētas Izglītības 

pārvaldi. 

• Sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm. 

Turpmākā attīstība: 

• Piedalīties kursos, metodiskajās apvienībās, profesionālajos semināros pilsētā un citās 

izglītības iestādēs. 

• Turpināt sadarbību ar minētajām institūcijām un veidot jaunus kontaktus. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

10. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Iestādes darbības 

pamatjoma 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs • Pedagogu tālākizglītība. 

• Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana, jaunu 

mācību darba metožu, formu izmantošana mācību procesā.  

Mācīšana un 

mācīšanās 
• Jāpilnveido iestādes sadarbība ar skolu pedagogiem ar mērķi 

nodrošināt konsekventu mācību satura pēctecību; 

• Iestādē jāpilnveido pedagogu pieredzes apmaiņas sistēma, 

ieviešot metodiskās darbnīcas 

• Vecākus vairāk iesaistīt iestādes dzīvē, izmantojot sociālo 

tīklu sniegtās iespējas; 

• Turpināt pilnveidot moderno tehnoloģiju izmantošanas 

iespējas mācību procesā un pedagogu motivēšanu. 

• Veicināt izglītojamo sākotnējo pašvērtēšanas prasmju izveidi 

un pilnveidi. 

• Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, tos iesaistot 

izvērtēšanā.  

Izglītojamo 

sasniegumi 
• Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem mācību 

procesā. 

• Aktīvāk iesaistīt skolotāju palīgus mācību procesā. 

Atbalsts 

izglītojamiem 
• Turpināt darbu pie izglītojamo veselības (psiholoģiskās un 

fiziskās) nostiprinošu pasākumu organizēšanas, ieviest 

Džimbas skoliņas nodarbības. 

• Pilnveidot sadarbību ar valsts institūcijām izglītojamo 

drošības jautājumos. 
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• Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu un motivēt 

izglītojamos iesaistīties tajos. 

• Turpināt pilnveidot iesākto karjeras izglītības jomā. 

• Pilnveidot pedagogu zināšanas darbā ar bērniem, 

kuriem nepieciešams atbalsts. 

• Pilnveidot vecāku informēšanas darbu par bērnu 

mācību sasniegumiem. 

• Turpināt piesaistīt izglītojamo vecākus iestādes plānotajos 

pasākumos, pielāgojot pasākumu sākuma laikus vecāku 

iespējām. 

• Turpināt vecāku izglītošanu, pieaicinot attiecīgās jomas 

speciālistus. 

Iestādes vide • Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu 

labvēlīgu mikroklimatu. 

• Turpināt akcentēt vienotu Iekšējās kārtības noteikumu 

prasību ievērošanu un izpildi. 

• Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās 

pārrunas. 

• Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes braucienu. 

• Atjaunot krāsojumu vārtiem.  

• Pirmajā korpusā nomainīt elektroinstalāciju un uzstādīt 

automātisko ugunsaizsardzības iekārtu. 

• Remontēt logopēdijas kabinetu. 

• Turpināt iestādes teritorijas labiekārtošanu. 

• Veikt aktu un sporta zāles remonts. 

• Veicot iestādes rekonstrukciju, savienot abus korpusus. 

• Turpināt grupu remontus. 

Iestādes resursi • Interaktīvā tāfele pirmajam korpusam. 

• Nodrošināt grupas ar datoriem. 

• Turpināt grupās mēbeļu nomaiņu. 

• Atbalstīt pedagogu jēgpilnu tālāko izglītību. 

• Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem uz 

vietas iestādē. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

• Iesaistīt iestādes padomi iestādes tālākās attīstības 

plānošanā. 

•  Organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku viedokli par 

iestādes darba uzlabošanu. 

• Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi. 

• Attīstīt katra darbinieka līdzdalību par pieņemtā lēmuma 

realizāciju. 

• Turpināt attīstīt ilgtspējīgu iestādes kultūrvidi. 

• Izstrādāt attīstības plānu 2019.- 2023. gadam 

• Piedalīties kursos, metodiskajās apvienībās, profesionālajos 

semināros pilsētā un citās izglītības iestādēs. 

• Turpināt sadarbību ar minētajām institūcijām un veidot jaunus 

kontaktus. 
 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                                                /Gunta Eiferova/ 
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11.  PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.1 

PIRMSSKOLAS  IZGLĪTĪBAS SATURA  APGUVES VĒRTĒJUMS 

Bērna vārds, uzvārds 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” 

Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 

Programmas apguves laiks: 01.09.2016.-31.05.2018 

 

I. Bērna sasniegumi fiziskajā attīstībā 

Pieteikami labi izpilda pamatkustības un orientējas telpā, notur līdzsvaru, labi attīstīta roku sīkā  

muskulatūra, spēj mērķtiecīgi veikt darbības ar sīkiem priekšmetiem, darboties noteikta  

laukuma robežās, ir pozitīva attieksme pret fiziskām aktivitātēm 

  

II.  Bērna sasniegumi sociālajā attīstībā 

Prot nosaukt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, valsti, kurā dzīvo. Nepieciešamības gadījumā  

prot palūgt un pateikties. Labprāt komunicē, sadarbojas ar apkārtējiem, atbild uz jautājumiem,  

stāsta par to, ko prot. Patstāvīgi veic vienkāršus pašapkalpošanās darbus, ievērojot apgūtos  

ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus; zina, kā rīkoties dažādās situācijās, ja ir apdraudēta  

personīgā drošība mājās, uz ielas un dabā, ievēro personīgo higiēnu, ir atbildīgs par uzticētajiem  

pienākumiem, taču nevērīgs pret personīgajām lietām. 

 

III. Bērna sasniegumi psihiskajā attīstībā 

Uzmanīgi klausās, uztver, stāsta, pauž attieksmi pret dzirdēto; saklausa, pareizi izrunā un diferencē  

skaņas vārdos; saprot saikni starp skaņu un burtu; pazīst iespiestos un rakstītos burtus, raksta  

vienkāršus teikumus atbilstoši savām spējām. 

Labi, tekoši lasa un saprot lasīto, atbild uz jautājumiem un pauž attieksmi pret izlasīto. Saprot saikni  

starp skaitli un ciparu, raksta ciparus; saprot saskaitīšanas un atņemšanas darbības, prot iegūt rezultātu  

praktiskās situācijās skaitļa 20 apjomā; pazīst ģeometrijas pamatelementus (punkts, līnija, riņķis,  

trijstūris, četrstūris); novēro pārmaiņas cilvēkā, dabā un sabiedriskās dzīves norisēs, stāsta par saviem  

novērojumiem. Labi orientējas tuvākajā apkārtnē, saprot darbību loģisko secību un stāsta par to,  

raksturo, salīdzina un grupē objektus pēc dažādām pazīmēm. klausās mūziku, dzied, dejo, muzicē  

un ritmizē; radoši izmanto dažādus materiālus, tehnikas un paņēmienus tēlotājdarbībā un rokdarbos; 

pazīst un pauž emocijas mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli; pieņem sevi un citus, jūt līdzi, lūdz un  

sniedz palīdzību.Bērns ir motivēts turpmākās izglītības apguvei. 

 

IV. Ieteikumi, rekomendācijas 

Vasaras periodā iesakām veikt zēna norūdīšanas pasākumus: pastaigas svaigā gaisā, ūdens peldes,  

sporta aktivitātes. 
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Pielikums Nr. 2. 

 

Ventspils PII “Margrietiņa” 5-6 gadīgo izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguve  

2017./2018. m. g.   

 

Izglītojamo skaits: 29 

Grupas: 2 ( programmas kods 01011111 un 01011121) 

Skolotājas: Četras skolotājas  

Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu veicām balstoties uz Pirmsskolas izglītības mācību satura  

programmu 

Mazākumtautību grupa ir jaukta vecuma grupa, kurā ir 13 piecus/sešus gadus veci bērni, grupu ar 

latviešu valodas mācību programmu apmeklē 16 piecus līdz sešus gadus veci izglītojamie. 

 

Valodas attīstība un lasītprasmes pirmsākumi ( % ) 

 
 

Gada rezultāti rāda, ka pastiprināti pievērstā uzmanība izglītojamo valodas attīstīšanai, stāstīt un 

atstāstītprasmei devusi rezultātus. Skaidras runas izveides sekmēšana, fonemātiskās dzirdes 

attīstīšana, vārdu krājuma bagātināšana bija arī logopēda padarītā darba rezultāts. Pie 

lasītprasmes  strādāsim nākošgad, lai gan jāsecina, ka ir bērni, kuri pazīst burtus un sasauc zilbes, 

ir bērns, kurš lasa, un pretēji - ir bērni, kuriem grūtības rada sasaistīt skaņu ar noteiktu burtu. Ir 

audzēkņi, kas joprojām neatpazīst burtus, nespēj tos nosaukt, nevar saklausīt skaņas vārdos. 

Jāatzīst, ka izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām būs nepieciešams ilgāks laiks šīs prasmes 

apguvei. Nākošajā mācību gadā turpināsim bagātināt izglītojamo vārdu krājumu, pilnveidosim 

un attīstīsim lasītprasmi. 

  

Sociālās zinības un ētika (%) 

Mācību gada garumā pieaugušas izglītojamo spējas kontrolēt savas emocijas un rīcību un problēm- 

situācijās risinājumu rast mierīgā pārrunu ceļā, praktiski izskausta attiecību risināšana fiziskā veidā. 
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Bērni iestādes teritorijā un ārpus tās sveicina darbiniekus, cenšas aiz sevis atstāt sakārtotu vidi.  

Ikdienā apgūst pašapkalpošanās iemaņas: prot noģērbties un apģērbties, bērni paši liek ēdienu, atnes  

un aiznes traukus. Turpmāk jāturpina pilnveidot siešanas prasmes, jārosina pašiem saklāt gultas 

 

Matemātika (%) 

 
Lielākā daļa matemātisko jēdzienu tika apgūta brīvā dabā: skaitīt dabas objektus, tos mērīt ar nosacītu  

mēru, t.sk. mērīt tilpumus. Bērni labi apguvuši jēdzienus pa labi, pa kreisi un noteikt virzienu  

telpā attiecībā pret nosacītu atskaites objektu.  

Gandrīz visiem izglītojamiem praktiskās situācijās ir attīstīta izpratne par skaitu 10 apjomā, pazīst  

ciparus līdz 5, bērni prot skaitīt uz priekšu un atpakaļ, pielikt un atņemt, salīdzināt, risināt vienkāršus  

teksta uzdevumus. Grūtības ir vienam izglītojamam, jo grūtības sagādā skaits un skaitīšana, nespēja  

sasaistīt skaitu ar tā grafisko attēlu-ciparu. Bērni labprāt patstāvīgi darbojās ar dažādām attīstošām  

galda spēlēm, kas sekmē matemātisko jēdzienu nostiprināšanu.  

Jāturpina apgūt prasme pazīt kalendāru, jāvingrinās pieskaitīšanas un atņemšanas uzdevumu, kā arī 

teksta uzdevumu risināšanā. 

 

Dabaszinības (%) 

Izglītojamo intereses veidošanos par dabas parādībām un objektiem nodrošina iestādes atrašanās 

vieta Pārventas meža parka ielokā un iegādātais aprīkojums pētījumu veikšanai katrā grupā: lupas,  

mēri, kukaiņu pētīšanas ierīces, dažāda tilpuma trauki u.c. Ikdienas pētījumi, vērojumi, eksperimenti  

ir veicinājuši izglītojamo prasmju, zināšanu pieaugumu un saudzīgas attieksmes pret apkārtējo  

pasauli veidošanos. 
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Izvērtējot mācību darba rezultātus, sapratām, ka jāturpina pilnveidot izpratni 

par drošības noteikumu ievērošanu dabas vidē. 

 

Vizuālā māksla 

 
 

Tēlotājdarbībā izglītojamiem patīk lietot zīmēšanas piederumus un strādāt ar krāsām (guaša, 

akvareļa, krītiņiem), attēlojot apkārtējās vides objektus pēc pieredzes, tieša vērojuma, iztēles. 

Bērni apguvuši prasmi uzklāt krāsu ar otu, ievērojot virzienu.  

  Jāpilnveido prasme zīmēt ornamentus un latvju rakstus. 

Veidošanā apgūtas prasmes: veltnēt starp plaukstām, savienot vairākas detaļas, veltnēt ar veltnīti, 

izmantot dabas materiālus un tekstīlijas dažādu faktūru nospiedumu iegūšanai, rotāt objektus ar 

dažādiem rakstiem. Jāpilnveido bērnos spēja saskatīt un ievērot objekta proporcijas, izjust 

vēlamo uzspiediena spēku veltnējot.  
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Mājturība un tehnoloģijas 

 

Izglītojamiem patīk darināt radošus darbus no dabas materiāliem, lietotiem sadzīves 

priekšmetiem atbilstoši norādījumiem un pēc ieceres. Bērni labprāt šuj pamatdūrienā, apguvuši 

prasmi ievērt adatā diegu, bet jāpilnveido mezglu siešanas iemaņas. Labi apgūtas griešanas 

prasmes: griež pēc acumēra riņķi, ovālu, veido sižetiskas aplikācijas. Grūtības sagādā griezt 

uzreiz vairākas vienādas formas no vairākkārt salocīta papīra. 

Latviešu valodas apguve mazākumtautību grupā 

 

Izglītojamie prot nosaukt dzīvniekus, to mazuļus, atsevišķas profesijas un tām atbilstošus 

darbarīkus, skaita līdz 5, prot pateikt savu vārdu, gadu skaitu. Bērni cenšās izrunāt latviešu 

valodas skaņas un skaņu savienojumus pareizi, tomēr šo jomu vēl jāpilnveido.   

Izglītojamie sagatavoja priekšnesumus latviešu valodā (dzejoļus, dziesmas, ludziņas) un tos 

parādīja pasākumos kopā ar vecākiem: Latvijas dzimšanas dienā, Rudens svētkos, 

Ziemassvētkos, Mātes dienā. Bērni apgūtās prasmes demonstrēja arī visiem iestādes bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” dzimšanas dienas pasākumā.  

 

Mūzika  

Bērni labprāt dzied gan ar pavadījumu, gan bez tā, kopkoncertos apgūto repertuāru parāda 

vecākiem un citu grupu audzēkņiem. Izglītojamie dejo vienkāršas dejas, improvizē kustības 

mūzikas pavadījumā. Klausoties skaņdarbus, atpazīst klavieres, bungas, vijoli, pauž savas 

izjūtas par skaņdarbā dzirdēto, ritmizē ar ritma instrumentiem, kā arī improvizē kustības dotās 

mūzikas pavadījumā, uztver mūzikas noskaņu. 
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Turpmāk jāpilnveido prasme pavadīt dziedājumu ar kustībām, jāturpina piestrādāt pie 

palēciena soļa un galopa precizitātes.  

Fiziskā izglītība un veselība  

 
 

Fiziskās attīstības rādītāji ir labi. 92% prasmju un iemaņu ir apgūtas ļoti labi un labi. Visiem ir 

pozitīva attieksme pret fiziskām aktivitātēm, bērni labprāt aktīvi piedalās dažādos kustību veidos 

(soļošana, skriešana, lēkšana, mešana un tveršana, rāpošana un rāpšanās). Bērniem ir vecumam 

atbilstoša kustību koordinācija un precizitāte: prot soļot, pārmaiņus mainot virzienu, tempu, 

izpildot dažādas ritmiskas darbības. Jāpilnveido prasme  reaģēt savlaicīgi uz dažādiem signāliem.  
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