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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde ,,Eglīte” (turpmāk – iestāde) ir pašvaldības 

dibināta un Ventspils pilsētas domes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas atrodas Ventspils  

pilsētas rietumu daļā deviņstāvu māju rajonā, priežu audzes ielokā. Iestādes dibināšanas laiks 

1986.gada 13.jūnijs, atverot 12 grupas pirmsskolas vecuma izglītojamiem. Pirmsskolas 

izglītības programmu apguve latviešu un krievu valodā. 2001.gada 21.maijā Ventspils 

15.bērnudārzs ,,Eglīte” pārsaukts par Ventspils pirmsskolas izglītības iestādi ,,Eglīte”. 

2001.gada 22.jūnijā Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde ,,Eglīte” saņem izglītības iestādes 

reģistrācijas apliecību Nr.3201900027. 

Mainoties sociālekonomiskajai situācijai valstī, 2001./2002.mācību gadā iestādi 

apmeklēja 153 izglītojamie 8 grupās. Tukšās grupu telpas tika iznomātas dažādiem veikaliem. 

Tomēr, sākot ar  2004./2005.mācību gadu vērojamas pārmaiņas, pakāpeniski izglītojamo un 

grupu skaitam pieaugot. 2017./2018.mācību gadā pirmsskolas izglītības programmu apguvi 

uzsāka 222 izglītojamie 11 grupās kā divplūsmu iestāde ar latviešu un krievu apmācības valodu.  

Kopš 1991.gada 03.jūnija iestādē tika atvērta grupa izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, licencējot atbilstošu izglītības programmu. Izglītojamie ar speciālām vajadzībām 

apgūst izglītības programmu, pamatojoties uz Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

slēdzienu. Izglītojamiem ar invaliditāti iestāde piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta 

pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 

2012.gada 09.oktobra noteikumiem ,,Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu 

izglītības iestādē”.  

Pirmsskolas izglītības iestādes telpās kopš 1997.gada mācās Ventspils 2.pamatskolas 

audzēkņi, kuri apgūst  speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 

21015911) un speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem (izglītības programmas kods 21015921).  

Iestādē notiek veiksmīga izglītojamo ar garīgās attīstības un funkcionāliem 

traucējumiem integrēšana iestādes vidē, iesaistot dažādos pasākumos kopā ar vienaudžiem un 

tādējādi akcentējot iekļaujošo izglītību. Iestādes  atbalsta komandu pārstāv – pirmsskolas 

iestāžu un skolu māsa un skolotāji logopēdi, speciālās grupas pedagogi, kas savas kompetences 

ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu un 

koordinēšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus un citus iestādes darbiniekus, 

sniedzot ieteikumus par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu, 

koleģiālu atbalstu un sadarbības organizāciju. 

 Izglītojamo uzņemšanu iestādē notiek atbilstoši Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. 

augusta saistošajiem noteikumiem Nr.6 ,,Bērnu reģistrācija, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības 

programmas” un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 591 ,,Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības 

grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.  
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1.2. Izglītības programmas un izglītojamo skaits 
 

1.tabula Īstenojamās programmas un izglītojamo skaits programmās 

Programmas 

nosaukums 
Kods 

Licences 

numurs 

Licences 

izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

programmā uz 

01.09.2018. 

Pirmsskolas izglītības 

programma 
01011111 V - 3609 14.01.2011. 99 

Mazākumtautību 

vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

01011121 V – 5768 01.11.2012. 101 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

01015811 V – 3611 14.01.2011. 10 

                                                                                         KOPĀ 210 

 

2.tabula Izglītojamo skaits pa mācību gadiem uz 1. septembri 

Izglītības 

programmas 

kods 

2015./2016. 

m. g. 

2016./2017. 

m. g. 

2017./2018. 

m. g. 

2018./2019. 

m. g. 

01011111 86 93 104 99 

01011121 111 106 112 101 

01015811 10 12 6 10 

KOPĀ 207 211 222 210 
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1.attēls 

 

3.tabula Izglītojamo un grupu skaits 

Dzimšanas 

gads 

2016. un 2015. 

gadā dzimušie 

bērni 

2014. un 2013. 

gadā dzimušie 

bērni 

2012.gadā un 

agrāk dzimušie 

bērni 

KOPĀ 

uz 01.09.2018. 

Bērnu skaits 78 87 45 210 
t. sk. bērni ar 

speciālām 

vajadzībām 
1 3 7 11 

Grupu skaits 2 4 4 11 
t. sk. grupa bērniem 

ar speciālām 

vajadzībām 
   1 

 

1.3. Sociālā vide 
 

2018./2019.mācību gadā iestādē darbojas 11 grupas, izglītojamo skaits mācību gada 

sākumā – 210, beigās – 209. Iestādē ir 5 latviešu grupas, 5 mazākumtautību grupas un 1 speciālā 

grupa izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iestādes vide ir labvēlīga katra 

izglītojamā izglītošanai, vispusīgai attīstībai atbilstoši individuālajām īpatnībām. Iestādi 

apmeklē dažādu tautību bērni. Aptuveni 50% mazākumtautības, 50% latvieši.  

Ir izglītojamie no labi situētām ģimenēm, gan no ģimenēm ar zemākiem ienākumiem. 

Pārsvars izglītojamo nāk no labvēlīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās par izglītojamo rūpējas 

abi vecāki. Ir vairākas ģimenes, kurās rūpes par izglītojamo uzņēmies viens no vecākiem. 

Sadarbībā ar Ventspils pilsētas Sociālo dienestu pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai 25% 

apmērā piešķirts vienas ģimenes diviem bērniem, maznodrošinātas ģimenes statuss uz laiku un 

ēdināšanas izdevumu segšanai 25% apmērā – vienai ģimenei, trūcīgas ģimenes statuss uz laiku 

un ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā – vienai ģimenei.  

Izmaksas par ēdināšanu iestādē – izglītojamiem no 2 līdz 3 gadiem 1.60 eiro; 

izglītojamiem no 3 līdz 7gadiem 2.00 eiro dienā. Iestādē ir virtuve, kura nodrošina izglītojamo 

trīsreizēju ēdināšanu. Ar 2013.gada 14. novembri produktu uzskaites un izlietojuma 

nodrošināšanā izmanto licencētu datorprogrammu ,,KURMIS-ĒDNĪCA”. 

Iestāde sekmīgi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, risinot dažādas problēmsituācijas, 

uzklausot un sniedzot atbalstu. Vecāki ir atsaucīgi un ar ieinteresētību iesaistās iestādes 

organizētajos pasākumos, iestādes padomes darba aktivitātēs.  

 

1.4. Pedagogu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 
 

Iestādē strādā 55 darbinieki, no tiem 31 pedagoģiskais darbinieks. Iestādes vadību 

nodrošina vadītājs un vadītāja vietnieks izglītības jomā. Atbalsta personāls – pirmsskolas 

iestāžu un skolu māsa, trīs skolotāji logopēdi un tehniskais personāls – 24. Iestādes ikdienas 

darbs nodrošināts ar katra darbinieka atbildīga darba ieguldījumu bērnu labsajūtas un 

sadarbības veicināšanai ar vecākiem.  

 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības 

 

2018./2019. mācību gadā iestādes pedagogi aktīvi iesaistījušies savas pedagoģiskās 

kompetences pilnveides procesā, apmeklējot profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus, 

seminārus, konferences, pieredzes apmaiņas un sadarbību veicinošus pasākumus pilsētā, 

novadā un valstī. 4 pedagogi iegūst otru augstāko pedagoģisko izglītību – 3 otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs logopēds” Latvijas 
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59%

6%

9%

13%

13%

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs

ar augstāko pedagoģisko izglītību

ar pirmā līmeņa augstāko
profesionālo izglītību

pedagogi, kuri iegūst augstāko
pedagoģisko  izglītību

pedagogi, kuri iegūst otru
augstāko pedagoģisko izglītību

Universitātē un 1 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Skolotājs 

logopēds” Latvijas Universitātē.    

Speciālās grupas darbā (izglītības programmas kods 01015811) iesaistīti 5 pedagogi. 2 

pedagogiem, kuri strādā ar bērniem invalīdiem, ir pedagoga sertifikāts ar tiesībām īstenot 

speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības 

aizturi un mācīšanās traucējumiem. Visiem pedagogiem ir atbilstoši  profesionālās pilnveides 

kursi un turpina pilnveidot savas zināšanas. 

 

4.tabula Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 2018./2019.mācību gadā 

Izglītība/ pedagoga profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpe 
Pedagogu skaits 

augstākā pedagoģiskā izglītība 26 

pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība 2 

iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 3 

kopā 31 

t.sk. iegūst otru augstāko pedagoģisko izglītību 4 

ar maģistra grādu 4 

t.sk. akadēmiskais maģistrs 2 
profesionālais maģistrs 2 

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 17 

t.sk. 1.kvalitātes pakāpe 14 

2.kvalitātes pakāpe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. attēls 

Pedagogu skaita sadalījums pēc darba stāža 

 

Iestādē 3 pedagogiem darba stāžs pārsniedz 30 gadus. Daļa no tiem iestādē strādā no tās 

dibināšanas gada. Uzkrātā pedagoģiskā pieredze ir pamats, uz kuru balstās jaunie pedagogi, 

nodrošinot kvalitatīvi organizētu mācību un audzināšanas procesu.  

 

5.tabula Pedagogu skaita sadalījums pēc darba stāža 

Mazāk 

par 

5gadiem 

5-9 

gadi 

10-15 

gadi 

16-20 

gadi 

21-24 

gadi 

25-29 

gadi 

30-34 

gadi 

35 un 

vairāk 

gadi 

KOPĀ 
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MAZĀK PAR 5 GADIEM

5-9 GADI

10-15 GADI

16-20 GADI

21-24 GADI

25-29 GADI

30-34 GADI 

35 UN VAIRĀK GADI

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pedagogu skaits pēc darba stāža7 7 4 2 1 2 5 3 31 

22,5% 22,5% 12,9% 6,5% 3,2% 6,5% 16,2% 9,7% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. attēls 

Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām 

 

2018./2019.mācību gadā iestādes pedagogu vidējais vecums ir  43 gadi, 4 pedagogi ir 

pirms pensijas vecumā. Notiek pakāpeniska paaudžu maiņa, uzturot kvalitatīvu pedagoģiskā 

darba sastāvu. 

  

6.tabula Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

24 gadi 

un 

jaunāki 

25-29 

gadi 

30-34 

gadi 

35-39 

gadi 

40-44 

gadi 

45-49 

gadi 

50-54 

gadi 

55-59 

gadi 

60-64 

gadi 
KOPĀ 

1 2 4 7 3 4 3 3 4 31 

3,2% 6,5% 12,9% 22,5% 9,7% 12,9% 9,7% 9,7% 12,9% 100% 
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4. attēls 

 

1.5. Īpašie iestādes piedāvājumi 
 

Iestādē:  

a. vide droša, sakārtota atbilstoši pirmsskolas vecuma bērnu apmācībai;  

b. labi aprīkota sporta un mūzikas zāle; 

c. katras grupas materiāli tehniskais nodrošinājums; 

d. regulāra bērnu veselības uzraudzība; 

e. pozitīva savstarpējā saskarsme – bērni, vecāki un iestādes darbinieki; 

f. daudzpusīgas sadarbības formas ar bērnu vecākiem – atvērto durvju dienu 

pasākumi; vecāku dalība iestādes un grupu pasākumos; radošās darbnīcas un 

vakari;  

g. daudzveidīga informācijas apmaiņa ar bērnu vecākiem – sociālie tīkli, vecāku 

sapulces, individuālas pārrunas, konsultācijas, tikšanās; 

h. bilingvālās apmācības pieeja mācību satura apguvē; 

i. valodas traucējumu diagnostika un korekcija pie logopēda;  

j. demokrātiska iestādes vadība; 

k. atbalsta komanda pedagoģiskā, psiholoģiskā un sociālā atbalsta 

nodrošinājumam bērniem un viņu vecākiem; 

l. iestādes dalība veselību veicinošās aktivitātēs pilsētas un valsts mērogā;  

m. iestādes tradīciju izkopšana un turpināšana;  

n. pārdomāti un saturiski kvalitatīvi pasākumi.  

 

Iestāde piedāvā licencētas interešu izglītības programmas nodarbības (maksas): Angļu 

valodas nodarbības – SIA ,,VALODU VĒSTNIECĪBA”; Dziedātprasmes attīstīšanas 

nodarbības – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Henisa Meiere; Bērniem ritmikas 

nodarbības un sporta deju apmācība – SIA ,,ELGATO” TRENERIS Gatis Sevels; Vingrošana 

un vispārattīstošās nodarbības – pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Inese Stībele.  

 

7.tabula Izglītojamo skaits interešu izglītības programmās  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

24 GADI UN JAUNĀKI

25-29 GADI

30-34 GADI

35-39 GADI

40-44 GADI

45-49 GADI

50-54 GADI

55-59 GADI

60-64 GADI

Pedagogu skaits pa vecuma grupām
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Angļu valodas 

nodarbības 

Dziedātprasmes 

attīstīšanas 

nodarbības 

Bērniem 

ritmikas 

nodarbības un 

sporta deju 

apmācība 

Vingrošana un 

vispārattīstošās 

nodarbības 

KOPĀ 

uz 31.05.2019. 

22 45 41 36 144 

 

Ir izveidojusies laba sadarbība ar citām iestādēm – Livonijas ordeņa pils, Amatu māja, 

Piejūras Brīvdabas muzejs, H. Dorbes māja muzejs ,,Senču putekļi”, Bērnu bibliotēka, 

Gāliņciema bibliotēka, Ventspils Mūzikas un Ventspils Mākslas skola, atbalsta centrs ģimenēm 

un bērniem ar īpašām vajadzībām “CIMDIŅŠ”.  

Veiksmīgi savu darbu turpina iestādes padome. 

Sociālo jautājumu risināšanā tiek piesaistīts Ventspils pilsētas Sociālais dienests, 

Ventspils pilsētas bāriņtiesa, nepieciešamības gadījumā Ventspils pilsētas pašvaldības policija. 

Informācija par iestādi atrodama portālā http://vip.ventspils.lv/pirmsskolas-

izglitiba/pirmsskolas-izglitibas-iestades/eglite/.  

 

1.6. Iestādes finansiālais nodrošinājums 
 

Iestādes budžetu veido valsts iedalītā mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

Ventspils pilsētas domes iedalītais finansējums iestādes darbības nodrošināšanai, maksas 

pakalpojumi un vecāku maksas par bērnu ēdināšanu. Iestādes budžets tiek veidots, pamatojoties 

uz iepriekšējā perioda budžeta izpildi un prioritārajiem iestādes mērķiem un uzdevumiem 

konkrētajā laika posmā. Iestādes darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot nepieciešamās 

izmaiņas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumā, vides pilnveidošanā, mācību literatūras, 

uzskates, izdales materiālu, rotaļlietu iegādi. 

8.tabula Iestādes finansējums 

Finansējuma avoti 
2016.budžeta 

gads (eiro) 

2017.budžeta 

gads(eiro) 

2018.budžeta 

Gads (eiro) 

Valsts budžeta mērķdotācijas 76 666,00 97 820,28 71 530,00 

Pašvaldības finansējums 427 454,00 433 342,17 364 008,00 
t.sk. pašvaldības finansējums ēkas 

uzturēšanai 
90 199,00 60374,00 6140,00 

t.sk. pašvaldības finansējums ēkas 

vai teritorijas renovācijai 
2443,00 12175,00 - 

Vecāku iemaksas par 

ēdināšanu 
66 918,00 63276,82 57 830,00 

Maksas pakalpojumi un citi 

avoti 
7786,00 5384,64 683,00 

Iestādes kopējais 

finansējums 
578 824,00 599 823,91 493 368 

 

Iestādē ir metodiskais kabinets, kurā pieejama mācību, metodiskā un uzziņu literatūra 

pedagoģisko un psiholoģisko zināšanu uzlabošanai, pilnveidošanai.  Pedagoģijā izmantojamā 

literatūra iegādāta par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.  Ventspils Izglītības pārvalde 

iestādei abonē 3 dažādus periodiskos izdevumus.  

2. Izglītības iestādes misija, vīzija, pamatmērķi  
 

http://vip.ventspils.lv/pirmsskolas-izglitiba/pirmsskolas-izglitibas-iestades/eglite/
http://vip.ventspils.lv/pirmsskolas-izglitiba/pirmsskolas-izglitibas-iestades/eglite/
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Izglītības iestādes misija – attīstīt izglītības iestādi kā daudzfunkcionālu, tehniski 

nodrošinātu, mūsdienīgu, inovatīvi radošu izglītības procesam, izglītojamo, vecāku un 

sabiedrības interesēs.  

 Izglītības iestādes vīzija – sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga mūsdienīga pirmsskolas 

izglītības iestāde, ieinteresēta un atsaucīga izglītības pārmaiņām, nodrošinot katra izglītojamā 

pamatvajadzības vispusīgai attīstībai un gatavībai turpināt apgūt pamatizglītību. 

Izglītības iestādes pamatmērķis – veidot drošu un labvēlīgu izglītības vidi,  nodrošināt  

darbinieku savstarpējā sadarbībā kvalitatīvu izglītības procesu pirmsskolas vadlīnijās noteikto 

mērķu sasniegšanai. 

2018./2019. mācību gadā izglītības iestādes mērķa sasniegšanai kā prioritāri 

izvirzīti  attīstības virzieni:  

1. Organizēt bērna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, ievērojot katra bērna 

attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apguvē. 

2. Aktualizēt bilingvālās apmācības pieeju mazākumtautību programmu mācību 

satura apguvē. 

3. Turpināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu, rosinot un stiprinot vecāku 

atsaucību.  

 

2018./2019. mācību gada uzdevumi balstoties uz izvirzītajiem mērķiem un 

prioritātēm: 

Pamatjoma -  1. ,,Mācību saturs” 

1. Veicināt starpkultūru izglītību un valsts valodas apguvi bilingvālās apmācības 

iespēju izmantošanā mācību procesā divplūsmu modelī. 

2. Veicināt pedagogu līdzdalību jaunā mācību satura ieviešanā .Turpināt aktualizēt 

valstisko un tikumisko audzināšanu. 

Pamatjoma – 2. ,,Mācīšana un mācīšanās” 

 Izglītojamā pieredzē balstīta mācību satura apguves organizēšana. 

Pamatjoma – 3. ,,Izglītojamo sasniegumi izglītošanās un audzināšanas procesā” 

Uzlabot izglītojamo attīstības sasniegumus ikdienas darbā, pilnveidot izaugsmes 

dinamikas uzskaites un analīzes sistēmu.  

Pamatjoma – 4. ,,Atbalsts izglītojamiem” 

Pilnveidot atbalsta komandas darbu, iesaistot izglītojamā ģimeni. 

Pamatjoma – 5. ,,Iestādes vide”  

Īstenot pedagoģisko procesu izglītojamiem pozitīvas un drošas sadarbības vidē.  

Pamatjoma – 6. ,,Resursi” 

Pedagogu profesionālā pilnveide un kvalifikācijas paaugstināšana, atbilstoši iestādes 

izvirzītajām prioritātēm. 

Pamatjoma– 7. ,,Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums” 

Iestādes darbinieku savstarpējas sadarbības stiprināšana un tās nozīmīguma 

paaugstināšana turpmākās iestādes attīstības virzienu plānošanā.  

3. Izglītības iestādes iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
 

Pamatjomas Darbības prioritāte Sasniegtais 

1. Mācību saturs I I. Audzināšanas                     

uzdevumu vērtēšana un  

   aktualizēšana. 

1. Iestādē aktualizēti 

audzināšanas darba mērķi, 

uzdevumi, akcentējot 

pilsonisko un  tikumisko 

audzināšanu. 
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2. Pedagogi iepazīstināti un 

pārzin normatīvajos aktos 

noteikto audzināšanas mērķu 

un uzdevumu īstenošanas 

kārtību un prasības. 

3. Atbilstoši audzināšanas darba 

virzieniem, pedagogi plāno, 

izstrādā savu ikdienas darbu 

grupas vidē, iestādē, ārpus tās 

un sadarbību ar izglītojamo 

ģimenēm, aktualizējot 

valstisko un patriotisko 

audzināšanu. 

4. Pedagogi dalās pieredzē, 

prezentē labās prakses 

piemērus iestādes, pilsētas 

pasākumos. 

 

II. Bilingvālās apmācības 

iespēju izmantošana 

mācību procesā  

1. Paplašināta mācību vides 

pieejamība uz izglītojamā 

izziņu balstītu mācību procesu. 

2. Ikdienas pedagoģiskā darbā 

panākta līdzsvarota un 

pēctecīga pāreja bilingvālās 

izglītības nostiprināšanā 

mazākumtautību programmas 

realizēšanā  uz principu 

,,80/20”. 

3. Izstrādāta un apstiprināta valsts 

valodas apguves stratēģija 

bilingvālās apmācības modelī. 

4. Katrā grupā izveidots latviešu 

valodas stūrītis ar uzskatāmi – 

informatīvu materiālu par 

Latviju un mācību, uzskates, 

izdales materiālu valsts valodā. 

5. Ikdienas darbā pedagogi dalās 

savstarpējā pieredzē iestādē, 

sadarbojoties ar skolas 

kolēģiem. 

6. Organizēta daudzpusīga 

sadarbība ar izglītojamo 

ģimenēm, veicinot vecāku 

līdzdalību un līdzatbildību 

mācību un audzināšanas 

procesos.  

7. Aktualizēta valsts valodas 

lietošana un izkopšana 

savstarpējā komunikācijā 

iestādes darba vidē. 
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8. Paplašināta mācību līdzekļu 

pieejamība un lietojums valsts 

valodā. 

 

II. Mācīšana un 

mācīšanās 

I.Izglītojamā pieredzē 

balstīta mācību satura 

apguves organizēšana. 

 

 

1. Pedagogi kopīgi plāno un 

izstrādā pedagoģisko procesu, 

mācību satura apguvi ikdienas 

aktivitātēs.  

2. Īstenota uz izglītojamā 

attīstības vajadzībām un uz 

mācīšanos vērsta sadarbība – 

iestāde un izglītojamā ģimene. 

3. Organizēta savstarpēja 

pedagogu pieredzes apmaiņa – 

labās prakses piemēri, ikdienas 

pedagoģiskā procesa vērojumi.  

4. Atbilstoši iestādes prioritātēm, 

savstarpēji saskaņota un 

organizēta pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveide. 

5. Nodrošināta atbalstoša mācību 

vide izglītojamā vispusīgai 

attīstībai un interesēm.  

6. Ikdienas darbā sniegtas 

individuālas konsultācijas 

jaunajiem pedagogiem,  ar 

pedagogiem individuāli 

analizēti vērojumu rezultāti. 

7. Pedagogi metodisko apvienību 

ietvaros pilsētā dalās pieredzē 

par uzlabojumiem un jaunu 

pieeju ieviešanu mācību 

procesā. 

8. Īstenota uz izglītojamā 

attīstības vajadzībām un 

mācīšanos vērsta sadarbība-

izglītības iestāde un 

izglītojamā ģimene. 

9. Pieredzes apmaiņas materiāli 

apkopoti, pieejami 

metodiskajā kabinetā.   
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III. Izglītojamo 

sasniegumi 

izglītošanās un 

audzināšanas 

procesā 

Uzlabot izglītojamo 

attīstības sasniegumus 

ikdienas darbā, 

pilnveidot izaugsmes 

dinamikas uzskaites un 

analīzes sistēmu.  

 

 

1. Izglītojamo mācību sasniegumi 

ikdienas darbā analizēti 

pedagoģiskās padomes sēdēs, 

atbalsta komandas sēdēs, 

pedagoģiskās pusstundās. 

2. Veikta izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamikas analīze 

pedagogu darba pašvērtējumā. 

3. Izglītojamo vecāki regulāri 

informēti par izglītojamo 

ikdienas panākumiem un 

sasniegumiem. 

4. Izglītojamo sasniegumu 

diagnostika veikta 2 reizes 

gadā un analizēta grupu 

komandu darba vidē un 

individuālās sarunās. 

5. Ir izstrādātas vienotas 

pedagoģiskās prasības 

izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas procesā.  

 

IV. Atbalsts 

izglītojamiem 

Pilnveidot atbalsta 

komandas darbu, 

iesaistot izglītojamā 

ģimeni. 

 

 

1. Ikdienas darbā izveidota 

pozitīva pedagoģiskā sadarbība 

ar izglītojamo ģimenēm.  

2. Izstrādāts atbalsta komandas 

darba organizācijas un 

sadarbības reglaments. 

3. Izstrādāti un īstenoti 

individuālie apmācības plāni. 

4. Katram izglītojamam ar 

attīstības traucējumiem  

nodrošināta individuāla pieeja, 

diferencējot mācību saturu – 

mērķtiecīgi  plānota un īstenota 

apmācība.  

5. Sniegtas konsultācijas 

izglītojamo vecākiem, iestādes 

darbiniekiem par metodēm 

mācību un uzvedības 

traucējumu risināšanā. 

6. Apzināti izglītojamie un 

izglītojamo ģimenes 

psiholoģiskā, pedagoģiskā vai 

sociālā satura atbalstam. 

7. Stiprināta vienota iestādes 

darbinieku izpratne un 

attieksme par izglītojamiem ar 

mācīšanās,  uzvedības 

traucējumiem, speciālām 

vajadzībām. 
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8. Ar izglītojamo attīstības 

dinamiku un vērojumu 

pierakstiem vecāki iepazīstināti 

gan ikdienas sarunās, gan 

izvērtēšanas procesā divas 

reizes gadā. 

 

V. Iestādes vide Īstenot pedagoģisko 

procesu izglītojamiem 

pozitīvas un drošas 

sadarbības vidē. 

 

1. Iestādē organizēta daudzpusīga 

sadarbība ar izglītojamo 

vecākiem, aktualizējot 

līdzatbildību, aktīvu 

līdzdarbību mācību satura 

apguves aktivitātēs. 

2. Aktualizēti un pilnveidoti 

iestādes iekšējās kārtības 

noteikumi, vecāku un 

nepiederošu personu 

uzturēšanās kārtība.  

3. Vecāki atbalsta iestādes 

tradīcijas, valstiski nozīmīgus 

pasākumus, apmeklē atvērto 

durvju dienu pasākumus.  

4.  Edurio com veikta aptauja par 

Pirmsskolas iestādes un vecāku 

sadarbību un  Pirmsskolas 

iestādes pedagogu un vadības 

sadarbību. 

 

VI. Resursi Pedagogu profesionālā 

pilnveide un 

kvalifikācijas 

paaugstināšana,  

atbilstoši iestādes 

izvirzītajām prioritātēm. 

 

1. Papildināta grupu materiālā 

bāze ar pedagogu izstrādātiem 

materiāliem latviešu valodas 

stūrīšos. 

2. Katrā grupā sagatavoti, 

prezentēti pedagogu 

pašizgatavoti mācību uzskates 

un izdales materiāli. 

3. Plānota, koordinēta pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveide. 

4. Papildināta materiāli tehniskā 

bāze -attīstošs mācību 

materiāls grupās, mūzikas 

instrumenti un sporta 

inventārs. 

5. Iegādātas jaunas mēbeles 

mācību vidē, guļamtelpām.  

6. Iegādāti jauni datori –  

1 stacionārais dators, 2-

portatīvie datori. 

7. Nomainītas žalūzijas. 

8. Jauni krēsli mūzikas zālē.  
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VII. Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošinājums 

Iestādes darbinieku 

savstarpējas sadarbības 

stiprināšana un tās 

nozīmīguma 

paaugstināšana 

turpmākās iestādes 

attīstības virzienu 

plānošanā.  

1. Izveidota iestādes darbinieku 

savstarpējas mācīšanās un 

komunikācijas, informācijas 

apmaiņas un izplatīšanas  

sistēma. 

2. Izveidota metodiskā darba 

atbalsta sistēma – starpiestāžu 

pieredzes un domu apmaiņas 

darbnīcas jaunā mācību satura 

ieviešanā.  

3. Uzlabota pedagogu prasme 

sava pašvērtējuma izstrādē. 

4. Vadība informēta par katra 

pedagoga individuālās 

izaugsmes mērķiem, kas atbilst 

iestādes prioritātēm, mērķiem 

un uzdevumiem, to īstenošanu 

un sasniegtiem rezultātiem. 

5. Organizēta pedagogu 

tālākizglītība atbilstoši iestādes 

prioritātēm un uzdevumiem. 

6. Motivēta katra pedagoga 

radoša pašizpausme 

pedagoģiskā darba procesā. 

7. Pārraudzīta, analizēta iestādes 

darbības kvalitatīvie rādītāji.  

8. Mērķtiecīgi plānoti 

savstarpējas sapratnes 

veicināšanas un iestādes 

kolektīva saliedēšanas 

pasākumi. 

9. Izstrādāti turpmākās attīstības 

prioritārie virzieni.  
 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos  
 

4.1.  Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas  
 

Iestāde mācību saturu realizē:  

➢ pirmsskolas izglītības programma; izglītības programmas kods 01011111; licences 

Nr.3609; 14.11.2011. Uz 2018./2019. mācību gada 05.septembri 99 izglītojamie; 

➢ mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma; izglītības programmas 

kods 01011121; licences Nr. V – 5768; 01.11.2012. Uz 2018./2019. mācību gada 

05.septebri 101 izglītojamais; 

➢ speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem; izglītības programmas kods 01015811; licences Nr. V – 3611; 

14.01.2011. Uz 2018./2019. mācību gada 05.septembri 9 izglītojamie. 
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Iestādes īstenotās pirmsskolas izglītības programmas atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Programmu saturs ir veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot 

izglītojamā vispusīgu attīstību, uzkrājot pamatzināšanas un pamatprasmes turpmākajai 

izglītībai. Izglītības saturs ir vērsts uz daudzpusīgu izglītojamā attīstības sekmēšanu – fiziskā 

attīstība un veselība; saziņas prasmju un mācīšanās prasmju attīstība; lasītprasmes un 

rakstītprasmes attīstība; sociāli emocionālā attīstība. Izglītības programmās noteiktā satura 

apguvi izglītojamie apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā 

rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu.  Mācību satura apguve tiek organizēta visas dienas 

garumā, nodrošinot vienmērīgu slodzi.   

Latviešu valodas apguve mazākumtautību grupās balstās uz bilingvālu pieeju – mācību 

satura un valodas apguve vienlaicīgi. 

2018./2019.mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē aktualizētas valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijas, lai skaidri noteiktu izvirzītos mērķus, uzdevumus, pirmsskolas 

izglītības apguves  plānotos rezultātus, turpinātu pilnveidot vērtēšanas sistēmu, lai skaidri 

noteiktu izglītojamā izglītības programmas apguves laikā gūto zināšanu, prasmju, attieksmju 

kopumu atbilstoši plānotajiem rezultātiem. 

Pedagoģiskā procesa organizācija pamatojas uz izglītojamā individuālo attīstību, 

pozitīvu pašizjūtu pedagoga organizētā drošā, attīstību veicinošā vidē un izglītojamā, vecāku 

un pedagogu sadarbību. 

Mācību gada sākumā iestāde izstrādā pedagoģisko pasākumu plānu, apstiprina dienas 

gaitas kārtību, rotaļnodarbību sarakstu, plāno ikmēneša pasākumus izglītojamajiem, 

darbiniekiem un vecākiem. Iestāde nodrošina izglītojamo iespēju apmeklēt licencētas interešu 

izglītības programmu nodarbības (maksas). Atbalsta personāla individuālas konsultācijas un 

darba laiki ir izvietoti informatīvajos stendos. Ar pedagoģiskā procesa norisēm vecāki var 

iepazīties grupu informatīvajos stendos, metodiskajā kabinetā. Pedagoģiskā  procesa gaitā 

izglītojamo  slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  Par izmaiņām rotaļnodarbību sarakstā vai 

citām darba korekcijām pedagogi un vecāki ir savlaicīgi informēti.  

Iestāde nodrošināta ar pedagoģisko personālu, lai sekmīgi īstenotu licencētās izglītības 

programmas. Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 3 pedagogi 

iegūst otru augstāko pedagoģisko izglītību. Pedagogi strādā pēc VISC piedāvātajām 

paraugprogrammām un pārzina izglītības programmu saturu. Mācību satura plānošanā 

pedagogi izmanto profesionālās pilnveides kursos gūtās zināšanas un pieredzi, dalās pieredzē 

metodiskajās apvienībās, pieredzes apmaiņas pasākumos iestādē. Plānojot savu darbu, 

pedagogi ņem vērā katra izglītojamā veselības stāvokli, individuālās un psiholoģiskās īpatnības, 

spējas un intereses. Pedagoģiskais process ir balstīts uz mācību satura apguves secību, apguvei 

paredzēto laiku, mācību līdzekļu izvēli, sasniegumu vērtēšanu, metodisko paņēmienu izvēli, 

pāreju uz nākošo aktivitāti. Ir nepārtraukta vides, veselības un drošības jautājumu iekļaušana.   

Katrs pedagogs divas reizes gadā raksta sava darba pašvērtējumu, analizē sasniegto.  

Izvērtēta mācību literatūra, un apstiprināts mācību literatūras saraksts mācību gadam. 

Izglītojamie 5-6go grupās nodrošināti ar darba burtnīcām. Mācību, uzskates, izdales materiālus 

izvērtē pedagoģiskās padomes sēdēs un individuālās pārrunās, saskaņo ar vadītāja vietnieku 

izglītības jomā, apstiprina iestādes vadītājs. Mācību līdzekļus iegādājas, izvērtējot reālo 

situāciju un nepieciešamību. 

Iestādē ir izstrādāts audzināšanas darba plāns 2016.-2019. gadam, iekļaujot darba 

virzienus mērķa un uzdevumu īstenošanai. Audzināšanas prioritārie virzieni ir neatņemama 

sastāvdaļa mērķtiecīgi organizētam izglītības procesam un sadarbībai ar vecākiem – valsts 

valodas lietošana un izkopšana iestādes vidē; valstiskuma apziņas un piederības izjūtas 

veidošana; atbildības un pienākuma izpratnes veicināšana pret sevi un citiem. 

 Katram izglītojamam speciālajā grupā ir izstrādāts individuāls koriģējošās, attīstošās 

un audzināšanas apmācības darba plāns trim gadiem.  

2018./2019.mācību gadā turpinās iesāktā sadarbība starp latviešu un mazākumtautību  

izglītojamo grupām - kompetenču pieejā balstīts bilingvālās apmācības modelis. Sadarbības 
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mērķis ir iepazīt valsts valodu, to pielietot ikdienas sarunās, rotaļās un pasākumos, tā veicinot 

valodas apguvi bilingvāli. Ir izstrādāta sadarbību un interesi uzturoša stratēģija, praktiski 

iesaistot latviešu valodas, sporta, mūzikas un grupu pedagogus. Apmācība virzīta pārejai uz 

principu ,,80/20”. Apkopots metodisks  materiāls ,,Bilingvālās izglītības īstenošana laika 

periodā no 2016.-2019. gadam”. 

Pedagogi turpina izmantot bilingvālās apmācības iespējas iestādes divu plūsmu modelī, 

veicinot valsts valodas apguvi brīvā dabīgā vidē, veicinot valsts valodas lietošanu un izkopšanu, 

nepieciešamību komunicēt, piedalīties dažādās aktivitātēs caur latvisko un latviskās kultūrvides 

izpratni, iesaistīties latviešu tautas tradīciju pasākumos, tā piesaistot izglītojamo vecāku interesi 

un atsaucību. Katrā grupā ir Latvijas stūrītis ar Latvijas simboliku; valsts valodas apguvi 

rosinošu mācību, uzskates un izdales materiālu, galda spēlēm. Iestādē ir  aktuāla bilingvālās 

izglītības izpratnes veicinošu faktoru pastiprināšana, uzskatāmi praktiska pieejamība brīvai 

izvēlei ar vecāku piedalīšanos dažādos pasākumos, svētkos, sporta aktivitātēs, rotaļnodarbībās. 

Iestādē ir bilingvāli pasākumi, atzīmējot valsts svētkus Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienu 18.novembrī, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4.maijā. Par tradīciju 

ir izveidojies 11.novembra Lāčplēša dienai veltīts pasākums, iededzot svecītes iestādes Saieta 

laukumā, pieminot 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu 20.janvārī,  Komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas dienas 25.martā un 14.jūnijā. 

 

Iestādes darba stiprās puses: 

Iestāde piedāvā 3 licencētas izglītības programmas. 

Izglītības process – radošs, izglītojamajam pārredzamā, pieejamā estētiskā  vidē. 

Kvalitatīvs pedagoģiskais sastāvs, gatavs pārmaiņām – kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura ieviešanā. 

Iestādes vadība veiksmīgi koordinē darbinieku tālākizglītību, mērķtiecīgi virza iestādes 

attīstību. 

Iestādes konstruktīva sadarbība ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi. 

 

Turpmākā attīstība:  

2019./2020.mācību gadā turpināt izglītojamā pieredzē balstīta mācību satura ieviešanu.  

2019./2020.mācību gadā piedāvāt katram iestādes pedagogam veidot kopīgu izpratni par 

iekļaujošo izglītību un palīdzēt analizēt savu darbu un attieksmi.  

Apkopot labās prakses piemērus un popularizēt kompetenču izglītības kontekstā. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.2.  Mācīšana un mācīšanās 
 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

 

Lai īstenotu iestādes pamatmērķi – veidot drošu un labvēlīgu izglītības vidi,  nodrošināt  

darbinieku savstarpējā sadarbībā kvalitatīvu izglītības procesu pirmsskolas vadlīnijās noteikto 

mērķu sasniegšanu, pedagogi paaugstina savus profesionālās darbības rādītājus – papildina 

zināšanas kursos, semināros, piedalās konferencēs, vasaras nometnēs, dalās pieredzē 

metodiskajās apvienībās, pieredzes apmaiņas pasākumos iestādē, pilsētā.  

Iestādē notiek savstarpēji rotaļnodarbību, pasākumu apmeklējumi, kas vairo pedagoga 

personības radošo pašizpausmi. Iestādē notiek mērķtiecīgs, efektīvs savstarpējas mācīšanās 

process. 2018./2019.mācību gadā savstarpēji grupu apmeklējumi –  ar mērķi iepazīt un pārņemt 

pedagoģiskā darba idejas. Katrs pedagogs pusgadā atvērto durvju dienu ietvaros organizē divas 

vai trīs atklātās rotaļnodarbības. Rotaļnodarbību kvalitātes izvērtēšanā piedalās administrācija, 

pedagogi. Var secināt, ka pedagogi veido drošas, atvērtas grupas vides pieejamību 
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izglītojamiem, iespēju savstarpējai sadarbībai un savai pašattīstībai, iekļaujot metodes un 

sadarbības formas izglītojamā personības attīstības atbalstam. 

Edurio aptaujā 97% skolotāju sniedz pozitīvas atbildes par izglītojamo sadarbību 

veicinošu metožu iekļaušanu rotaļnodarbībās (Pielikums Nr.1). 

 Atklāto rotaļnodarbību plānojumi pārdomāti strukturēti, izmantojot mūsdienīgu pieeju, 

respektējot izglītojamā vajadzības un individuālās īpatnības. Lielākā daļa pedagogu izmanto 

kompetenču pieejā balstīta mācību satura izklāstu. Lai veicinātu pedagogu savstarpējo 

sadarbību un savas pieredzes nodošanas un popularizēšanas prasmes, iestādē 

2018./2019.mācību gada atvērto durvju dienu ietvaros aprīlī tika organizētas pieredzes 

apmaiņas dienas un metodiskā apvienība Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 

un apmeklēta Ventspils novada konference.  

  Katrs pedagogs, atbilstoši programmas prasībām un savas izglītojamo grupas  

vajadzībām, ir izvēlējies un izmanto inovatīvu pieeju mācību procesa organizēšanā un satura 

izklāstā, sekmējot  katra izglītojamā kā daudzpusīgas personības veidošanos. Izglītības 

programmas mācību procesā izmanto informācijas tehnoloģijas – interaktīvā tāfele, projektors, 

datu kamera. Mācību satura apguvē svarīga ir saikne ar reālo dzīvi, apkārtējās vides notikumiem 

un mūsdienu aktualitātēm, veicot pētnieciski izzinošus darbus, organizējot mācību ekskursijas, 

tematiskas pēcpusdienas, sporta dienas, radošās darbnīcas, sadarbības pasākumus ar 

vienaudžiem, muzeju un bibliotēku, kultūras pasākumu apmeklējumus, piedaloties konkursos. 

  Iestādē ir izstrādāta Zilā karoga programma.  2018./2019.mācību gadā iestāde piedalījās 

Zaļās jostas makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā ,,Tīrai Latvijai!”. Iestādes  

2018./2019. mācību gada plānotie vides izglītības pasākumi ar Moto – Zaļa Dzīve Zaļā Eglītē, 

veicinājuši katra izglītojamā iespēju  praktiski piedalīties vides stāvokļa uzlabošanas un dabas 

resursu taupīšanas aktivitātēs.  

Iestādes telpu iekārtojums, materiālā bāze, rada iespēju izglītojamam izmantot 

rotaļlietas, kas rosina zinātkāri, veicina izziņas darbību, attīsta domāšanu, spēju koncentrēties 

un nonākt līdz mērķim. Pedagogi mācību procesā grupas vidē veicina katra izglītojamā saturiski 

pārdomātu integrētu rotaļnodarbību, rada attīstībai labvēlīgu vidi, motivētu pašattīstību un 

radošu darbību, izvēli un atbildību. Mācību process ir balstīts uz iepriekš gūtu pieredzi, 

turpmākas dzīvesdarbības un digitālo prasmju attīstību. 

Pedagogiem metodiskajā kabinetā, mūzikas, fiziskās izglītības un veselības pedagogam, 

logopēdiem individuālā lietošanā ir datori, lai kvalitatīvi un savlaicīgi aizpildītu dokumentāciju, 

uzrakstītu informatīvu materiālu vai uzzinātu novitātes VISC mājas lapā. 

 

Iestādes darba stiprās puses: 

Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, paņēmienus, darba organizācijas formas. 

Iestādē notiek mērķtiecīgs, efektīvs savstarpējas mācīšanās process. 

Iestādē notiek kvalitatīvi, saturiski audzinoši, daudzveidīgi pasākumi. 

 

Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot pedagogu prasmes ikdienas darbā interaktīvās tāfeles un datu kameras izmantošanā 

mācību procesā. 

Izstrādāt gada tematisko plānojumu. 

Turpināt darbu pie kompetenču pieejā balstīta mācību satura izklāsta. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Mācību gada sākumā izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar iestādes prioritāri 

izvirzītajiem  attīstības virzieniem un gada uzdevumiem, mācību darba organizēšanas, un 
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vērtēšanas kārtību, par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Izglītojamo vecāki zina un saprot 

mācību darbam izvirzītās prasības. Visi izglītojamo vecāki ir iepazīstināti ar iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem. Vecāki ievēro iekšējās kārtības noteikumus, kas veicina izglītojamo 

kvalitatīvu piedalīšanos mācīšanās procesā. Iestādes 5-6gadīgo grupu izglītojamie zina un 

izprot mācību darbam izvirzītās prasības atbilstoši savam attīstības līmenim un reālās dzīves 

izpratnei.  

 Pedagogi rosina izglītojamos iesaistītie mācību procesā atbilstoši savām spējām, māca 

vērtēt savu un citu ieguldījumu vai ieguvumu, veicina iniciatīvu un mācīšanās prasmju attīstību, 

aicina rotaļnodarbībā izmantot grupas vidē pieejamos resursus – rotaļlietas, mācību un uzskates 

materiālus, izzinoši pētnieciskas un radošas darbības pašizpausmes materiālus, mācību uzskates 

līdzekļus. Pārdomāti organizēts individuālais darbs gan ar izglītojamajiem, kuriem ir mācību 

satura apguves grūtības, gan tiem, kuri sevi apliecina pārliecinošāk. 

Pedagoģiskā procesa aktivitātēs tiek piesaistīts iestādes atbalsta personāls.  

Iestādes informatīvajos stendos ir ieteicamais dienas gaitas plānojums un integrēto 

rotaļnodarbību,  logopēda, latviešu valodas nodarbību saraksts un konsultāciju laiki vecākiem.   

Iestādē tiek veikta apmeklējumu un kavējumu uzskaite, analizēti iemesli un īstenoti 

preventīvi pasākumi bez attaisnojoša iemesla kavējumu samazināšanai. Sadarbībā ar iestādes 

pirmsskolas iestāžu un skolu māsu pedagogi regulāri analizē bērnu apmeklējumu, sazinās ar 

vecākiem un noskaidro iemeslus, risina ar izglītojamā veselību saistītus jautājumus un iespējām 

apmeklēt iestādi. Iestādē ir izstrādāta ,,Kārtība kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos 

vai neierašanos izglītības iestādē” . 

Pedagogi uzskaita un analizē izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus ikdienas darbā, 

sasniegto analizē pedagoģiskās padomes sēdēs, mācību gada laikā – informatīvi pedagoģiskajās 

pusstundās. Ar izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku tiek iepazīstināti vecāki 

individuālās sarunās, plānojot turpmāko sadarbību. Vecāki ir ieinteresēti un atsaucīgi. Pedagogi 

atzīst, ka informācijas apmaiņa palīdz pilnveidot pedagoģisko darbu, ievērojot izglītojamā 

individuālās īpatnības.  

Edurio aptaujā vairāk kā 100% pedagogu sniedz pozitīvas atbildes par sadarbību ar 

izglītojamā ģimeni, savukārt, 92% vecāku izsaka apmierinātību ar laiku un uzmanību, ko grupas 

skolotāji velta viņu bērnam ikdienā (Pielikums Nr.2;3). 

Pedagogi veic izglītojamo sagatavošanu un līdzdalību iestādes un pilsētas pasākumos, 

sporta aktivitātēs. Lai veicinātu izglītojamos uzmanības noturīgumu, loģisko domāšanu, spēju 

koncentrēties, ir uzsāktas Digitālā centra robotikas nodarbības.  

Iestāde lepojas ar pedagogu individuāli izstrādātajiem, noformētajiem mācību, uzskates, 

izdales materiāliem, tā apliecinot savu radošumu un izdomu. Izglītojamo mācīšanās kvalitātes 

nodrošināšanas pamatā ir pedagogu vēlme dažādot un bagātināt materiālo bāzi. 

 

Iestādes darba stiprās puses: 

Iestādes vide ir nodrošināta ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. 

Iestāde uzskaita un analizē izglītojamo apmeklējumu.  

Dienas gaitas plānojums elastīgi ļauj izglītojamo izglītot visas dienas garumā.  

 

Turpmākā attīstība: 

Veidot izglītojamo pozitīvu attieksmi par mācīšanās procesu. 

Veicināt mācīšanās motivāciju.  

Attīstīt izglītojamo izzinoši pētnieciskās prasmes.   

 

Vērtējums: 3 ( labi) 

                                                                 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
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Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā tiek ievērotas normatīvo aktu 

prasības. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamā zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu pedagogs izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un 

sasniegumos. Iestādē ir izstrādāta izglītojamo sasniegumu, izaugsmes dinamikas  uzskaites un 

analīzes kārtība, kas nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu. Visi pedagogi ievēro 

noteikto sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, ievērojot katra izglītojamā 

personības attīstības vajadzības. Vērtēšanas formas atbilst izglītojamā vecumam, spējām, 

izvirzītajiem mērķiem, mācību satura specifikai. Pedagogi savstarpēji sadarbojas, analizējot 

izglītojamā sasniegumu dinamiku.  

Iestādē notiek regulāra mācīšanas un mācīšanās vērtēšana kā neatņemama pedagoģiskā 

procesa sastāvdaļa. Izglītojamā sasniegumu vērtēšanas procesā ir  iegūta, apkopota un analizēta  

informācija, lai sekmētu atgriezenisko saiti par apgūtajām zināšanām un prasmēm un 

nepieciešamību sniegt individuālu palīdzību, lai noteiktu mācīšanās vajadzības, attieksmju 

veidošanos. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto turpmākā mācību procesa 

pilnveidei. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar izglītojamo sasniegumiem un  to dinamiku kopsavilkumā 

divas reizes mācību gadā un ikdienā, apmainoties ar informāciju. Kā aktuāls informācijas 

iegūšanas un apmaiņas avots ir uzskatāmas atvērto durvju dienas vecākiem. Vecāki  

iepazīstināti ar pedagoģiskā procesa norisēm, aktualitātēm grupas vidē, individuālo portfolio. 

Apkopojot pirmsskolas izglītības programmas apguves rezultātus, var secināt, ka 

pedagogi ir veikuši visaptverošu, kvalitatīvi analītisku izpēti caur sava pedagoģiskā darba 

ieguldījumu, aktivizējot vecāku līdzatbildību un savu kompetenču pilnveidi. 

Aktuāla ir septiņgadīgo izglītojamo sagatavotība skolai, analizējot  sociālās, fiziskās, 

psihiskās attīstības jomas. Izglītojamo sagatavotības analīze parāda, ka 2018./2019.mācību 

gadā 39 izglītojamie apguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi 

uzsāktu pamatizglītības programmas apguvi, bet divi, pamatojoties uz ģimenes ārsta ieteikuma, 

turpinās apmācību pirmsskolā.  

Pēc izglītības programmas  satura apguves par izglītojamā zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem, rakstiski informē vecākus vai viņu likumiskos 

pārstāvjus. Vecāki saņem apkopotu informāciju par izglītojamā sasniegumiem un 

rekomendācijām turpmākā pamatizglītības mācību satura apguvei. 

Speciālās grupas izglītojamo attīstības dinamiku vērtē, izmantojot Minhenes 

diagnostiku. Vecāki tiek iepazīstināti ar attīstības rādītājiem. 

Informāciju par katru izglītojamo apkopo un izvērtē grupu pedagogi. Vērtēšanas 

procesā iegūto informāciju vadītāja vietnieks izglītības jomā aktualizē informatīvi 

pedagoģiskajās pusstundās, pedagoģiskās padomes sēdēs. Vadītāja vietnieks izglītības jomā 

sistemātiski veic izglītojamo sasniegumu vērtējuma uzskaites pārraudzību un kontroli.   

2018./2019.m.g. maijā Edurio aptaujā 83% vecāku uzskata, ka regulāri tiek iepazīstināti 

ar mācību sasniegumiem un to dinamiku (Pielikums Nr.4). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestādē ir vienota izglītojamo sasniegumu, izaugsmes dinamikas  uzskaites un analīzes kārtība. 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas, analizējot izglītojamā sasniegumu dinamiku. 

Iestāde regulāri informē izglītojamo vecākus par mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku. 

Pedagogi ievēro izglītojamā personības attīstības vajadzības, individuālās specifiskās īpatnības. 

 

Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot sadarbības formas informācijas apmaiņai starp pedagogiem un izglītojamo 

vecākiem.  

 

Vērtējums: 3 ( labi) 
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4.3.  Izglītojamo sasniegumi  
 

Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti visas dienas 

garumā. Izglītojamā zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos. Pedagogs 

uzsver katra izglītojamā pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā, sasniegumos, motivējot un 

iedrošinot tālākai izzinošai darbībai.  

Par izglītojamo sasniegumiem regulāri tiek informēti vecāki. Izglītojamo ikdienas 

rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot grupu informatīvajos stendos. Pēc pirmsskolas 

izglītības satura apguves atbilstoši plānotajiem rezultātiem rakstiski informē izglītojamo 

vecākus vai viņu likumiskos pārstāvjus. 

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek apkopoti, izvērtēti diagrammās, parādot izglītojamo 

izaugsmes dinamiku, izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam. Izglītojamo sasniegumu 

izaugsme ir mērķtiecīgs pedagogu individuālais darbs ar izglītojamo un viņa vecākiem. Iestādes 

vadība un pedagogi analizē izglītojamo sasniegumus, attīstības dinamiku divas reizes mācību 

gadā pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestādē regulāri tiek analizēti izglītojamo sasniegumi un veicamie uzlabojumi. 

Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienā. 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt paaugstināt izglītojamā sasniegumus ikdienas darbā. 

 Veicināt vienotas pieejas izpratni par izglītojamiem ar mācīšanās problēmām.  

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

4.4.  Atbalsts izglītojamiem 
 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  

 

Iestādē regulāri tiek apzināts izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociālās, 

pedagoģiskās vajadzības. Lai nodrošinātu izglītojamiem psiholoģisku, pedagoģisku un sociālu 

atbalstu, iestādē darbojas atbalsta komanda – vadītāja vietnieks izglītības jomā, pirmsskolas 

iestāžu un skolu māsa, skolotājs logopēds; divi speciālās grupas pedagogi un vadītājs, kuriem 

ir sertifikāts – Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās 

attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi. 

 Speciālās grupas pedagogi ir iesaistīti individuālo mācīšanās plānu izstrādē 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās 

traucējumiem. Pedagogi konsultē un veic izglītojošu darbu ar grupu pedagogiem, lai 

veiksmīgāk iekļautu izglītojamos ar speciālajām vajadzībām vispārizglītojošā grupā. 

Vecāki ir informēti par iespējām saņemt nepieciešamo palīdzību iestādē.  Mācību gada 

sākumā vecāku sapulcēs ir sniegta informācija par atbalsta komandas palīdzību iestādē. Iestāde 

veiksmīgi sadarbojas ar Ventspils pilsētas sociālo dienestu, bāriņtiesu. 

Iestādē ir ierīkots veselības punkts, kur notiek profilaktiskās apskates un sniegta 

medicīniskā palīdzība. Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa sadarbībā ar skolu ārstu regulāri veic 

ikgadējās izglītojamo profilaktiskās apskates un medicīnisko aprūpi. Informācija par 

izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām specifiskajām vajadzībām regulāri tiek 

pārskatīta un apkopota. Iestāde regulāri informē vecākus  par viņu bērnu veselības problēmām, 

ja tās traucē mācību darbu, komunikāciju ar vienaudžiem. Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa 

veic izglītojošu darbu ar pedagogiem par rīcību infekcijas slimību gadījumos, ar izglītojamiem 

par zobu higiēnu un stājas profilaksi, vada un organizē profilakses pasākumus iestādē, sniedz 
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informāciju vecāku sapulcēs, nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu, veic ēdināšanas 

kvalitātes monitoringu.  

Iestādes darbinieki ir informēti un zina, kā rīkoties traumu, pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. 

Iestādē ir virtuve, kura nodrošina izglītojamo trīsreizēju ēdināšanu, darbiniekiem – 

pusdienas.  Ēdienkartes tiek sastādītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa sastāda 6 ēdienkartes – darbiniekiem, atbilstoši 

izglītojamo vecumam un veselības stāvoklim. Ēdienkarti  sastāda desmit dienām. Nedēļas 

ēdienkarte ir pieejama pie virtuves informatīvajā stendā un katras grupas vecāku informatīvajā 

stendā. 

Ja izglītojamam ar ārsta apstiprināta diagnoze – piemēram, celiakija, cukura diabēts vai 

pārtikas alerģija vai nepanesība,  kuras dēļ nepieciešama uztura korekcija, izglītojamam tiek 

nodrošināta atbilstoša ēdināšana saskaņā ar ārstniecības personas rakstiskiem norādījumiem. 

Ēdienkarti sastāda pirmsskolas iestāžu māsa kopā ar izglītojamā vecākiem.  

Edurio aptaujā augsti rādītāji par pieejamību iestādes ēdienkartēm, 95% pozitīvas 

atbildes (Pielikums Nr.5). 

Logopēdi strādā ar izglītojamiem, kuriem ir valodas sistēmas nepietiekama attīstība, 

fonemātiski un fonētiski traucējumi, logoneiroze, lasīšanas vai rakstīšanas traucējumi, sniedz 

konsultācijas izglītojamo vecākiem. 

Latviešu valodas skolotājs nodrošina valsts valodas apguvi, konsultē izglītojamo 

vecākus par  bilingvālās pieejas priekšrocībām mācību satura apguvē.  

Grupu pedagogi regulāri veic pedagoģisko vērojumu pierakstus skolotāja 

dienasgrāmatā, aprakstot izglītojamā mācīšanās traucējumus un izmaiņas uzvedībā. Veiktos 

profilakses pasākumus un sniegtās konsultācijas pārrunā ar atbalsta komandu, vienojas par 

tālāku rīcību un sadarbību ar izglītojamā vecākiem.  

Iestādes darbinieki zina, kā rīkoties, ja novēro vardarbības pazīmes izglītojamā 

uzvedībā vai izglītojamais cietis no vardarbības vai ir ilgstošas uzvedības problēmas. 

Iestādei ir konstruktīva sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu. Darba 

efektivitātes nolūkos  atbalsta komanda ir iesaistīta darbā ar izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Izglītojamo vecākiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir pieejamas konsultācijas, ko 

sniedz Ventspils Pedagoģiski medicīniskā komisija, un zināma kārtība, kādā var saņemt 

nepieciešamo atbalstu.  

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Nodrošināta veselības aprūpe un atbalsta komandas palīdzība, popularizēts veselīgs 

dzīvesveids. 

 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt pilnveidot atbalsta komandas darbu. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana drošība un darba aizsardzība 

 

Iestāde rūpējas par izglītojamo drošību. Iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi.  

Drošības noteikumi nosaka izglītojamo drošības prasības iestādē, tās teritorijā un 

organizētajos pasākumos. Drošības noteikumi nosaka mācību norises un darba aizsardzības 

drošības prasības izglītojamiem, iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem, ievērojot noteikto 

kārtību. Noteikumi nosaka konkrētu uzvedību un rīcību iestādes telpās, mācību kabinetos – 

mūzikas zālē, sporta zālē, pasākumos iestādē un ārpus tās, reglamentēta rīcība un uzvedība 

ekskursijās, pastaigās. Katra mācību gada sākumā un otrā pusgada sākumā iestādes 

darbiniekiem ir informatīvas sanāksmes par drošības jautājumiem. Izglītojamo vecākus ar 
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drošības noteikumiem iepazīstina mācību gada sākumā vecāku sapulcēs. Pedagogi iepazīstina 

izglītojamos ar drošības noteikumiem mācību gada sākumā un pirms katras jaunas darbības 

uzsākšanas. 

Iestādē ir izstrādāti reglamentējoši normatīvie akti, kas nosaka darba drošību, higiēnas 

prasības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normu ievērošanas kārtību 

darbiniekiem un izglītojamiem. Ar prasībām ir iepazīstināti izglītojamie –  atbilstoši savam 

vecumam, viņu vecāki, iestādes darbinieki. Informācija pieejama informatīvajā stendā 1.stāvā.  

Iestādē sistemātiski  notiek pārrunas ar izglītojamiem par drošības jautājumiem, ir 

plānoti izglītojoši pasākumi. Iestāde īsteno veselību veicinošu dzīvesveidu, drošu paradumu 

izkopšanu, kustību aktivitāti. 

Iestādē ir izvietoti drošības prasībām atbilstoša informācija – evakuācijas plāni, norādes; 

informatīvajos stendos – kur zvanīt ekstremālās situācijās. Visi iestādes darbinieki zina, kā 

rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā, ir informēti par evakuācijas iespējām. 

Evakuācijas ceļi un durvis ir brīvas un apzīmētas ar atbilstošām drošības zīmēm. Katrā grupā ir 

informatīvs materiāls par rīcību ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Iestādes telpās ir 

izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un kārtība, atbildīgie par evakuāciju. 

Katru gadu aprīļa mēnesī tiek organizēta mācību evakuācija, lai atkārtotu iestādes visu 

darbinieku un izglītojamo spēju noorientēties situācijā un pieņemt lēmumu. Iestādei ir laba 

sadarbība ar VUGD darbiniekiem, kuri atsaucīgi pārstāv iestādes organizētos pasākumus 

praktiskas evakuācijas apmācībai. 

Iestādes telpās ir uzstādīta automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Iestādē 

ugunsdzēšamo aparātu izvietojums un tehniskais stāvoklis ir atbilstošs normatīvo aktu 

prasībām. 

Iestādē ir atbildīgie par ugunsdrošības, elektrodrošības, siltuma režīma, darba drošības, 

drošības tehnikas un sanitāri higiēnisko normu ievērošanu. 

Iestādes darbs balstās  uz iekšējās kārtības noteikumiem un to ievērošanas kārtību, lai 

iestādes vide ir droša un draudzīga katram. Metodiskajā kabinetā un informatīvajā stendā 

1.stāvā ir pieejami iekšējās kārtības noteikumi, izglītojamo vecākiem vai viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem – vecāku informatīvajos stendos grupās. Katrā grupā ir sava iekšējā kārtība, kuru 

nosaka grupas komanda sadarbībā ar izglītojamiem un vecākiem. Pašu noteiktā kārtība ir labāk 

saprotama un izpildāma. 

Iestādē mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir droši ar valstī noteiktajiem 

sertifikātiem, iekārtas verificētas un kalibrētas atbilstoši noteikumiem. 

 Iestādē ir izstrādāts darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plāns, lai mazinātu 

iespējamos darba vides riskus, veicinātu mērķtiecīgu telpu, aprīkojuma uzlabojumus. 

Iestādes teritorija ir iežogota, uz diviem vārtiņiem ir uzstādītas kodu atslēgas. Iestādes 

ieejas durvīs ir uzstādīta kodu atslēga. Galvenie vārti un saimniecības vārti ikdienā aizslēgti. 

Ieejas  iestādes korpusos aprīkotas ar durvju zvaniem. Ikdienā iestādes visas ieejas durvis ir 

slēgtas.  

Edurio aptaujā 97% vecāku pauž pozitīvas atbildes par izglītojamo drošību iestādē 

(Pielikums Nr.6). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie  akti, izvietota drošības prasībām atbilstoša 

informācija.  

Tiek rīkotas drošības dienas ar VUG pārstāvju piedalīšanos. 

Sadarbība ar Ventspils pilsētas sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldību. 

 

Turpmākā attīstība: 

Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā gan telpās, gan āra aktivitātēs. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Iestādē ir izstrādāts audzināšanas darba plāns 2016. - 2019. gadam, izvirzot konkrētus 

mērķus un uzdevumus katram mācību gadam. Audzināšanas darba pamatā ir pozitīvas izpratnes 

veidošana par piederību Latvijas valstij, tās kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, 

cieņpilnas attieksmes veidošanu pret valsts simboliem - karogu, ģerboni, himnu, iestādes himnu 

un tradīcijām. Audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā ir iesaistīti visi pedagogi, 

audzināšanas darbu vada un  koordinē vadītāja vietnieks izglītības jomā. Audzināšanas plānā ir 

ietverta patriotiskā audzināšana, pienākums un atbildība, tikumi un vērtības, cieņa pret dzīvību, 

sevi un citiem, ģimenes vērtības, latviskā izpratne un nozīme, kultūrizglītība, sabiedriskā 

līdzdalība, veselība un vide. Iestādē ir sistemātiski organizēts audzināšanas darba izvērtējums 

pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvajās pedagoģiskajās pusstundās, iestādes padomes 

sēdēs. Izglītojamo vecāki ir aktīvi sadarbības partneri, atbalstot un piedaloties iestādes plašāk 

organizētajos pasākumos, stiprinot iestādes tradīcijas – Zinību diena, Tēva diena, iestādes 

dzimšanas dienas pasākumi, tradicionālais Mārtiņdienas tirgus un svecīšu iedegšana iestādes 

Saieta laukumā 11. un 18.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 18.novembrī 

svinīgs pasākums, Ziemassvētku pasākumi katrā vecuma grupā, barikāžu atceres dienas, 

latviešu un mazākumtautību tradicionālie svētki ar bilingvālu pieeju – Masļeņica, Meteņi, 

Lieldienas, Mātes diena un Ģimenei veltīti pasākumi, Paldies koncerts mācību gada noslēgumā, 

vasaras saulgrieži iestādes Līgo kalnā.   

Izglītojamo personības izaugsme tiek veicināta, gatavojoties un piedaloties dažādos 

iestādē un ārpus iestādes organizētos pilsētas pasākumos – Digitālā centra robotikas nodarbības, 

radošās darbnīcas iestādē; ,,Mazie dziedāšanas svētki” martā; pirmsskolas iestāžu muzikāla 

izrāde ,,Zīļuks” 19.03.2018.; pavasara bērnu radošo darbu  izstāde Gāliņciema bibliotēkā; 

Livonijas ordeņa pils spociņa Melnā sivēna balvas 2019 turnīrs; Ventspils Bērnu svētki. 

Pedagogi ikdienas darbā veicina katra izglītojamā iespējas radošai pašizpausmei un 

savas individualitātes izkopšanai. Katra pedagoga kompetencē ir noteikt un atbildēt par savas 

izglītojamo grupas audzināšanas darbu, plānotajām aktivitātēm, izvēlēto saturu, formām, 

metodēm, sadarbību ar vecākiem.  

Iestāde papildus piedāvā licencētas interešu izglītības programmas nodarbības 

(maksas): angļu valoda; dziedātprasmes attīstīšana; ritmikas un sporta deju apmācība; 

vingrošana un vispārattīstošās nodarbības. 

Izglītojamie iesaistās daudzveidīgos ārpus iestādes interešu pulciņos, apmeklējot 

Jaunrades namu, Olimpisko centru ,,Ventspils”, Kultūras centru, deju studiju ,,Elgato”, 

Ventspils Mūzikas skola. 

Izglītojamo vecāki ir informēti par interešu izglītības programmas nodarbībām, to 

norises laikiem. Jauniegūtās zināšanas un prasmes izglītojamie prezentē atklātajās nodarbībās, 

pasākumos.   

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestāde piedāvā interešu izglītības programmas nodarbības. 

Interešu izglītības programmas nodarbības vada profesionāli un radoši pedagogi. 

Izglītojamiem ir iespēja radošai pašizpausmei. 

Mērķtiecīgi organizēts audzināšanas darbs multikulturālā vidē.  

 

Turpmākā attīstība: 

Veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi un rīcību. 

Turpināt iesaistīt izglītojamos radošās aktivitātēs savas personības pašizpausmei.  

Turpināt organizēt sadarbību veicinošus pasākumus ar dažādu profesiju pārstāvjiem un 

izglītojamo vecākiem. 
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Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Iestādē izglītojamo karjeras izglītība ir integrēta mācību un audzināšanas darbā. 

Ikdienas darbā pedagogi realizē tematisko plānu, ietverot iepazīšanos ar dažādiem profesiju 

pārstāvjiem iestādē, tuvākajā apkārtnē. Izglītojamo pirmā iepazīšanās ar profesijām ir iestādē – 

medmāsa, pavārs, veļas mazgātāja, sētnieks, galdnieks, logopēds, vadītāja. Izglītojamie labprāt 

iepazīst profesijas, veicamos pienākumus, iesaistās darba aktivitātēs – palīdz sētniekam iestādes 

teritorijā grābt lapas, lasīt čiekurus vai akmentiņus; kopā ar galdnieku gatavo putnu būrīti, 

salabo krēslu, nomaina slēdzeni durvīs. Mācību gada noslēgumā iestādē ir izglītojamo paldies 

koncerts visiem iestādes darbiniekiem.  

Iepazīšanās ar profesijām ir organizēta rotaļdarbība rotaļu centros, mācību ekskursijas 

un pārgājieni, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Pedagogi grupās plāno sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem. Lai izglītojamie iepazītu, izzinātu dažādas profesijas un to nozīmi 

sabiedrības dzīvē, vecāki labprāt prezentē savu profesiju. Pēc gūtajiem priekšstatiem 

izglītojamie labprāt radoši ataino, vizualizē savu nākotnes profesiju, savu vecāku profesijas, 

viņuprāt, sabiedrībai nozīmīgākās profesijas. 

Iestādei ir laba sadarbība ar VUGD, Mūzikas skolu, pasta nodaļu, bibliotēkām, lai 

popularizētu dažādas profesijas. Vecāko grupu izglītojamie kopā ar pedagogiem un vecākiem 

dodas plānveidīgās mācību ekskursijās. 

 Iestādē grupu vidē ir pieejams informatīvs materiāls par profesijām, galda spēles, 

rotaļlietas, lomu sižeta un rotaļu centri.  

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestādē ir mērķtiecīgi plānots un organizēts darbs karjeras izglītības jomā. 

Iestādei ir sadarbības partneri, kas prezentē dažādas profesijas.  

 

Turpmākā attīstība: 

Papildināt grupu materiālo bāzi par profesijām. 

Turpināt organizēt sadarbību veicinošus pasākumus ar dažādu profesiju pārstāvjiem un 

izglītojamo vecākiem.   

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi)  

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 

Iestādē pedagoģiskā procesa organizācijas principi ir balstīti uz izglītojamā vispusīgu, 

harmonisku attīstību, sekmējot izglītības satura apguvi un ievērojot izglītojamā individuālās 

spējas, vajadzības, intereses. Izglītības saturs tiek īstenots vienotā veselumā, sekmējot 

izglītojamā psihisko, fizisko un sociālo attīstību.  

Iestāde veicina un atbalsta katra izglītojamā iespēju pakāpeniski apgūt nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu pamatizglītības apguvei. Pedagogi 

ir ieinteresēti atsaucīgi katra izglītojamā iesaistīšanā pirmsskolas izglītības procesā. Plānotas 

integrētas rotaļnodarbības, ikdienas darba aktivitātes notiek visas dienas garumā, paredzot katra 

izglītojamā iespēju pašattīstībai brīvā, radošā grupas vides un iestādes atmosfērā, ar motivētu 

izvēli pašdarbībai. Atbilstoši grupas izglītojamo vajadzībām, pedagogs diferencēti plāno dienas 

mērķus un uzdevumus, sniedz individuālu palīdzību. Pedagoģiskā procesā iesaistās skolotāja 

palīgs kā atbalsts izglītojamajam, ja nepieciešams iedrošinājums.  
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Ja izglītojamais ilgstoši nav apmeklējis iestādi, pedagogs plāno individuālu darbu vai 

izstrādā individuālu mācību plānu, lai palīdzētu iekļauties mācību rotaļu vidē, uzlabotu 

savstarpējo komunikāciju ar vienaudžiem. Pedagoga darbs ir balstīts uz izglītojamā 

pašmotivētu darbību, pozitīvu pašizjūtu.  

Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīta atbalsta komanda –  logopēdi, pirmsskolas 

iestāžu un skolu medmāsa, latviešu valodas skolotājs; speciālās grupas pedagogi un vadītājs kā 

konsultanti. Atbalsta komanda sadarbībā ar grupu pedagogiem apzina izglītojamos, kuriem ir 

mācību grūtības, psiholoģiskās vajadzības un piedāvā individuālas konsultācijas.  

 Atbalsta komanda un pedagogi savstarpēji sadarbojas, dalās pieredzē, apmainās ar 

informāciju, risina problēmsituācijas, sagatavo ieteikumus. Ja mācību gada laikā izglītojamā 

mācību apguves procesā ir novēroti mācīšanās traucējumi vai mācības sagādā grūtības, iestāde 

ieteikuma formā lūdz vecākus griezties pie kāda speciālista. Pēc psihiatra vai psihologa 

ieteikuma ir ieviestas izmaiņas apmācībā. 

2018./2019.mācību gadā izglītības iestādē nodrošināts atbalsta pasākumu kopums 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Stiprināta vienota iestādes darbinieku izpratne un 

attieksme par izglītojamiem ar mācīšanās,  uzvedības traucējumiem, speciālām vajadzībām. 

Izglītojamiem ar  mācīšanās  traucējumiem apmācībā akcentēta diferencēta pieeja noteiktu 

iemaņu trenēšanā, pielāgojumi un atvieglojumi, prasme par sevi pastāvēt un palūgt palīdzību. 

2018./2019.mācību gadā speciālo grupu izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem apmeklēja 11 izglītojamie. Katram izglītojamam ar attīstības traucējumiem tika 

nodrošināts individuālas pieejas princips – plānots individuāls pedagoģiskais darbs ar 

izglītojamo. Individuālas izglītības plāni ir izstrādāti, sadarbojoties grupas pedagogiem, atbalsta 

komandai  un izglītojamā vecākiem. Plānošanas pamatā – elastīgums, kas ļauj iesaistītajām 

pusēm produktīvāk sadarboties konkrēto mērķu un uzdevumu sasniegšanā. Sadarbība balstīta 

uz atbildības sadali starp vecākiem, speciālistiem, atbalsta komandu. Individuālā izglītības 

plāna pamatā – iemācīt un nostiprināt pamatiemaņas, attīstīt sociālās prasmes un 

pašapkalpošanās darba iemaņas. Ar izglītojamo attīstības dinamiku un vērojumu pierakstiem 

vecāki iepazīstināti gan ikdienas sarunās, gan izvērtēšanas procesā divas reizes gadā, 

vienojoties par turpmāk veicamo darbu.  

2018./2019.mācību gadā speciālās grupas 4 izglītojamie beidza pirmsskolas izglītības 

apmācību un turpina izglītību nākamajā pakāpē.  

Pedagogi pievērš uzmanību talantīgajiem izglītojamiem, to spēju izkopšanai un 

sagatavošanai pilsētas konkursiem – mazie dziedāšanas svētki martā; uzņemšanai sporta un 

deju pulciņos ārpus iestādes, bērnu svētku koncerts jūnijā. Iestāde atbalsta izglītojamos un 

veicina viņu talantu izaugsmi, iesaistot iestādei nozīmīgos pasākumos, koncertos un uzticot 

galvenās lomas.  

Atbalsta  mācību darbā nodrošināšanā ir izglītojamā, pedagogu un vecāku savstarpēja 

pozitīvi atvērta sadarbība un komunikācija.  

Edurio aptaujā 85% vecāku pozitīvi vērtē sadarbību ar skolotājiem, risinot sava bērna 

mācību programmas apguves problēmas (Pielikums Nr.7). 

Iestāde katru gadu papildina  materiāltehnisko bāzi, lai mācību procesu varētu organizēt, 

izmantojot jaunas metodes mācību rotaļu vides pasniegšanai.  

Iestāde ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos un atbalsta pedagogu iniciatīvu, novērtē 

sasniegto. Pedagogi saņem atzinības rakstus par mērķtiecīgi un radoši vadītu pedagoģisko 

procesu. 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestādē ir mērķtiecīgi plānots un organizēts atbalsts mācību darba diferenciācijā. 

Iestādē ir integrēta mācību satura apguve. 

Iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo turpmāko izaugsmi. 

Iestādes atbalsta komanda, pedagogi  nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, kuriem 

mācības sagādā grūtības, sniedz konsultācijas vecākiem.  



 

27 
Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Turpmākā attīstība: 

Pilnveidot iestādes pedagoģiskā personāla un vecāku savstarpējo sadarbību izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Iestādē ir licencēta  speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 01015811 ), kuru apguva  11 izglītojamie. 

Visiem izglītojamiem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi par konkrētās 

programmas apguves nepieciešamību. Speciālās grupas izglītības saturu īsteno atbilstoši katra 

izglītojamā speciālajām vajadzībām. Atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un 

attīstības līmenim pēc vienota parauga ir izstrādāts individuālās apmācības plāns – individuālais 

koriģējošās, attīstošās un audzināšanas apmācības darba plāns, ar kuru iepazīstina izglītojamā 

vecākus mācību gada sākumā. Pedagoģiskais process ir balstīts uz apmācības koriģējoši 

attīstošo un praktiska rakstura principiem, ar kuru iepazīstina izglītojamā vecākus mācību gada 

sākumā. 

Pedagoģiskais darbs ir koordinēts, saskaņots pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvās 

sanāksmēs, individuālās pārrunās. Iestādes vadītājs pārrauga un koordinē mācību un 

audzināšanas darbu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  

Speciālās grupas izglītības saturu īsteno atbilstoši katra izglītojamā speciālām 

vajadzībām un diagnozei. 

Programmas apguves ietvaros ir analizēta informācija par mācību sasniegumu 

dinamiku, izmantojot Minhenes diagnostikas metodi, veiktas korekcijas individuālās izglītības 

plānā. Pedagoģiskā procesa pamatā ir individuāls darbs, attīstot iespēju robežās katra 

izglītojamā prasmes, iemaņas uzvedībai sabiedrībā un grupas vidē; pašapkalpošanās iemaņu un 

personīgās higiēnas izpratni; darboties un sadarboties ar pedagogiem, vienaudžiem. Izglītojamo 

ikdienas sasniegumi tiek vērtēti, ievērojot attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli un to 

atspoguļojot individuālā darba dienasgrāmatā. Mācību procesā tiek izmantotas dažādas 

izglītojamo motivējošas, ieinteresējošas metodes ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai – 

pozitīva atmosfēra, uzslavas, mainīgs mācību uzskates materiāls, droša un pieejama vide, 

atbalsts aktivitātēs. Grupas vidē ir atbilstoša materiālā bāze, katra izglītojamā interesēm un 

vajadzībām. Mācību gada laikā notiek sistemātiska ikdienas informācijas apmaiņa ar 

izglītojamo vecākiem. 

Aktualizējot grupas izglītojamo sastāva specifiku un individuālās veselības īpatnības, 

katrs  pedagogs veic koriģējoši pedagoģiskās darbības pašanalīzi, plāno turpmāko darbu, izvirza 

sasniedzamos rezultātus.  

Izglītības programmas ietvaros notiek individuālas mūzikas terapijas, fiziskās attīstības 

un veselību veicinošas, logopēda nodarbības. Speciālā grupa ir nodrošināta ar atbilstošu 

pedagoģisko personālu. Grupas pedagogiem ir atbilstošs pedagoga sertifikāts par tiesībām 

īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, 

psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi. Pedagogi apzināti apmeklē profesionālās 

pilnveides kursus, uzlabo savas profesionālās iemaņas.  

Pilnvērtīgam pedagoģiskam procesam,  ir nodrošināts valsts apmaksāts asistentu darbs 

izglītojamo aprūpes uzdevumu veikšanai. 

Mācību gada ietvaros tiek uzkrāts un apkopots katra izglītojamā portfolio - mācību 

procesā un ikdienas radoša darba aktivitātēs pašu gatavotie darbi.  
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Katrs izglītojamā vecāks maijā saņem aprakstošu izglītojamā pirmsskolas izglītības 

satura apguves vērtējumu – apgūtās prasmes, zināšanas, iemaņas, ņemot vērā izglītojamā 

diagnozi, un radošo darbu mapi portfolio. 

Pedagoģiskā darba pamatā ir sadarbība ar izglītojamo vecākiem. Lai veicinātu 

sadarbību, iestāde ir izstrādājusi atbalsta virzienus sadarbības veicināšanas un savstarpējas 

sapratnes uzlabošanai ar izglītojamā ģimeni – kopīgi izvirzīti korekcijas pedagoģiskā darba 

mērķi, uzdevumi un prioritātes; ģimenes līdzdalība apmācībā un audzināšanā; motivēts ģimenes 

atbalsts grupas vidē; izglītojoši pasākumi.  

Aktuālas ir individuālas pārrunas ar izglītojamo vecākiem, palīdzot risināt sociālās 

adaptācijas jautājumus, integrācijas iespējas sabiedrībā. Izglītojamo vecākiem tiek organizētas 

individuālas konsultācijas, konkretizējot programmas materiāla izvēli, koordinējot kopīgu dabu 

izglītojamā audzināšanā un attīstībā sadarbībā ar speciālistiem atbilstoši diagnozei; vienojoties 

par saskarsmes un sadarbības veidošanu starp izglītojamiem ar autisma spektra traucējumiem 

un vienaudžiem. Vecāki izmanto skolu ārsta konsultācijas, gatavojoties pedagoģiski 

medicīniskai komisijai. Izglītojamo vecāki tiekas grupas sapulcēs, atvērto durvju dienu 

pasākumos, radošās darbnīcās, kopīgās ekskursijās, svētkos un pasākumos iestādē un ārpus 

iestādes. 

Vecāki ir  iesaistīti pedagoģiskā procesa aktivitātēs grupā un ārpus tās. Iestāde ir 

ieinteresēta vecāku piesaistē rotaļnodarbībās, tematiskos pasākumos, dažādās aktivitātēs dienas 

gaitā, līdzdalībā ekskursijās, lai tuvāk iepazītu izglītojamā uzvedību grupas un iestādes vidē, 

ārpus iestādes sabiedriskajā telpā.  

Iestādes ir pārdomāta un mērķtiecīgi virzīta izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

integrēšana iestādes vidē. Izglītojamie piedalās visos iestādes organizētajos pasākumos gan kā 

aktīvi līdzdalībnieki, gan vērotāji. 

Iestādei ir ļoti laba sadarbība ar Ventspils pilsētas Sociālo dienestu, kurš mācību gada 

ietvaros nodrošina ar transportu ekskursijām – zirgaudzētava Demora; Reņķa dārzs; Gāliņciema 

bibliotēka; Ziemassvētku egle Rātslaukumā; Livonijas ordeņa pils; Amatu māja; Ventas 

promenāde; Piejūras Brīvdabas muzejs; muzejs Senču putekļi. 

Sadarbībā ar atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām ,,Cimdiņš” ir 

iespēja apgūt jaunas prasmes, darbojoties ar digitālo galdu, Montesori materiālu, bobota 

vingrošanu. Izglītojamo apmeklējumi ir gan individuāli kopā ar asistentu, gan visai grupai, 

dažādojot iespēju izmantot piedāvātās aktivitātes. Iestādei ir izstrādāts sadarbības plāns ar 

atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām ,,Cimdiņš”, paredzot kopīgus  

pasākumus un aktivitātes.  

Ir pieredzes apmaiņas pasākumi sadarbībā ar atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar 

īpašām vajadzībām ,,Cimdiņš”. Pelču speciālās internātpamatskolas apmeklējums ir veicinājis 

jaunas pedagoģiskās pieredzes iepazīšanu, radoši pilnveidoties. 

Ir labās prakses piemērs – izglītojamais un vecāks apmeklē Ventspils 2.pamatskolas 

speciālo ,,C” līmeņa klasi, iepazīstoties ar izglītojamā apmācības tālāko perspektīvu. 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Labvēlīgs mikroklimats izglītojamo ar speciālām vajadzībām attīstībai un integrēšanai. 

Pozitīvi, atsaucīgi pedagogi, vērsti uz rezultātu.  

Profesionāli organizēts pedagoģiskais process.  

Veiksmīgi organizēta sadarbība ar vecākiem atbalsta nodrošināšanā. 

Iestādē ir nepieciešamo atbalsta pasākumu kopums izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  

 

Turpmākā attīstība: 

Nodrošināt psihologa konsultācijas atbalsta personālam, pedagogiem, atbalsta komandai, 

savstarpējas pedagoģiskā sadarbības sekmēšanai.  

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 
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4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Iestādē ir vispusīga informācija vecākiem informatīvajos stendos. Katra mācību gada 

sākumā vecāki ir informēti par iestādes mācību un audzināšanas darbu, plānotajām aktivitātēm 

un prioritātēm. Vecāku sapulces ir divas reizes mācību gadā un pēc nepieciešamības. Iestāde 

informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību saturu atbilstoši izglītības programmas 

un izglītojamo attīstībai. Mācību gada sākumā vecāku sapulcēs vecāki saņem  informāciju par 

grupas pedagoģiskā darba aktualitātēm, ir iepazīstināti ar dienas kārtību, plānotajiem 

pasākumiem izglītojamiem un vecākiem, izvirza vecāku pārstāvi iestādes padomei. Vecāku 

priekšlikumi ir fiksēti vecāku sapulču protokolos, pēc tam analizēti iestādes darba uzlabošanai.  

Iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. Iestādes padomi pārstāv no katras 

grupas vecāku sapulcēs ievēlēti viens vai divi vecāku pārstāvji, pedagogu pārstāvji, 

administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes sēdes ir atklātas, demokrātiskas. Iestādes padomei 

ir apstiprināts iestādes padomes darba plāns. Iestādē ir padomes sēžu reģistrācijas lapas, 

protokoli. Iestādes padomes sēdēs pārrunā jautājumus par izglītojamo drošību un veselību, 

iestādes attīstības un izaugsmes prioritātēm, bilingvālās apmācības pieejas ieviešanu. Aktīvākie 

vecāki ir iesaistījušies ikdienas problēmjautājumu risināšanā, ir izveidota sajūtu taka iestādes 

teritorijas priežu audzē.  

Mācību gada ietvaros divas reizes ir atvērto durvju  dienas – oktobris un aprīlis. 

Vecākiem ir iespēja apmeklēt atklātās rotaļnodarbības, radošās darbnīcas, piedalīties tematiskās 

pēcpusdienās, pašiem iesaistīties un vadīt pedagoģisko procesu, radoši izpausties, iepazīt 

bilingvāli organizētus pasākumus. Vecākiem ir visas iespējas iepazīt iestādes ikdienas darbu, 

tikties un pārrunāt interesējošus jautājumus ar vadītāju, pirmsskolas iestāžu un skolu medmāsu, 

vadītājas vietnieku izglītības jomā, vadītājas vietnieku saimnieciskajā darbā, visiem 

pedagogiem un atbalsta personālu.  

Vecāki ir aktīvi un apmeklē iestādes organizētos pasākumus, piedalās un atbalsta savus 

bērnus piedāvātajās aktivitātēs ārpus iestādes – Olimpiskā diena, Futbola festivāls, Lieldienu 

sporta spēles; mācību ekskursijas un pārgājieni. Vecāki ir informēti par sporta sacensību, 

ekskursiju, pārgājienu, pastaigu organizēšanas kārtību ar savu parakstu apliecina piekrišanu 

sava bērna līdzdalībai. 

Mācību gada ietvaros izstrādāts vēlamo ārpusnodarbību pasākumu plāns sadarbībai ar 

skolu.  

2018./2019.mācību gada prioritāte - Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai 

pirmsskolai un pedagoģiskā darbība bilingvālās izglītības kontekstā. 

Iestādē ir aktualizēta pedagoģiskā potenciāla pieredze, skaidrota bilingvālās izglītības 

izpratnes nozīme, atbalstīta vecāku kā sociālo partneru līdzdalība izglītībā.  

Vecākiem ir informācija par iestādes un visu darbinieku darba laikiem. Ventspils 

pilsētas domes mājas lapā ir informācija per iestādes vadības pieņemšanas laikiem. Katrā grupā 

ir informācija par atbalsta komandas konsultāciju laikiem.  

Katru gadu maijā tiek organizētas vecāku sapulces vecākiem, kuru bērni uzsāks 

apmeklēt iestādi ar jauno mācību gadu. 

  Edurio aptaujā 95% vecāki uzskata, ka iestādē labi organizētas vecāku sapulces un 

iestādes pasākumi, kā arī 96% - apmierina sadarbība ar grupas skolotājiem, 98% - ir cieņpilnas 

attiecības ar grupas skolotājiem (Pielikums Nr.8; 9). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Aktīvs iestādes padomes darbs. 

Daudzveidīgi iestādes pasākumi sadarbībai ar izglītojamo ģimenēm. 

 

Turpmākā attīstība: 
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Pilnveidot iestādes un vecāku savstarpējas informācijas apmaiņas apriti. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

5. Iestādes vide  
 

5.1.  Mikroklimats  
 

Iestāde mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu sabiedrībā, tradīciju izkopšanu un 

bagātināšanu. Iestāde strādā, lai veicinātu piederības izjūtu savai iestādei, pilsētai un lepotos ar 

tās panākumiem, rūpētos par tās attīstību un izaugsmi. Mikroklimatu, kurā darbiniekiem, 

izglītojamiem un viņu vecākiem būtu patīkami uzturēties, veido iestādes kolektīvs, rūpējoties 

par pozitīvi emocionālu gaisotni un savstarpēju sapratni.  Iestādē ir savstarpēju sadarbību 

rosinoša vide. Iestāde ir pieprasīta vietējā sabiedrībā, jo vecāki ieinteresēti bilingvālās 

apmācības pieejā.  

Iestādei ir sava himna, logo, moto, informatīvs buklets, vienoti krekliņi. 

Iestādes darbiniekus kā vienotu kolektīvu apvienojusi piederība arodorganizācijai. 

Iestādē 84,9% strādājošie darbinieki ir arodbiedrības biedri. Iestādes arodorganizācija ir 

saņēmusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības nomināciju ,,Pedagogam 

draudzīgākā izglītības iestāde 2017”.  

Iestādē ir vienojoši pasākumi darbiniekiem – Zinību diena, Skolotāju diena, iestādes 

dzimšanas diena, Ziemassvētku pasākums, Paldies koncerts, ekskursijas, pieredzes apmaiņas 

braucieni, atpūtas vakari, aktīvās atpūtas pasākumi – laivu braucieni u.c. 

Iestādes darbiniekus, izglītojamos un vecākus vieno jau tradicionāli izveidojusies 

praktiska piedalīšanās vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas aktivitātēs – 

Zaļās jostas makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkurss ,,Tīrai Latvijai!”. Iestādes  

2018./2019. mācību gadā plānoti vides izglītības pasākumi ar moto – Zaļa Dzīve Zaļā Eglītē. 

Moto vieno un māca piederību, attieksmi, atbildību un pilsonisko līdzdalību. 

Iestādes tradicionālie pasākumi patriotisko jūtu un piederības veicināšanā – Zinību 

diena, gadskārtu ieražu svētki Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas Saieta 

laukumā, vasaras saulgrieži Līgo kalnā. Iestāde lepojas ar savu Saieta vietu un Līgo kalnu, 

gaismas lukturīšu iedegšanu vakara stundā ap egli iestādes teritorijā  11. un 18.novembrī. 

Visa iestāde 2018./2019.mācību gadā dzīvoja svētku gaisotnē, gatavojoties Latvijas 100 

dzimšanas dienai. Iestādes iekštelpas apvij Eglītes josta, kas simboliski savijas simts eglīšu 

instalācijā mūzikas zālē. 

Iestāde respektē un iespēju robežās atbalsta iestādes darbinieku, izglītojamo vecāku 

ierosinājumus, vēlmes un vajadzības. Iestādes darbinieku un vecāku sadarbībā izmantota radoša 

pieeja  iestādes koptēla veidošanā, estētiskas un mājīgas vides radīšanā.  

Iestādes darbinieki un izglītojamie jūtas vienlīdzīgi un neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās un reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas iestāde risina mierīgi, taisnīgi, uzklausot 

visus viedokļus, iesaistot izglītojamo vecākus, atbalsta komandu, vajadzības gadījumā 

pieaicinot sociālo dienestu.  

Iestādē ir Ētikas kodekss. Iestāde ir atvērta katra viedoklim, veicinot produktīvas 

sarunas, pozitīvu savstarpējo attieksmi un prasmi uzklausīt. Interešu konflikta situācijās vadība 

izvērtē sūdzības, iesniegumus, sniedz konsultācijas par ētiskas rīcības jautājumiem. Ētikas 

kodekss tiek aktualizēts katra mācību gada sākumā. 

Edurio aptaujā 97% skolotāju un 85 % skolotāju palīgu atzīst, ka lepojas ar to, ka strādā 

iestādē, bet vairāk kā 93% ir pozitīvas atbildes par sastrādāšanos ar citiem iestādes darbiniekiem 

(Pielikums Nr.10; 11). 

Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi. Kārtības 

noteikumi ir skaidri, saprotami, pieejami darbiniekiem, izglītojamo vecākiem. To ieviešanu un 
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kontroli veic iestādes vadība sadarbībā ar iestādes darbiniekiem. Par noteikto kārtību iestādē 

darbinieki un izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā un pēc 

nepieciešamības mācību gada laikā. Iestādē ir noteikta kārtība, kādā izglītības iestādē ierodas 

un uzturas nepiederošas personas. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Iestādes 

apmeklētāji informāciju saņem pie dežurējošā administratora. 

Iestādes vide audzina un stiprina izglītojamā, viņu vecāku un darbinieku valstiskuma 

apziņu, pilsonisko līdzdalību, veicina valsts valodas lietošanu un izkopšanu. Iestādē redzamā 

vietā, nodrošinot cieņpilnu attieksmi, novietots valsts karogs un ģerbonis, valsts himna, Latvijas 

valsts prezidents, iestādes himna un latvju grāmatzīmes, veidojot atpazīstamību un cieņpilnu 

attieksmi pret Latvijas valsts simboliem. Katrā grupā ir izveidots Latvijas stūrītis, 

mazākumtautību izglītojamo grupās – latviešu valodas stūrītis ar informatīvu materiālu 

izglītojamo vecākiem.  

Iestādes darbinieki ievēro pedagoģijas un profesionālās ētikas pamatprincipus – ir lojāls 

un objektīvs Latvijas valstij un tās Satversmei. 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestāde mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju izkopšanu. 

Iestādes vide pozitīvi atvērta  izglītojamo, vecāku un darbinieku iniciatīvām.  

Iestādes vide estētiski noformēta. 

Vienots kolektīvs - koleģiāla sadarbība, pozitīva ikdienas saskarsme. 

 

Turpmākā attīstība: 

Turpināt izkopt iestādes tradīcijas , uzturēt pozitīvas sadarbības atmosfēru. 

Turpināt akcentēt vienotu iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

5.2.  Fiziskā vide 
 

Iestāde atrodas Inženieru ielā 83, Ventspilī, LV-3605. Iestādes ēka nodota ekspluatācijā 

1986.gadā ar apbūves laukumu 1417,4 m2 , zemes kopējā platība – 10264 m2, āra rotaļu laukumi                 

aizņem 346 m2,  3 nojumes – 119,8 m2, sporta laukums –  205 m2, telpas 3462,2 no tiem 

rotaļnodarbībām 11 grupās 557,60 m2. Iestādes telpās izvietota Ventspils 2.pamatskolas 

speciālā ,,C” līmeņa klase, kura aizņem 134,4 m2. Telpu kopējā platība 1. , 2. stāvā 2278,6 m2. 

Fiziskās attīstības un veselību veicinošas nodarbības notiek sporta zālē – 54,7 m2. 

Iestādes pasākumi notiek estētiski sakārtotā mūzikas zālē – 96,8 m2. Izglītojamiem ir pieejamas 

individuālas nodarbības logopēdijas un latviešu valodas kabinetos. Pedagogiem ir pieejams 

plašs metodiskais kabinets. Iestādē darbinieku labsajūtas uzlabošanai ir atpūtas telpa, 2 dušas 

telpas. Mūsdienīgi aprīkots lietvedes, vadītājas vietnieka saimnieciskajā darbā, pirmsskolas 

iestāžu un skolu māsas kabinets. Kabineti ir aprīkoti ar slēdzamiem skapjiem izglītojamo, 

darbinieku personas lietām.  

6 izglītojamo grupās ir kvalitatīvs kapitālais remonts, 5 grupās – iespēju robežās ir veikti 

uzlabojumi, kosmētiski remontdarbi.  

Iestāde ir sakārtota un estētiski noformēta atbilstoši iestādes, pilsētas un valsts svētkiem 

un pasākumiem, veidojot izstādes, kompozīcijas, informatīvus stendus.  

Iestādes visas telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm, logi – ar sauli aizsargājošām 

žalūzijām. 

Iestādē ir labiekārtota, mūsdienīgi aprīkota virtuve un veļas mazgātava. Visās grupās 

izremontētas sanitārās un ēdienu sadales telpas, nomainīta iekšējā ūdensvadu un kanalizācijas 

sistēma.  
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Edurio aptaujā 98 % vecāku izsaka apmierinātību ar iestādes telpām, iekārtojumu, tīrību 

un kārtību. Iestādes skolotāju un skolotāju palīgu aptauja liecina, ka pozitīvās atbildes ir  100%. 

(Pielikums Nr.12; 13). 

Atbildīgais personāls rūpējas par telpu tīrību, kārtību, sanitāro normu ievērošanu 

iestādes vidē un ārpus tās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iestādē ir noteikta telpu 

uzkopšanas kārtība. Izglītojamie kopā ar pedagogiem rūpējas par savas grupas vides kārtību, 

noformējumu, dabas stūrīša zaļajiem augiem un mācās dzīvot pēc iestādes moto Zaļa Dzīve 

Zaļā Eglītē . 

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Iestādē katru gadu tiek veikts dzeramā ūdens monitorings.  

Ēkas 2.stāvā nav nodrošināta pilnā apjomā ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizāciju. 

Iestādē no pirmā stāva uz otro stāvu nav izbūvēts pacēlājs, lai sniegtu atbalstu 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Notiek mērķtiecīgs darbs iestādes vides sakārtošanā. Iestādes teritorijā ir iekārtots jauns 

sporta laukums, parādes un saimnieciskajā zonā iekārtotas velosipēdu novietnes. Parādes un 

saimnieciskajā zonā ir atsevišķi pievedceļi.  Āra teritorija ir apgaismota, pārredzama arī 

diennakts tumšajā periodā.  

Iestādes apkārtējā teritorija iespēju robežās ir labiekārtota un apzaļumota. Ar vecāku 

atbalstu ir rīkotas sniegpulkstenīšu stādīšanas talkas, Grābeklīša svētki rudens un pavasara 

darbu sakopšanas pasākumi. Daļa teritorijas ir labiekārtota, piesaistot pašvaldības un Eiropas 

fondu līdzekļus, daļā ir veikti uzlabojumi, sakārtojot betona plākšņu celiņus un rotaļu laukumus, 

novācot sākotnējās betona konstrukcijas, atjaunojot 3 vasaras/rotaļu nojumes. Āra rotaļu 

laukumos ir 24 rotaļu ierīces, t.sk. 2 basketbola grozi, 2 futbola vārti, izglītojamo fizisko 

attīstību un dažādu aktivitāšu veicinošas ierīces. Āra rotaļu laukumus atdala zaļā zona, celiņi. 

Iestādes teritorija ir iežogota, tajā izglītojamie var justies droši un pasargāti. Visiem ieejas 

vārtiņiem ir kodu atslēga. 

Nav pabeigta teritorijas renovācija un ēkas pamatu siltināšanas darbi. Daļa rotaļu zonas 

teritorijas ir smilšaina, kas vasaras sezonā rada putekļus. Vēsturiski ēka celta uz smilšu kāpas.  

Ēkas pamatiem par tuvu aug bērzi,  kuri šobrīd rada dabisku aizsegu no saules un zaļāku 

apkārtējo vidi, bet ar sakņu sistēmu pamazām deformē asfalta klājumu.  

 93% skolotāju un 77% skolotāju palīgu Edurio aptaujā uzskata, ka iestādes āra teritorija 

ir pārdomāta un sakārtota vide, arī 85% izglītojamo vecāku izsaka apmierinātību ar rotaļu 

laukumu funkcionalitāti, sakoptību un kārtību  (Pielikums Nr.14;15). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestādes telpas tīras, sakārtotas, funkcionālas, estētiski noformētas.  

Iestāde mērķtiecīgi rūpējas par iestādes fiziskās vides uzlabojumiem.  

 

Turpmākā attīstība: 

2020. gada budžetā iekļaut ( vai turpmāk plānot ) pacēlāja izbūvi izglītojamiem ar fiziskās 

attīstības traucējumiem.  

2020.gadā budžetā iekļaut ( vai turpmāk plānot ) visu 2.stāva grupu pieslēgšanu automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai. 

Turpmākā perspektīva – pabeigt teritorijas renovāciju un ēkas pamatu siltināšanu. 

 

Vērtējums: 3 ( labi) 
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6. Iestādes resursi 
 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Iestāde ir nodrošināta ar telpām licencēto izglītības programmu īstenošanai un 

materiāltehniskajiem resursiem. 

Sporta un mūzikas zāles materiāltehniskais nodrošinājums atbilst mūsdienīga un 

kvalitatīva mācību procesa  realizēšanas prasībām. Iestādē ir telpu noslogotības grafiki, kurās 

notiek ārpus programmas organizētas nodarbības.  

11 grupas ir aprīkotas ar izglītojamiem atbilstošiem galdiem un krēsliem. Visās grupās 

ir jaunas mēbeles:  ģērbtuves skapīši, gultas, plaukti rotaļlietām un pedagogu mācību uzskates 

materiāliem, pedagogu rakstāmgaldi un drēbju skapji.  

Mūzikas zālē – klavieres, digitālās klavieres, sintezators, DVD atskaņotāji. 

Katru gadu iestādē tiek papildināta materiāltehniskā bāze. Iestādē ir 6 portatīvie datori 

– 2 mūzikas pedagogiem, 1 mūzikas zālē, 1sporta zālē, 2 metodiskajā kabinetā, 2 kopētāji, 

interaktīvā tāfele mūzikas zālē, 2 projektori, 2 ekrāni, datu kamera. 

 Katra pedagogam ir pieejams dators metodiskajā kabinetā. Gandrīz visi pedagogi 

izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. Datori un drukas iekārtas ir pieejamas administrācijas, 

speciālistu kabinetos, metodiskajā kabinetā. IKT darbību ikdienā uztur Ventspils Digitālais 

centrs. Iestādē ir interneta pieslēgums, Wi – Fi nodrošinājums. 

Mācību procesam nepieciešamo mācību literatūru 5-6go izglītojamo darba burtnīcas, 

mācību, uzskates, izdales materiālus izvērtē pedagoģiskās padomes sēdēs un individuālās 

pārrunās, saskaņo ar vadītāja vietnieku izglītības jomā, apstiprina iestādes vadītājs. Mācību 

līdzekļi ir atbilstoši iestādes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iestādes 

metodiskajā kabinetā ir pieejama mācību metodiskā literatūra pedagoģijā, psiholoģijā. Vadītāja 

vietnieks izglītības jomā sniedz konsultācijas pedagogiem, vecākiem par mācību un 

audzināšanas jautājumiem. 

Atbildīgā persona vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā veic materiāltehnisko resursu 

uzskaiti, bojājumu novēršanu, plāno nomaiņu.  

 Edurio aptaujā gan skolotāji, gan skolotāju palīgi nodrošinājumu ar 

materiāltehniskajiem resursiem  darbam vērtē ļoti augstu, 100 % pozitīvas atbildes, vecāku 

skatījumā 82% pozitīvas atbildes par bērnu nodrošinātību ar resursiem –  grāmatas, radoši 

materiāli, attīstošas rotaļlietas, digitāli resursi (Pielikums Nr.16; 17). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Ieinteresēti atsaucīga Ventspils pilsētas pašvaldība.  

 

Turpmākā attīstība: 

Papildināt materiāltehnisko bāzi ar jauniem portatīvajiem datoriem. 

Papildināt grupu materiāltehnisko bāzi – grāmatas, radoši materiāli. 

Turpināt vides uzlabojumus darbinieku labsajūtai. 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

6.2.  Personālresursi 
  

Iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls. Iestādē strādā atbalsta personāls – pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, 3 skolotāji 

logopēdi; 27 pedagoģiskie darbinieki, kuri orientēti savas profesionālās izaugsmes 

pilnveidošanā, atvērti inovācijām un radošai pedagoģiskai darbībai. 4 pedagogiem – maģistra 

grāds, t. sk. vadītājs. Iestādes ikdienas darbs ir nodrošināts ar 21 tehnisko darbinieku. Ventspils 
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pilsētas pašvaldība ar 2018.gada 01.janvāri iestādes jaunākā vecuma ( no 1,5 līdz 3 gadi ) 2 

grupās pie jau esošās skolotāja palīga 1,0 amata vienības papildus katrai grupai iedalīja vēl 0,75 

skolotāja palīga amata vienības, kas ir atbalsts grupas pedagogiem, gatavojoties ēšanas reizēm 

un  āra pastaigām, pārvietojoties iestādes telpās.  

Pedagogi ir apmeklējuši Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes organizētos pedagogu 

profesionālās pilnveides A programmas kursus un seminārus. Pedagogi ieinteresēti apmeklē 

izglītojošus un informējoši pedagoģiskus metodiskos pasākumus. Visi pedagogi ir piedalījušies 

profesionālās kompetences pilnveidē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas amatu aprakstos. Ir 

definētas atbildības jomas, kuras saskaņotas darba līgumos koplīgums  kas nepieciešamības 

gadījumā tiek pārskatīti un papildināti. Ventspils pilsētas pašvaldība katram iestādes 

darbiniekam apmaksā obligāto veselības pārbaudi un arodārsta apmeklējumu.  

 Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Iestādē tiek koordinēts un plānots darbinieku tālākizglītības kursu apmeklējums. Pedagogu 

slodzes sadalītas optimāli reālajai situācijai. Iestāde nodrošina aizvietošanu darbinieka slimības, 

tālākizglītības kursu, mācību atvaļinājuma laikā.  

Pedagogi dalās pieredzē iestādē un ārpus tās, rāda atklātās rotaļnodarbības, dažādus 

pasākumus. Ar labās prakses piemēriem dalās pieredzē Ventspils pilsētas pirmsskolas iestāžu 

pedagogu konferencē, metodiskajās apvienībās, piedalās radošo darbu izstādēs.   

Iestāde veicina un atbalsta katra pedagoga profesionālo izaugsmi, analizē darba 

organizācijas nosacījumus, nodrošina tālākizglītību, atbilstoši iestādes vajadzībām. Iestādes 

vadība pārzina katra pedagoga vajadzības, uzkrāto pieredzi, profesionālās kompetences, stiprās 

un vājās puses.  

Edurio. aptaujā  100% pedagogi uzskata, ka vadība atbalsta pedagoga profesionālo 

pilnveidi, savukārt, pieredzes apmaiņas iespējas ar kolēģiem vērtē ļoti augstu, 90% pozitīvas 

atbildes. Vērā ņemams pedagogu vērtējums par savu aktivitāti kolēģu rotaļnodarbību un 

pasākumu vērošanu un analīzi - 93% pozitīvas atbildes (Pielikums Nr.18;19). 

Iestādes pedagoģiskā darba pamatā ir katra  darbinieka atbildība un savstarpēja 

sadarbība iestādes darba izvērtēšanai un uzlabošanai. Katram darbiniekam ir pieejama 

informācija par iestādes mērķiem un uzdevumiem, izvirzītajām prioritātēm, ikdienas darbu un 

pasākumiem mācību un audzināšanas darbā. Pēc nepieciešamības notiek iestādes darbinieku   

informatīvas sanāksmes  par darba organizācijas jautājumiem.  

Iestādē ir koordinēts tehniskā personāla darba kvalitātes rādītāji. 

Ikdienas darbs ir organizēts sadarbībā ar tehnisko personālu, atbalsta komandu. 

Pedagogi pedagoģiskā procesā var iesaistīt atbalsta komandu, sniedzot konsultācijas 

izglītojamo vecākiem. Iestāde ir nodrošināta ar telpām atbalsta komandai, ir noteikts atbalsta 

komandas darba laiks.  

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestāde ir nodrošināta ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošu personālu.  

Iestādē ir  radošs uz profesionālu pilnveidi vērsts pedagoģiskais personāls.  

Iestādē ir ieinteresēti atsaucīgs tehniskais personāls. 

 

Turpmākā attīstība: 

Organizēt iestādē mazākumtautību grupu pedagogiem tālākizglītības latviešu valodas kursus 

profesionālajām vajadzībām. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
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7.1.  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

Iestādes pašvērtēšanas sistēma ir pārdomāti strukturēta un plānota, izmantojot dažādas 

metodes un formas: anketēšana Edurio, iestādes pedagoģiskās padomes un iestādes padomes 

sēdes, dažādas sanāksmes iestādes un grupu vidē. Iestādes pašvērtējums ir objektīvs, 

pamatojoties uz reālo situāciju. Iestādes vadība – vadītājs, vadītāja vietnieks izglītības jomā, 

vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa mērķtiecīgi organizē 

un īsteno iestādes pašvērtēšanas procesu visos tās darba aspektos.  

Katra mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti iepriekšējā 

mācību gada uzdevumi, sasniegumi un veicamie uzlabojumi perspektīvā, izvirzīti un noteikti 

gada uzdevumi nākamajam mācību gadam. Divas reizes gadā pedagogi analizē izglītojamo 

sociālās, fiziskās, psihiskās attīstības jomas, izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus 

pedagoģiskās padomes sēdēs, pārrunā iestādes padomes sēdē, mācību gada laikā – informatīvi 

pedagoģiskajās pusstundās.  

Katrs pedagogs mācību gada beigās raksta sava darba pašvērtējumu pēc iestādē 

apstiprinātas  vienotas formas. Pedagogs individuālās pārrunās ar iestādes vadību  veic sava 

darba analīzi, plāno turpmākās perspektīvas savas profesionālās kvalifikācijas celšanā, norāda 

savus panākumus, izsaka priekšlikumus iestādes izaugsmei un attīstībai.  

Edurio aptaujā 100% skolotāju un 77 % skolotāju palīgu atzīst, ka iestādes vadība prasa, 

lai visi pirmsskolas kolektīvā dalītos ar idejām tās kvalitātes uzlabošanai. Arī līdzatbildība par 

iestādes kvalitāti no  skolotāju un skolotāju palīgu puses ir augstu novērtēta, pozitīvās atbildes 

ir tuvu 100% (Pielikums Nr.20;21). 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana iestādē ir vienots process, kas 

motivē katra attieksmi un atbildību, veicina iesaistīšanos iestādes pašnovērtējuma ziņojuma 

izstrādē. Iestādes pašnovērtējuma ziņojums balstās uz iestādē izvirzītajām prioritātēm, būtisko 

tās attīstības un darbības jomās. Iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir apspriests vadības 

komandas apspriedēs, pārrunāts pedagoģiskās padomes sēdē, informatīvi pedagoģiskajās 

pusstundās un individuāli ar atbalsta komandu.  

Iestādē tiek realizēts attīstības plāns 2016.-2019.gadam. Iestādes attīstības plāns balstīts 

uz visu iestādē strādājošo darbinieku atsaucību un sadarbību, iesaistīšanos vērtēšanas procesā 

un izsakot priekšlikumus tālākām perspektīvām. Attīstības plāns ir saturiski pārdomāts un reāls 

iestādes darba pamats ar perspektīvu. Pašnovērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota tālākā 

iestādes darba plānošanā.  

 Atbilstoši iestādes attīstības plānam, tiek izstrādāts darba plāns gadam, kurš 

nepieciešamības gadījumā tiek koriģēts un pilnveidots.   

  Iestādes darbinieki pozitīvi uztver apzinātās nepilnības, kas parādās iestādes 

pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes procesā.   

100% skolotāju un 85% skolotāju palīgi Edurio aptaujā uzskata, ka ir skaidri saprotama 

iestādes turpmākā attīstība (Pielikums Nr.22). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Iestādes pašnovērtējuma ziņojumā iegūtā informācija tiek izmantota tālākā iestādes darba 

plānošanā. 

Iestādes darbības pašnovērtēšanā ir iesaistīti visi darbinieki. 

 

Turpmākā attīstība: 

Veicināt iestādes padomes atsaucību iestādes darbības pašnovērtēšanas procesā. 

Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašnovērtēšanas procesu. 

 

Vērtējums: 3 ( labi) 
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7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
  

Iestādes darbību nosaka iestādes nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības 

noteikumi, un citi iestādes darbu reglamentējoši dokumenti. Iestādes dokumentācija izstrādāta 

un atbalstīta pedagoģiskās padomes vai iestādes padomes sēdēs, noformēta atbilstoši 

dokumentu izstrādes prasībām un sakārtota atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai. Dokumenti 

iestādē noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.   

Visiem iestādes darbiniekiem ir atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti pienākumi, 

tiesības un atbildība. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti.  

Iestādes vadības struktūra un atbildības jomas ir saprotamas un zināmas iestādes 

darbiniekiem, izglītojamo vecākiem. Iestādes vadība –  iestādes vadītājs veido iestādes vadības 

komandu – vadītāja vietnieks izglītības jomā, vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā, 

pirmsskolas iestāžu un skolu māsa. Iestādes vadības komanda savas kompetences ietvaros 

pārrauga iestādes darbinieku pienākumu izpildi. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 

iestādes darbiniekiem un iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, iestādē notiek 

informatīvas pedagoģiskās pusstundas, informatīvas sanāksmes, individuālas pārrunas, e-pasts. 

Vadītāja vietnieks izglītības jomā pārrauga un vada metodisko darbu iestādē, nodrošinot 

informācijas apriti starp pedagoģisko personālu. Vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā pārzin 

iestādes materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu un vadības komandas ietvaros risina 

saimnieciskus jautājumus, turpmāk informējot iestādes tehnisko personālu, uzklausot 

vajadzības un ieteikumus. Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa pārrauga iestādes tīrību un 

kārtību, sniedz rekomendācijas un ieteikumus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos, 

sastāda ēdienkartes.  

Vadītājs iestādes vadības komandas ietvaros izvērtē iestādes darbinieku ierosinājumus, 

ieteikumus, risina prioritāri neatliekamus jautājumus iestādes darba uzlabošanā, iekšējā 

mikroklimata stabilizēšanā. Svarīgu lēmumu pieņemšanā iestādes vadītājs konsultējas ar 

kompetentiem speciālistiem Ventspils pilsētas pašvaldībā, Izglītības pārvaldē.  Iestādes vadības 

sanāksmes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, kas saliedē vadības komandu, sekmē pieņemto 

lēmumu izpildes analīzi un turpmāko vajadzību apzināšanu.  

Iestādes vadība veicina darbinieku pozitīvu savstarpējo komunikāciju, ētikas kodeksa 

pamatprincipu ievērošanu, nodrošina labvēlīgus darba apstākļus, atbalstu, profesionālās 

izaugsmes iespējas, saliedējošus kolektīva pasākumus un atzinību. Iestādes vadība nodrošina 

komunikāciju iestādē ar iestādes padomi, Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi, Ventspils 

pilsētas domi un citām sabiedriskajām organizācijām. Darba efektivitātes nolūkos vadībai ir 

pieejama informācija par darbinieku privātajiem telefona numuriem. Koleģiālas vides 

veicināšanas nolūkos iestādē koplietošanas vidē darbiniekiem ir pieejama informācija par 

kolēģu dzimšanas dienām. Katrs darbinieks ir parakstījis apliecinājumu par atbilstošu fizisko 

personu datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personu datu aizsardzības 

jomā.  

Izglītojamo vecāki ir informēti, kā sazināties ar iestādes vadību. Informācija ir atrodama 

Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā.  

Iestādē ir saliedēta vadības komanda ar demokrātisku pieeju visu jautājumu risināšanā. 

Vadības komanda uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi pildīt tai uzticētos pienākumus.  

93% pedagogu Edurio aptaujā uzskata, ka vadība iestādes darbā ir atvērta 

ierosinājumiem un priekšlikumiem, ir viegli sastrādāties. Arī 92% skolotāju palīgu uzskata, ka 

sastrādāties ir ļoti viegli – 4 (31%); viegli - 8(62%); vidēji - 1(8%) (Pielikums Nr.23;24). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Skaidra un saprotama iestādes darba organizācija un vadība. 

Pārdomāti virzīta un deleģēta atbildība visos līmeņos. 

Iestādes vadība pozitīva  un savstarpēji atbalstoša sadarbībai ar darbiniekiem.  
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Plānota un mērķtiecīgi vadīta iestādes tālākā attīstība.  

 

Turpmākā attīstība: 

Iestādes normatīvajos dokumentos veikt nepieciešamās korekcijas, atbilstoši reālajai situācijai. 

Turpināt pilnveidot iestādes vadības darbu, koordinējot atbildības jomas.  

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

 

7.3.  Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
 

Iestādei ir laba sadarbība ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi, kopīgi risinot 

un atbalstot iestādi dažādu jautājumu risināšanā – budžeta tāmes projekta izstrāde, iestādes 

pedagogu tarifikāciju un kopīga iestādes ēkas un teritorijas uzturēšanas jautājumu saskaņošana, 

tālākizglītības kursu un metodisko apvienību koordinēšana un plānošana, interešu izglītības 

programmu īstenošana. 

Iestādei ir laba sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības, sporta un kultūras 

iestādēm. Sadarbības pamatā ir aktīva piedalīšanās dažādu veidu  pasākumos, tā stiprinot 

savstarpējo atpazīstamību un uzkrājot pieredzi. 

Iestādes sadarbības partneri:  

• Ventspils Digitālā centra – atbalsts pedagogiem - izglītojoši  IT kursi, jaunāko 

datorprogrammu apgūšanas kursi; Digitālā centra robotikas nodarbības; 

• Ventspils Galvenā bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārventas bibliotēka – tematiski 

pasākumi, tikšanās, izstādes; 

• Teātra nams ,,Jūras vārti”- teātra izrādes, koncerti;  

• Amatu māja – ekskursijas, radošas darbnīcas; 

• Livonijas ordeņa pils – muzeja pedagoģiskās nodarbības; 

• Piejūras Brīvdabas muzejs -  muzeja pedagoģiskās nodarbības; 

• Muzejs ,,Senču putekļi” – muzeja pedagoģiskās nodarbības; 

• Ventspils ,,Olimpiskais centrs “- pilsētas mēroga sporta pasākumi; 

• Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām ,,Cimdiņš” – individuālas 

nodarbības   izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; 

• Ventspils Mūzikas skola – koncerti. 

 

Edurio aptaujā 90%  skolotāju augstu novērtējuši iespēju sadarboties un apmainīties 

pieredzē ar citu pirmsskolu skolotājiem. 97% izglītojamo vecāku pozitīvi atsaucas par iestādi 

un ieteiktu arī citiem vecākiem (Pielikums Nr.25). 

 

Iestādes darba stiprās puses:  

Sadarbības partneri ilgtermiņā.  

Sadarbības pamatā mērķtiecīgi plānota un vienota iestādes stratēģija.  

 

Turpmākā attīstība: 

Paplašināt sadarbības loku ar citām pirmsskolām Ventspils novadā un citās pilsētas. 

Turpināt pilnveidot un attīstīt iestādes kultūrvidi. 

 

Vērtējums: 4 ( ļoti labi) 

8. Pašvērtējuma kopsavilkums 
 

Nr.p.k. Jomas, kritēriji Vērtējuma līmenis 
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9. Turpmākā attīstība 
 

Iestādes darbības pamatjoma Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs 

2019./2020.mācību gadā turpināt izglītojamā 

pieredzē balstīta mācību satura ieviešanu.  

2019./2020.mācību gadā piedāvāt katram 

iestādes pedagogam veidot kopīgu izpratni 

par iekļaujošo izglītību un palīdzēt analizēt 

savu darbu un attieksmi.  

Apkopot labās prakses piemērus un 

popularizēt kompetenču izglītības kontekstā. 

 

1. Mācību saturs  

 Iestādes īstenotās izglītības programmas 4 ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte 4 ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 3 labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 labi 

3. Izglītojamo sasniegumi  

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 4 ļoti labi 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. 
Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts 
4 ļoti labi 

4.2. 
Izglītojamo drošības gatrantēšana drošība un 

darba aizsardzība) 
4 ļoti labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā 4 ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 4 ļoti labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijā 4 ļoti labi 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 4 ļoti labi 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 4 ļoti labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats 4 ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide 3 labi 

6. Iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 4 ļoti labi 

6.2. Personālresusrsi  

7. 
Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 
 

7.1. 
Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 
3 labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 4 ļoti labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 4 ļoti labi 
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Mācīšana un mācīšanās 

Pilnveidot pedagogu prasmes ikdienas darbā 

interaktīvās tāfeles un datu kameras 

izmantošanā mācību procesā. 

Turpināt darbu pie kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura izklāsta. 

Veidot izglītojamo pozitīvu attieksmi pret 

mācīšanās procesu. 

Veicināt mācīšanās motivāciju. 

Attīstīt izglītojamo izzinoši pētnieciskās 

prasmes. 

Pilnveidot sadarbības formas informācijas 

apmaiņai starp pedagogiem un izglītojamo 

vecākiem.  
Turpināt paaugstināt izglītojamā 

sasniegumus ikdienas darbā. 

Veicināt vienotas pieejas izpratni par 

izglītojamiem ar mācīšanās problēmām. 

Atbalsts izglītojamiem 

Pilnveidot iestādes darbinieku prasmes 

pirmās palīdzības sniegšanā.  

Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību 

ikdienā.   

Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību 

ikdienā gan telpās, gan āra aktivitātēs. 

Turpināt pilnveidot atbalsta komandas darbu. 

Turpināt iesaistīt izglītojamos radošās 

aktivitātēs savas personības pašizaugsmei. 

Turpināt organizēt sadarbību veicinošus 

pasākumus ar dažādu profesiju pārstāvjiem 

un izglītojamo vecākiem. 

Pilnveidot iestādes pedagoģiskā personāla un 

vecāku savstarpējo sadarbību izglītojamo ar 

mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

Veicināt atbalsta personāla un pedagogu 

pedagoģiskās sadarbības uzlabošanu, 

apmeklējot seminārus, kursus, izglītojošas 

lekcijas. 

Pilnveidot iestādes un vecāku savstarpējas 

informācijas apmaiņas apriti par izglītojamo 

mācību sasniegumiem. 

Iestādes vide 

Turpināt izkopt iestādes tradīcijas , uzturēt 

pozitīvas sadarbības atmosfēru. 

Turpināt akcentēt vienotu iekšējās kārtības 

noteikumu prasību ievērošanu. 

2020. gada budžetā iekļaut ( vai turpmāk 

plānot ) pacēlāja izbūvi izglītojamiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem.  

2020.gadā budžetā iekļaut ( vai turpmāk 

plānot ) visu 2.stāva grupu pieslēgšanu 

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmai. 
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Turpmākā perspektīva – pabeigt teritorijas 

renovāciju un ēkas pamatu siltināšanu. 
  

Iestādes resursi 

Papildināt materiāltehnisko bāzi ar jauniem 

portatīvajiem datoriem jaunā kompetenču 

pieejā balstītā mācību satura plānošanā.  

Nodrošināt kvalitatīvu interneta piekļuvi. 

Nodrošināt pedagogu profesionālās 

pilnveides iespējas iestādes vidē –  

sadarbība ar psihologu, terapijas kursi; 

tehniskajam personālam – īsais kurss 

pedagoģijā vai kurss personības 

pašizaugsmei.  

Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Pilnveidot sadarbības formas ar iestādes 

padomi, kopīgi plānojot, īstenojot 

kompetenču pieejā balstītu mācību satura 

ieviešanu. 

Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu 

un pašnovērtēšanas procesu, iesaistot 

iestādes padomi. 

Iestādes normatīvajos dokumentos veikt 

nepieciešamās korekcijas, atbilstoši reālajai 

situācijai. 

Turpināt pilnveidot iestādes vadības darbu, 

koordinējot atbildības jomas. 

Paplašināt sadarbības loku ar citām 

pirmsskolām Ventspils novadā un citās 

pilsētās. 

Turpināt pilnveidot un attīstīt iestādes 

kultūrvidi.    

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes ,,Eglīte” vadītāja I. Nagle 

 

 

 

Pielikumi 
 
 
 
 



 

41 
Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.1 
5.attēls  
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.2 
6.attēls  

7.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

  Pielikums Nr.3 
8.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.4 
9.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Pielikums Nr.5 
10.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.6 
11.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Pielikums Nr.7 
     12.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.8 
13.attēls 

14.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Pielikums Nr.9 
15.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.10 
16.attēls 

         17.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.11 
18.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.12 
19.attēls 

20.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.13 
21.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.14 
22.attēls 

23.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.15 
24.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.16 
25.attēls 

     26.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.17 
27.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.18 
28.attēls 

29.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.19 
30.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 
Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.20 
31.attēls 

32.attēls 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

61 
Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.21 
33.attēls 

34.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



 

62 
Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.22 
35.attēls 

36.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.23 
37.attēls 

38.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.24 
39.attēls 
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Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Pielikums Nr.25 
40.attēls 

41.attēls 

 

 

 

 


