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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. Licencēšana

s 

datums 

 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 P.Stradiņa 

10/12 

V-3685 19.01.2011. 131 140 

Mazākumtautību 

vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011121 P.Stradiņa 

10/12 

V-5769 01.11.2012. 46 24 

 

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.) 

24  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

3 Mūzikas skolotāja, logopēds, 

pii skolotāja 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

6 Vadītāja, metodiķe, logopēds 

un 3 pii skolotājas 

 

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) 

 

 Iestādē strādā 50 darbinieki, tai skaitā 25 dažāda vecuma pedagoģiskie darbinieki, 

no kuriem 17 ir ar atbilstošu pedagoģisko izglītību, 8 apgūst nepieciešamo profesionālo 

kvalifikāciju. Visi pedagogi aktīvi apmeklē profesionālās pilnveides kursus, seminārus, 

konferences, pieredzes apmaiņas un sadarbību veicinošus pasākumus.           
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 Pedagogu mainība iestādē ir pieaugusi un pedagogu sastāvs kļūst jaunāks. Iestādē 

notiek pakāpeniska pedagogu maiņa, saglabājot kvalitatīvu pedagoģiskā darba saturu. 

 Iestādes vadību nodrošina vadītāja, kura uzsāka pildīt vadītājas amata pienākumus 

no 2019. gada 9. septembra. Atbalstu ikdienas darbā pedagogiem, vecākiem un 

izglītojamajiem nodrošināja vadītāja, vietnieks izglītības jomā un atbalsta personāls - 

logopēds, izglītības iestādes medmāsa.   

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – mūsdienīga izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra 

bērna izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde 

“Margrietiņa” – sabiedrībai atvērta mūsdienīga pirmsskolas iestāde, kurā tiek 

nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības ieguve.  

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – īstenot jēgpilnu pirmsskolas 

izglītības procesu, uz savstarpēju cieņu balstīta, veicinot katra izglītojamā pārliecību 

par sevi kā patstāvīgu, atbildīgu, radošu, pašapzinīgu un lietpratīgu sabiedrības daļu. 

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

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana pirmsskolā: 

✓ Vērtēšanas sistēmas un pieejas maiņa; 

✓ Pedagogu atbalsta sistēmas veidošana; 

✓ Līdzsvarota un pēctecīga pāreja no pirmsskolas izglītības posma uz 

sākumposma izglītības posmu; 

✓ Dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošana mācību procesā. 

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot kritisko domāšanu, 

problēmsituāciju risināšana un  sadarbības caurviju prasmes. 

 

Sasniegtie rezultāti kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšanā 

 

Pamatjomas Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Mācību saturs Panākta līdzsvarota un 

pēctecīga mācību satura 

izpratne. Ieviesta integrēta 

mācību satura apguve, 

nodrošinot tā apguves 

pēctecību. Izstrādāts un 

apstiprināts integrētu 

rotaļnodarbību saraksts. 

Pedagogi papildinājuši 

zināšanas integrēta mācību 

satura organizēšanā kursos, 

savstarpējās mācīšanās 

pasākumos. Izstrādāti 

pedagogu pašizgatavotie 

mācību materiāli. Iestādē 

izstrādāts Audzināšanas 

Turpināt pedagogu 

kompetences pilnveidi par 

integrēto mācību satura 

apguvi un pēctecības 

principu īstenošanu 

iestādes vidē. Turpināt 

aktualizēt Audzināšanas 

plānu. Sekmēt pedagogu 

savstarpējo sadarbību 

mācību satura plānošanā.  
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darba plāns, kurā 

aktualizēti audzināšanas 

darba mērķi un uzdevumi. 

Pedagogi pārzin 

normatīvajos aktos 

noteikto audzināšanas 

mērķu un uzdevumu 

izpildi. Organizēta 

daudzpusīga sadarbība ar 

izglītojamo ģimenēm, 

mācību satura apguvē un 

audzināšanas darba 

atbalstam. 

Mācīšana un mācīšanās Nodrošināta atbalstoša 

mācību vide izglītojamo 

vispusīgai attīstībai un 

interesēm. Notiek 

pedagogu savstarpēji 

saskaņota mācību darba 

plānošana un organizēšana. 

“Sprīdīšu” grupā ieviesta 

M. Montessori pieejā 

balstīts mācību process. 

Grupā nodrošināti  

atbilstoši materiāli, 

pedagogi apguvuši 

zināšanas kursos. Iestādē  

īsteno uz izglītojamo 

attīstības vajadzībām un uz 

mācīšanos vērstu sadarbību 

ar vecākiem. Āra vide 

veidota lasītprasmes, 

rakstītprasmes attīstības 

nodrošināšanai. Pedagogi 

turpina veidot vienotu 

mācīšanas plānošanu un 

organizēšanu pārejai  no 

vienas mācību jomas uz 

citu. 

Turpināt nodrošināt 

mācību vidi atbilstoši 

izglītojamo vispusīgai 

attīstībai, pilnveidot 

mācību jomu centrus gan 

vizuāli, gan saturiski.  

Atvērt trešo “Mākonīšu” 

grupu, balstītu uz M. 

Montessori pieejā balstītu 

mācību procesu.  

Veicināt IKT pielietošanu 

mācību procesā. 

Veicināt izglītojamos 

līdzdarboties mācību 

procesa plānošanā un 

realizēšanā. 

Pilnveidot āra vidi mācību 

procesa realizēšanai.  

Izglītojamo sasniegumi 

izglītošanās un 

audzināšanas procesā 

Iestādē strādā pēc vienotām 

prasībām un Ventspils 

pilsētā izstrādātiem 

kritērijiem izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas 

procesam ( 2 x māc. gadā). 

Izglītojamo diagnostikas 

darbi analizēti 

Pilnveidot izglītojamo 

attīstības, uzskaites un 

analīzes sistēmas 

sasniegumus. Turpināt 

pilnveidot sadarbības 

formas ar izglītojamo 

vecākiem ( pārrunas, E-

kase u.c.). 
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pedagoģiskajās sēdēs, 

metodiskajās pusstundās. 

Veikta izglītojamo mācību 

sasniegumu izvērtēšana. 

Vecāki informēti par 

izglītojamo ikdienas 

panākumiem un 

sasniegumiem E-klases 

vidē, individuālās pārrunās. 

Atbalsts izglītojamiem Izveidota pozitīva 

pedagoģiskā sadarbība ar 

izglītojamo ģimenēm. 

Sniegtas konsultācijas 

izglītojamo vecākiem, 

iestādes darbiniekiem par 

metodēm mācību un 

uzvedības traucējumu 

risināšanā. 

Pilnveidot atbalsta 

komandas darbu.  

Turpināt iesaistīt 

izglītojamo vecākus 

dažādās mācību, 

audzināšanas un uzvedības 

problēmu risināšanā. 

Turpināt attīstīt katra bērna 

individuālās prasmes. 

Veikt vecāku aptauju. 

Organizēt pasākumus 

bērnu, pedagogu un vecāku 

sadarbības veicināšanai. 

Iestādes vide Nodrošināti sadarbību 

veicinoši darba apstākļi 

ikdienas mācību un 

audzināšanas vidē.  

Iestādes telpas un teritorija 

ir uzturēta, ievērojot 

sanitāros un higiēnas 

noteikumus, ugunsdrošības 

dienesta, energokontroles 

un darba drošības 

inspekcijas prasībām – 

pateicoties Ventspils 

pilsētas Domei, katrā grupā 

ir uzstādīti Gaisa kvalitātes 

monitori, grupas 

nodrošinātas ar 

portatīvajiem datoriem, 

uzstādītas Āra žalūzijas, 

labiekārtotas divas smilšu 

kastes, atjaunoti rotaļu 

laukumu iekārtas. 

Organizēta daudzpusīga 

sadarbība ar izglītojamo 

vecākiem.  

Turpināt pedagoģiskā 

procesa īstenošanu 

pozitīvā, drošā vidē ( 

emocionālā un fiziskā). 

Turpināt sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem.  

Organizēt vadības un 

darbinieku individuālās 

pārrunas, pievērst 

uzmanību darbinieku 

saliedēšanai. Ieviest jaunas 

tradīcijas mūsu iestādē. 
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Resursi Pilnveidoti izglītības 

iestādes vadības un 

pedagogu profesionālā 

kompetence, paaugstināta 

atbildība izglītības 

kvalitātes nodrošināšanā. 

“Sprīdīšu” grupa  

papildināta ar M. 

Montessori  mācību 

materiāliem. Iegādāti 

mācību līdzekļi grupās, 

mūzikas un sporta zālē.  

Mērķtiecīgi iegādāti 

mācību līdzekļi -  darba 

burtnīcas 5-6gadīgo 

izglītojamo apmācībai.  

Izmantojot iekšējos 

resursus izremontēts otrā 

korpusa koridors, 

noformēta siena pēc M. 

Stārastes pasaku motīviem 

“Burtu meitiņa”, iegādātas 

jaunas mēbeles, iegādāti 3 

jauni portatīvie datori, 

izveidoti āra vides objekti 

– “Vigvams”, “Lenšu 

aplis”. 

Turpināt pedagogu 

profesionālo prasmju 

pilnveidošanu, uzlabošanu 

un paaugstināšanu saskaņā 

ar iestādes izvirzītajām 

prioritātēm. 

Turpināt pilnveidot 

profesionālās kompetences, 

apmeklējot seminārus un 

kursus. Organizēt pieredzes 

apmaiņu starp iestādes 

skolotājām. Piesaistīt 

trūkstošo personālu. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošinājums 

Izveidota darbinieku 

savstarpējas mācīšanās un 

informācijas apmaiņa. 

Izstrādāts Attīstības plāns 

turpmākajiem trim gadiem. 

Vadība informēta par katra 

pedagoga individuālās 

izaugsmes mērķiem. 

Organizēta pedagogu 

tālākizglītība kursos, 8 

pedagogi iegūst augstāko 

izglītību. 

Motivēta katra pedagoga 

radoša pašizpausme.  

Plānoti savstarpējas 

sapratnes un iestādes 

kolektīva saliedēšanas 

pasākumi.  

 

Pilnveidot mācību satura 

apguvi, izmantojot 

digitālos rīkus. 

Turpināt aktualizēt 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

Aktualizēt Attīstības plāna 

ieviešanu.  

Veikt iestādes darba 

reglamentējošo dokumentu 

aktualizēšanu  

Stiprināt iestādes 

darbinieku savstarpējo 

sadarbību, veicināt 

personāla saliedētību 

vienota mērķa un 

uzdevuma sasniegšanai. 
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3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu, darbinieku, vecāku 

līdzdalība iestādes darba 

pašvērtēšanas procesā. Izglītības 

iestādes attīstības plānošanas 

nepārtrauktība. Plānveidīgi tiek veikta 

vērtēšana. 

Veikt vecāku aptaujas, tādejādi uzzinot 

vecāku viedokli par iestādes darba 

uzlabošanu. Pieredzes iegūšana (kursi, 

lekcijas) par iestādes plānošanu un kvalitātes 

uzlabošanu. Izvirzīto mērķu un uzdevumu 

izpildes analīze.  

Iestādes vadītāja lēmumus pieņem 

demokrātiski, iesaistot pedagogus un 

darbiniekus. Vadītāja izraugās 

pienākumus, uzdevumus un deliģē 

darbiniekus konkrētā uzdevuma 

izpildei. Iestādes vadībai ir 

savstarpēja cieša sadarbība un spēja 

ātri pieņemt svarīgus lēmumus, risināt 

problēmas un sniegt nepieciešamo 

atbalstu personālam. 

Meklēt dažādus paņēmienus un veidus kā 

uzlabot un paaugstināt kompetenci par 

personāla pārvaldības efektivitāti. 

 

Iestādes vadītāja konsultējoties ar 

kompetentiem speciālistiem Izglītības 

pārvaldē, Ventspils pilsētas domē, 

pieņem atbilstošus lēmumus 

aktualizējot iepriekšējos mērķus un 

rezultātus.   

Turpināt sadarboties un līdzdarboties ar 

speciālistiem izglītības attīstības jomā, 

paaugstinot attīstības mērķus un uzdevumus, 

analizējot iepriekšējos rezultātus. 

Uzlabojot izglītības kvalitāti, regulāri 

tiek piesaistīti finanšu līdzekļi. 

Lai uzlabotu izglītības kvalitāti plānošanas 

jomā kā arī resursu efektīvā plānošanā, 

jāturpina sadarbība ar pašvaldību un 

Izglītības pārvaldi. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes vadītāja ievēro un nodrošina 

izpratni par izglītības iestādes 

darbības tiesiskumu. Izstrādāti un 

aktualizēti normatīvie akti. 

 Turpināt aktualizēt, atjaunināt un papildināt 

iestādes darbību reglamentējošos iekšējos 

normatīvos aktus.  

Vadītāja spēj iedarboties uz 

personālu, iedvesmojot darbiniekus 

sasniegt jaunus darba izpildes līmeņus 

un sekot kopīgiem iestādes mērķiem. 

Turpināt strādāt pie  redzējuma par kopīgu 

iestādes nākotni, attīstot spēju strādāt kopīgi, 

lai pārvarētu problēmas, pieņemt lēmumus 

un uzņemties atbildību. 
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Vadītāja spēj iedrošināt, uzklausīt  

katru darbinieku personīgi, spēj 

pamatot savu viedokli un pieņemt citu 

viedokli. 

Nepieciešams papildināt publiskās runas 

meistarību. 

Ir izstrādāts izglītības iestādes Ētikas 

kodekss, kuru atbalsta un ievēro viss 

izglītības kolektīvs. 

Nepieciešams piestrādāt pie Ētikas kodeksa 

atsevišķiem punktiem. 

Izglītības iestādes vadītāja izprot 

izglītības attīstības kvalitāti un 

mērķus, sasniedzamos rezultātus ( 

Kompetencēs balstīts mācību 

process). 

Piestrādāt pie izglītojamo attīstības 

dinamikas izpēti atbilstoši vecumposmiem. 

Analizēt rezultātus un veikt uzlabojumus 

plānošanā un metodikā. 

Izglītības iestādē tiek veiksmīgi 

īstenots mācību procesa Skola2030 

galvenās prioritātes.  Pilnveidota 

mācību satura un pieejas ieviešana 

pirmsskolā. Divas iestādes grupas 

izmanto apmācībā M.Montessori 

pieeju. Noslēdzoties mācību gadam, 

šajās grupās tiek veikta salīdzinošā 

analīze (zināšanu un prasmju 

novērtējums), salīdzinot zināšanas un 

prasmes ar iepriekšējo mācību gadu. 

Turpināt plānot un pilnveidot mācību vidi. 

Sniegt atbalstu jaunajiem pedagogiem. 

Turpināt M. Montessori pieejas ieviešanu 

visās 1. korpusa grupās. Turpināt veikt 

salīdzinošo analīzi M .Montessori grupās. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja regulāri 

sadarbojas un realizē daudzveidīgas 

sadarbības formas ar Izglītības 

pārvaldi un citām pašvaldības 

organizācijā. 

Turpināt sadarbību ar minētajām institūcijām 

un veidot jaunus kontaktus. 

Izglītības iestādes vadītājai ir 

veiksmīga sadarbība ar Ventspils 

Pārventas bibliotēku, 5.pamatskolu, 3. 

pamatskolu u.c.  

Turpināt sadarbību ar esošajām un veidot 

jaunus kontaktus ar iestādēm ( Amatu māja, 

Pārventas Sporta halle, H. Dorbes muzejs, 

muzeji u.c.).  

Izglītības iestādes vadītāja iesaistās 

procesā veidojot izziņas un inovāciju 

organizāciju iestādē, veiksmīgi realizē 

pāreju uz kompetencēs balstītu saturu. 

Izglītības iestādes darbinieki izprot 

pārmaiņu būtību, pielietojot to 

veiksmīgi apmācību procesā. 

Turpināt dažādot, meklēt dažādas metodes un 

paņēmienus, kā uzlabot pārmaiņu procesu 

organizāciju. 

Pedagogu labās prakses pieredzes 

popularizēšana. Sadarbojas ar citām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, 

gūstot labās prakses pieredzi 

Turpināt pedagogu un atbalsta komandu 

sadarbības pilnveidošanu, izmantojot 

individuālās un diferencētās pieejas 

izmantošanu. Veidot  metodiskās komandas 
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kompetenču pieejas ieviešanā, un to 

pilnveidošanā.  Sadarbojas un sniedz 

viens otram nepieciešamo informāciju 

un rekomendācijas. Savukārt nu jau 

divās atvērtājās grupās, kuras strādā 

pēc M.Montessori metodes, notiek 

regulāra pieredzes apmaiņa, kurā 

pedagogi dalās ar idejām Zoom 

platformā.     

darba grupas no pedagoģiskā personāla, kuru 

uzdevums ir pieredzes un rezultātu 

apkopošana, nesot atbildību par padarīto un 

paveikto. Turpināsim piesaistīt Zoom 

platformā trešo grupu, kura strādās pēc 

M.Montessori metodes, daloties pieredzē un 

idejās.  

Sadarbība ar vecākiem notiek dažādās 

formās. Saziņa notiek tiekoties 

ikdienā, sazvanoties, informācijas 

sniegšana un apmaiņa E-klasē. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar izglītības 

iestādes mācību darba plāna 

galvenajiem virzieniem. Tiek 

pārrunātas savstarpējās sadarbības 

iespējas, tiek atbildēts uz vecāku 

jautājumiem. Vecāku izteiktais 

vērtējums un priekšlikumi tiek 

analizēti un izmantoti izglītības 

iestādes darba plānošanā un darba 

kvalitātes uzlabošanā. 

Turpināt iesaistīt vecākus pirmsskolas 

izglītības iestādes ikdienas dzīvē, turpināt 

pilnveidot komunikāciju. Saziņai izmantot E-

klases pastu. 

Kā sabiedrisks padomdevējs 

pirmsskolā ir izveidota Iestādes 

padome. 2 reizes gadā tiek 

organizētas izglītības iestādes 

padomes sapulces, kuru ietvaros tiek 

pārrunāti aktuāli saimnieciskie un 

pedagoģiskie jautājumi. Padome lemj 

par aktuāliem jautājumiem iestādē - 

mācību un audzināšanas darbā, par 

izglītojamo drošību un veselību, 

pirmsskolas izglītības iestādes 

attīstības prioritātēm, par iestādes un 

vecāku sadarbību, izskata vecāku 

ieteikumus un priekšlikumus. 

Turpināt piesaistīt izglītojamo vecākus 

iestādes plānotajos pasākumos. Turpināt 

informēt vecākus par iestādes darbu, 

plānotajiem pasākumiem, to rezultātiem.  E-

klasē sniegt efektīvu, nozīmīgu informāciju 

par aktuālām tēmām mācību un audzināšanas 

jomā. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem nepieciešamā izglītība 

un profesionālā kvalifikācija atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

Turpināt izglītības apguvi skolotājiem, kuri 

turpina studēt augstskolās ( 8 pedagogi).  
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Pedagogiem nepieciešamā 

profesionālās kompetences pilnveide 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

Turpināt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

Ir izstrādāta profesionālās 

novērtēšanas kārtība, izstrādāta 

nodarbību vērošanas un novērtējuma 

veidlapa. Lielākoties visi pedagogi ( 

viena mūzikas skolotāja – 0,75, sporta 

skolotāja – 0,85 un viena logopēde – 

0.86) strādā uz 1,0 likmi. 

Izskatīt iespēju un virzīt pedagogus balvām 

“Gada skolotājs”.  

Pedagogu profesionālās darbības 

pilnveide notiek regulāri katru mācību 

gadu. Iestādei ir sadarbība ar Digitālo 

centru, pedagogi izmanto LPMC 

organizētos kursus. 

Padziļināt profesionālās darbības pilnveides 

zināšanas. 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti 

M. Montessori pieeja izglītībā ieviešana PII “Margrietiņa” pirmā korpusa četrās 

grupās, katru gadu ieviešot pa vienai grupai.  

2020./2021. m. gadā tika atvērta otra grupa, kā rezultātā iestādē jau darbojas divas 

grupas, kuras strādā izmantojot M. Montessori pieeju izglītībā. Grupas ir nodrošinātas ar 

atbilstošu, bagātīgu materiālo bāzi. Pedagogi tika piesaistīti un motivēti apgūt M. 

Montessori pieeju kursos. Mācību gada beigās pedagogi veica salīdzinošo analīzi 

zināšanu un prasmju novērtēšanā, pēc tā varam secināt, ka rezultāti ir ļoti pozitīvi un 

iepriecinoši.  

      Vecāki atbalstīja ieceri veidot M. Montessori pieejā balstītu grupu un aktīvi palīdzēja 

mēbeļu pielāgošanā apmācības prasībām, kā arī saņemtas pozitīvas atsauksmes par bērnu 

sasniegumiem šajā mācību gadā. Pedagogi regulāri novēro izglītojamos, veic viņu 

vajadzību, darba un īpatnību analīzi, sagatavo atbilstošus didaktiskos materiālus, atrod 

piemēroto literatūru, piemeklē vizuālo materiālu, kas atbilst izglītojamo attīstības un 

mācību vajadzībām, kā arī palīdz izglītojamajiem attīstīt spēju patstāvīgi plānot savu 

darbu un patstāvīgi darboties. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 

1. Izglītojamā audzināšana par krietnu cilvēku, veicinot izpratni par vērtībām un 

tikumiem nodarbībās un ārpus nodarbību laikā. 

2. Sadarbība audzināšanas procesā (izglītojamā, pedagoga, ģimenes). 
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3. Pedagogu kompetence un atbildība audzināšanas darbībā nodarbībās un ārpus 

nodarbību aktivitātēs. 

4. Valsts svētku, atceres un atzīmējamo dienu, valsts simbolu ( valsts karoga, valsts 

himnas, valsts ģerboņa ) lietošana izglītības iestādē. 

 

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

 

Nodrošināta iespēja katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, 

rīcībspējīgu, atbildīgu personu sabiedrībā, veicināta  izpratne par vērtībām un 

tikumiem, orientēta uz ģimeni, lai iesaistītos sabiedriskās dzīves aktivitātēs, 

apkārtējās vides sakārtošanā, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Visa mācību gada garumā trīs grupas izstrādāja apjomā lielus projektus, kuru mērķis 

bija orientēts uz lasītprasmes, rakstītprasmes un stāstītprasmes attīstīšanu. Projekta 

ietvaros tika attīstītas caurviju prasmes, kritiskā domāšana, sadarbība, pilsoniskā 

līdzdalība un pašvadīta mācīšanās.  

7.1.1. Projekts “Zoodārzs” – 5-6 gadīgie bērni 

Mērķis: veicināt apgūt un praktiski pielietot stāstītprasmes, 

lasītprasmes un rakstītprasmes, būvējot zoodārza maketu ar tās 

iemītniekiem un darbojoties ar to. 

7.1.2. Projekts “Dzīvnieki kontinentos” – 2-3 gadīgie bērni 

Mērķis: paplašināt bērnu vārdu krājumu, iepazīstot dažādu dzīvnieku 

nosaukumus. Pilnveidot prasmi grupēt attēlu kartītes pēc to krāsām. 

7.1.3. Projekts: “Kosmoss” – 5-6 gadīgie bērni 

Mērķis: paplašināt zināšanas par kosmosu un saules sistēmu, debess 

ķermeņiem. Iepazīšanās ar globusu un pasaules karti, zeme – mūsu 

planēta un saules sistēma. 

 

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. 


