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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” ir pašvaldības dibināta un Ventspils pilsētas 

domes pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde. Tā atrodas Ventspils centrā, Brīvības ielā 19. 

Iestādes tuvumā atrodas dažādi pilsētvides objekti - skola, pirmsskolas izglītības iestādes, peldbaseins, 

Tilta dārzs, Vidumupīte, Reņķa dārzs, Olimpiskais centrs, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 

rotaļlaukumi. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” ir atvērta 1965. gada decembrī. Bērnudārzs tika 

uzbūvēts kā padomju laika izglītības iestāde – divu korpusu ķieģeļu ēka, kurā bija paredzētas vietas 

260 bērniem. Kopējā ēkas platība ir   1799 m2, grupu platība ir   954,2 m2. Bērnudārza atvēršanas 

brīdī iestādi vadīja vadītāja Ligita Māls. No 1967. gada par vadītāju strādāja Poļina Solovjova, no 

1969. gada - Antoņina Talonova, bet no 1978. gada līdz 2009. gadam - Rūta Ozoliņa. Ar 2009. gadu 

iestādē par vadītāju strādā Laima Znotiņa. 

Līdz 1991. gadam bērnudārzs “Saulīte” bija divu valodu bērnudārzs ar 12 grupām. Pārsvarā 

katrai grupai bija viena telpa, kurā notika - gan mācības, gan rotaļas, gan ēšana un gulēšana. Grupās 

bērnu skaits bija liels – līdz pat 30 bērniem. 1991. un 1992. gadā tika veikts kapitālais remonts, pēc 

kura iestādē palika 8 grupas, visas ar atsevišķām guļamistabām. Tika izveidota atsevišķa sporta zāle. 

Mazākumtautību bērnu grupas pārcēlās uz tikko uzbūvēto blakus esošo bērnudārzu. Grupās bērnu 

skaits tika samazināts līdz 22 bērniem. 

No 2001. gada iestāde piedalījusies ikgadējos Ventspils pilsētas rīkotajos konkursos par 

sakoptāko vidi “Pilsētas rota” un “Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējums”, kur 

vairākkārt saņem godalgotas vietas. 2001. gadā tiek sakopta iestādes teritorija, uzstādītas modernas, 

košas rotaļiekārtas bērniem, uzceltas jaunas nojumes. 

2010. gadā ēkai tika nomainīti logi, tā tika siltināta. Pēc siltināšanas ēkas ārpuse ieguva košu, 

“Saulītes” nosaukumam atbilstošu vizuālo izskatu. Bērnu drošībai tika nomainītas visas ārdurvis ar 

kodu atslēgām. 2014. gadā visai ēkai tika nomainītas elektroinstalācijas un ierīkota ugunsdzēsības 

signalizācija. Katru gadu vasaras mēnešos tiek remontēta viena grupa, nomainītas mēbeles, regulāri 

tiek papildināti materiāltehniskie resursi. 

2018/2019. mācību gadā iestādi apmeklēja 163 bērni vecumā no 2 – 7 gadiem. Iestādi apmeklē 

arī bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, bet kuri veiksmīgi integrējas, pirmsskolas 

programmu beidz ar labām sekmēm un latviešu valodas zināšanām, turpinot mācības latviešu skolās. 

Iestādē strādā 40 darbinieki – 22 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki. 19 pedagogi ir ar 

atbilstošu augstāko izglītību, 3 pedagogi apgūst pedagoģisko izglītību augstskolās. 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” izglītojamajiem tiek piedāvāti interešu pulciņi, kuros 

var attīstīt dziedātprasmi un muzicēšanu, iegūt pirmās prasmes angļu valodas sarunvalodai. Iestādē 

darbojas mūzikas pulciņš “Saulstarēni” un angļu valodas pulciņš. Iestādes ēkā atrodas bērnu 

popstudija “Jūras akmentiņi”, kurā dzied daudzi PII “Saulīte” audzēkņi.  

 

    Izglītības iestādes pamatmērķi 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” darbības pamatmērķis ir:  

• darboties kā izglītības iestādei ar augstu darba kvalitāti,  

• sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei, īstenojot pirmsskolas izglītības programmas 

mērķus un uzdevumus, 

• veidot daudzpusīgi attīstošu un izglītojošu vidi bērnu izaugsmei, kurā katrs bērns spēj 

attīstīties vispusīgi un harmoniski, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un 

mācīšanos darot. 
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Pirmsskolas iestādes uzdevumi: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību drošā, attīstošā un labvēlīgā mācību vidē. 

2. Veicināt garīgo, fizisko un sociālo attīstību. 

3. Sekmēt zinātkāres, patstāvības, iniciatīvas un radošās darbības attīstību, akcentējot 

individualitāti. 

4. Sadarboties ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos. 

Mācību gada galvenie uzdevumi: 

1. Veicināt izglītojamo vispusīgu attīstību drošā un attīstošā vidē, turpinot īstenot kompetenču 

pieejā balstītu mācību saturu, ievērojot pirmsskolas vecuma bērnu vajadzības un intereses.  

2. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt iestādes, pilsētas 

tradīcijas un iesaistīties nozīmīgos notikumos, aktivitātēs, sagaidot valsts 100 gadi. Radīt 

estētiski noformētu grupas vidi atbilstoši valstiski svinamajām dienām. 

3. Paaugstināt mācību procesa kvalitāti, sekmēt skolotāju profesionālo sadarbību, pieredzes 

apmaiņu, daloties ar labās prakses piemēriem mācību procesa pilnveidošanā. 

4. Turpināt Brīvdabas pedagoģijas pamatprincipu izmantošanu apmācības procesā, rosinot 

izglītojamo pētniecisko darbību, apkopojot izziņas aktivitāšu secinājumus grupas “Pastaigu, 

vērojumu un eksperimentu gadagrāmatā”. Veicināt izpratni par apkārtējās vides sakopšanu un 

saglabāšanu, resursu jēgpilnu izmantošanu. 

5. Veicināt  pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, respektējot un izvērtējot katra 

izglītojamā individuālo attīstību. 

Iestādes vīzija: 

Mūsdienīga, sabiedrībai atvērta pirmsskolas izglītības iestāde, kura piedāvā radošu un 

individuālu pieeju bērna attīstībai drošā vidē. 

Iestādes misija: 

Veicināt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa individuālās spējas, attīstības 

likumsakarības, sniegt viņu vajadzībām nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Joma - 1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programma 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” īsteno pirmsskolas izglītības programmu 

(izglītības programmas kods 01011111). Pirmsskolas izglītības programma darbojas saskaņā ar MK 

31.07.2012. gada noteikumiem Nr.33 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, 

licence Nr. V-3617, izdota 2011. gada 14. janvārī.    

Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, mācību saturu katram 

vecumposmam, iestādes mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Katra mācību gada sākumā 

tiek apstiprināta ieteicamā dienas kārtība un rotaļnodarbību saraksts katrā vecuma grupā. Kārtība un 

saraksti atrodas metodiskajā kabinetā un katrā grupā, kur tie pieejami vecākiem. 

Iestādē ir izstrādāts pedagoģisko pasākumu plāns un noteiktas atbildīgās personas pasākumu 

norisei. Pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi izvērtē mācību plāna, pasākumu plāna izpildes gaitu, 

nosaka stiprās un vājās puses. Iestādes vadība sniedz atbalstu un ievirzes pedagogu mācību procesa 

plānošanā un vadīšanā. Regulāri notiek sapulces, kurās kopīgi tiek apspriesti dažādi jautājumi par 

ikdienas darbu, audzēkņu izglītošanu un audzināšanu, pasākumiem un iestādes attīstības virzieniem. 

Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību procesu, izstrādājot tematiskos plānus vienam mēnesim. 

Regulāri tiek papildināti un pilnveidoti mācību un uzskates līdzekļi. 

Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus un seminārus. Kursos un semināros 

iegūtās zināšanas un prasmes tiek ieviestas darbā ar bērniem un vecākiem. 
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Skolotāji plāno darbu individuāli bērniem ar mācību traucējumiem un talantīgajiem bērniem. 

Ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi, iestādē strādā logopēds. 

Skolotājiem ir iespēja piedalīties metodiskajās apvienībās, iepazīties ar pilsētas citu 

pirmsskolas izglītības iestāžu pieredzi, kā arī dalīties pieredzē savā darba vietā. Mācību gada laikā 

skolotājas veicināja profesionālo sadarbību, praktizējot savstarpējo rotaļnodarbību vērošanu, sekmēja 

pieredzes apmaiņu, daloties labās prakses piemēriem kompetenču pieejā balstītā mācību procesa 

ieviešanā un pilnveidošanā. 

 

Stiprās puses:  

• Pedagogi zina un izprot pirmsskolas izglītības iestādes mērķus un uzdevumus. 

• Mācību gada laikā darbā ar bērniem pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā balstīts mācību 

process. 

• Profesionāli, kompetenti pedagogi, draudzīgs saliedēts kolektīvs. 

Turpmākā attīstība:  

• Organizēt mācību procesu atbilstoši jaunajām valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

• Pilnveidot kvalitatīvu mācību procesu, veicinot pedagogu savstarpējo rotaļnodarbību vērošanu 

un pieredzes apmaiņu. 

Vērtējums: labi 

 

Joma – 2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Mācību process izglītības iestādē ir mērķtiecīgs, plānots, ar konkrētiem uzdevumiem un 

sasniedzamiem rezultātiem, orientēts uz vispusīgi attīstītas personības veidošanu. 

Mācību procesu skolotājas plāno tematiskajos blokos vienam mēnesim. Plāni tiek atspoguļoti 

skolotāju pašu veidotajās dienasgrāmatās. Pedagogu dokumentācijas aizpilde tiek kontrolēta un 

veiktas pārrunas par fiksēto. Mācību gada laikā ieraksti skolotāju dienasgrāmatās tika uzlaboti un 

pilnveidoti. Vadītājas vietniece izglītības jomā izstrādāja kritērijus grupu skolotāju dienasgrāmatu 

pārbaudei, kā rezultātā notika individuālas sarunas ar pedagogiem, lai uzlabotu un pilnveidotu mācību 

procesa plāna pierakstu. 

Lai sekotu līdzi un sekmētu katra bērna individuālo attīstības izaugsmi, pedagogi izstrādāja 

grupu individuālā darba kartes, kurās tiek ierakstīts individuālais darbs ar bērniem. Kopīgās pārrunās 

vadītājas vietniecei izglītības jomā ar pedagogiem individuālajās darba kartēs bērniem piedāvātās 

aktivitātes un darbības tiek izvērtētas un sniegti priekšlikumi turpmākam darbam. 

Sākot no 2015./2016. m. g. plānotās un organizētās rotaļdarbības brīvā dabā, pētnieciski 

izzinošās aktivitātes un mērķtiecīgās pastaigas apkopo katras grupas “Pastaigu, vērojumu un 

eksperimentu gadagrāmatā”. Visās grupās gadagrāmata ir pieejama un apskatāma gan bērniem, gan 

vecākiem. 

Izglītojamo vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par mācību procesu, izvirzītajiem 

uzdevumiem, dienas kārtību, integrēto rotaļnodarbību plānojumu individuālajās sarunās, konsultācijās 

un vecāku sapulcēs. Lai informētu un izglītotu vecākus par kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, 

tika izveidota prezentācija, kura tika demonstrēta vecāku sapulcēs. Aktuālā informācija tiek izvietota 

vecāku stendos. Informācijas aprite starp pedagogiem notiek informatīvajās sapulcēs, pedagoģiskajās 

sēdēs un individuālajās sarunās. Informācijas aprite starp pedagogiem un izglītojamiem notiek katru 

dienu organizētajās rotaļnodarbībās un aktivitātēs ārpus tām visas dienas garumā.  
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Iestāde nodrošina prakses vietu pirmsskolas izglītības skolotājām un logopēdiem, kas studē 

pirmsskolas pedagoģiju un logopēdiju. Studentiem tiek nodrošinātas prakses vietas grupās pie 

kompetentām, pieredzes bagātām skolotājām un logopēda vadītājas vietnieces izglītības jomā 

uzraudzībā. Prakses laikā studenti piedalās, vēro, organizē un vada dažādas aktivitātes un 

rotaļdarbības atbilstoši izvirzītiem prakses mērķiem un uzdevumiem. 

Mācību procesa realizēšanai metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejami ir mācību līdzekļi, 

tehniskie līdzekļi, iekārtas – skolotāju pašu izveidotās tematiskās mapes, daiļliteratūra, izzinošā 

literatūra, metodiskā literatūra, tematiskie attēli, attīstošās spēles un rotaļas, datori, laminēšanas 

aparāts, gaismas galdi, gaismas molberti un smilšu lampas. Mācību līdzekļi un iekārtas tiek 

izmantotas, pierakstoties atbilstoši izveidotā žurnālā. Pedagogiem ir pieejama interaktīvā tāfele, dators 

un projektors aktu zālē, kā arī dators, projektors un dokumentu kamera īpaši iekārtotā telpā. Mūzikas 

un sporta zālēs ir pieejams plašs mūzikas instrumentu klāsts un sporta inventārs. 

Iestādē par metodisko darbu ir atbildīga vadītājas vietniece izglītības jomā. Tiek plānotas un 

vadītas informatīvās sapulces, individuālās konsultācijas, pedagoģiskās sēdes. Vadītājas vietniece 

izglītības jomā seko skolotāju darbam mācību procesā gan mērķtiecīgi organizētajās aktivitātēs,  

rotaļdarbībās, kā arī sekmē grupu mācību vides mainību, rosinot pedagogiem savstarpēji mainīties ar 

mācību līdzekļiem. Rotaļnodarbību kvalitāte tiek vērtēta, veicot to vērošanu. Vērotais tiek pārrunāts 

un analizēts, uzsverot veiksmes un sniedzot priekšlikumus, ko nepieciešams uzlabot. 

Izglītības iestāde sadarbojās ar visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, piedalās 

metodiskajās apvienībās, pieredzes apmaiņās. Novembra mēnesī pedagogi plānoja un iestādē īstenoja 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodisko apvienību “Bērnu patriotisma un 

valstiskās identitātes apziņas veicināšana dažādās rotaļdarbībās un citās aktivitātēs”, kur bija iespēja 

vērot bērnu praktiskās darbības organizētās un patstāvīgās rotaļdarbībās un iepazīt grupu vidi un 

mācību materiālus. 

Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas atbilstoši 

pirmsskolas izglītības mācību programmas saturam. Pedagogi un izglītojamie sadarbojas visos dienas 

kārtības momentos – rotaļnodarbībās, brīvajās rotaļaktivitātēs, pašapkalpošanās procesos, pastaigu 

laikā, individuālajā darbā un sarunās.  

Iestādes pedagogi iesaistās mācību līdzekļu izgatavošanā, veidojot darba lapas, tematiskās 

mapes, digitālos mācību materiālus, attīstošās un izglītojošās spēles un rotaļas. Mācīšanas procesā 

pedagogi pielieto brīvdabas pedagoģijas pamatprincipus, plānojot un organizējot rotaļnodarbības 

brīvā dabā un mērķtiecīgas pastaigas. Pedagogu vadībā izglītojamie vēro, pēta, apkopo izziņas 

aktivitāšu secinājumus un atbilstoši vecumam atspoguļo grupu īpaši izveidotās “Pastaigu, vērojumu, 

un eksperimentu gadagrāmatās”. 

Balstoties uz materiāliem par kompetenču pieeju mācību saturā un pieredzes apmaiņu, grupas 

ikdienas mācību darbā tiek turpināts pakāpeniski un pēctecīgi  ieviests jaunais mācību saturs, 

pilnveidojot mācību vides organizatoriskās zonas ar daudzfunkcionāliem mācību materiāliem bērnu 

aktīvās darbības veicināšanā.  

Ikdienas darbā pedagogi ar izglītojamiem rotaļnodarbībās un ārpus tām iekļauj dažādus 

audzināšanas jautājumus – pozitīvas uzvedības noteikumus, grupu noteikumus, cieņu pret 

ģimeniskām vērtībām un nacionālo piederību. 

Mācību procesa organizētajās aktivitātēs notiek pedagogu un izglītojamo sadarbība. Pedagogi 

respektē katra izglītojamā attīstības vecumu, individualitāti, viņa prasmes un attīstības izaugsmes 

dinamiku. Bērniem māca vērot un piedalīties dažādos procesos, izteikt un pamatot savu attieksmi pret 

apkārtējo vidi un cilvēkiem, būt atbildīgiem par uzticētajiem pienākumiem un personīgajām lietām. 

 

 

 



 
                                                                                         

7 
 

Stiprās puses:  

• Kvalitatīvi organizēts mācību process. 

• Pedagogiem grupās, zālēs un metodiskajā kabinetā pieejami daudzveidīgi mācību līdzekļi, 

tehniskie līdzekļi un iekārtas, iespējam to mainība. 

• Mācību procesā pedagogi sniedz iespēju izglītojamiem saskatīt saikni ar reālo dzīvi. 

Turpmākā attīstība:  

• Plānot un organizēt mācību procesu, vadoties pēc jaunajām valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmas. 

• Sekot jaunā mācību satura aktualitātēm. 

• Īstenot izglītojamo lasītprasmes veicināšanas plānu 2019./2020. mācību gadam. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Iestādē tiek realizēta Pirmsskolas izglītības satura programma, ņemot vērā bērnu attīstības 

pakāpes atbilstoši vecumposmam. Programmas saturs tiek apgūts mērķtiecīgi plānotajā mācību darbā 

rotaļnodarbībās un citās dienas aktivitātēs. Satura īstenošanai ir noteikti tematiskie bloki, kuru mērķi 

un uzdevumi tiek apgūti un izzināti mēneša laikā. Izzinot tēmu, starp pedagogiem un izglītojamiem 

notiek informācijas aprite par to, kas tiks izzināts, kas nepieciešams, kas tiks darīts, kas tiks sasniegts. 

Tēmu apguvei izglītojamiem ir pieejami iestādes resursi – interaktīvā tāfele, gaismas galdi, gaismas 

molberti, smilšu lampas, literatūra, daudzveidīgas attīstošas spēles un rotaļas. Katram bērnam ir 

radošo darbu mape, kur tiek apkopoti viņu veiktie darbi mācību gada garumā. Vecāko grupu bērniem 

ir galdi ar atvilknēm, kurās tiek glabāti individuālie mācību piederumi. Par saviem piederumiem un 

atvilkņu kārtību atbild bērni, tā veicinot izpratni par atbildību un piederību. 

Izglītības iestādes medmāsa seko izglītojamo apmeklējumam, apkopo iesniegtās ģimenes ārstu 

izziņas un vecāku iesniegumus par neapmeklētajām dienām. Bez attaisnojošiem iemesliem 

izglītojamie izglītības iestādi ilgstoši nekavē. Ilgstoši kavējumi izglītojamiem var būt veselības 

problēmu dēļ. Katra mēneša beigās medmāsa aizpilda bērnu apmeklējumu tabeles, kuras tiek nodotas 

Izglītības pārvaldē. Pēc atgriešanās no ilgstošas slimošanas ar izglītojamiem tiek veikts individuālais 

darbs mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Grupu vecāku sapulcēs iestādes vadītāja, medmāsa un grupas skolotājas informē vecākus par 

pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” iekšējiem kārtības noteikumiem, kuros ir noteikta kārtība par 

bērnu neierašanos izglītības iestādē. Vecāki ar parakstu apliecina par iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanu. 

Izglītojamo mācību procesa sasniegumi un attīstības dinamika tiek izvērtēta divas reizes 

mācību gada laikā. Pedagogi attīstības dinamiku atspoguļo iestādes izstrādātajās un VISC piedāvātajās 

bērnu individuālās attīstības kartēs atbilstoši vecumam: 2 – 3 gadus vecu bērnu pedagoģisko vērojumu 

rezultāti; 3 – 5 gadus vecu bērnu pedagoģisko vērojumu rezultāti; pedagoģiskie vērojumu rezultāti 5-

7 gadus veciem bērniem. 2018./2019. māc. gada noslēgumā izglītojamo mācību procesa sasniegumu 

un attīstības dinamika apkopota un atspoguļota sekojošās tabulās un diagrammās: 

• 8 grupu pedagoģisko vērojumu rezultātu apkopojums; 

• 8 grupu izglītojamo individuālās attīstības dinamikas apkopojums; 

• Attīstības dinamikas apkopojums izglītojamiem no 2-5 gadiem (1. diagramma); 

• Attīstības dinamikas apkopojums izglītojamiem no 5-7 gadiem (2. diagramma); 

• Izglītojamo muzikālās attīstības rezultātu atspoguļojuma kopsavilkums 

(3.diagramma); 

• Izglītojamo valodas un runas korekcijas rezultātu atspoguļojuma kopsavilkums 

(4.diagramma). 
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                                                                                                                               2.diagramma                
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2019. gada maijā iestādē ir izvērtēta, apkopota un papildināta 2012., 2013., 2014., 2015. un 

2016. gadā dzimušo izglītojamo individuālo attīstības izaugsme projekta “Bērnu radošuma un 

intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām” ietvaros (skatīt pielikumā no 1. – 5. 

diagrammai). 

Iestādē katru mācību gadu tiek plānoti izglītojamo pasākumi, atspoguļojot tos mācību gada 1. 

un 2. pusgada pasākumu plānā. Vadītājas vietniece izglītības jomā katru mēnesi plāno nākamā mēneša 

iestādes darba plānu, iesniedzot Ventspils Izglītības pārvaldē. Visu pirmsskolas izglītības iestāžu 

ikmēneša pasākumu plāni tiek publicēti Izglītības pārvaldes mājas lapā. 

Iestādes izglītojamie piedalās sekojošos ikgadējos ārpus nodarbību pasākumos: Zinību diena, 

Tēvu diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas diena, Ventspils Mūzikas skolas audzēkņu 

koncerts, mūzikas pulciņa “Saulstarēni” koncerts, Ziemassvētki, Lieldienas, Teātra dienas, talkas 

diena, atraitnīšu stādīšanas pasākums, Māmiņas un ģimenes diena, brīvdabas radošās aktivitātes 

rudenī un ziemā, sporta svētki rudenī, ziemā un pavasarī, Olimpiskā diena un Lieldienu stafetes 

Ventspils Olimpiskajā centrā, visu pirmsskolas izglītības iestāžu teātra kopuzvedums Jaunrades namā. 

 

Stiprās puses: 

• Grupu mācību vides organizatoriskās zonas, tā iekārtojums un daudzfunkcionalitāte  dažādiem 

bērnu aktīvās darbības veidiem.  

• Atbalsts bērnu patstāvīgai darbībai, plānojot un organizējot ikdienas darbu. 

Turpmākā attīstība:  

• Uzlabot pedagoģiskā procesa tematisko plānojumu atbilstoši jaunā satura ievirzēm. 

• Veicināt vecāku, skolotāju un skolotāju palīgu sadarbību izglītojamo mācību procesa 

uzlabošanā, motivācijas veidošanā.  

Vērtējums: ļoti labi 

 

 2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Mācību gada laikā divas reizes izvērtē izglītojamos pēc iestādes bērnu individuālām attīstības 

kartēm, kas izstrādātas atbilstoši bērnu vecumam saistībā ar Pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu. 

Katra mācību gada beigās sagatavošanas grupas audzēkņu izglītības programmas realizācijas 

rezultātu atspoguļojumu “Psihiskās attīstības un sociālajā jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes” izvērtē, apkopo un iesniedz Izglītības pārvaldē. Beidzot pirmsskolas izglītības iestādi, 

vecāki saņem rakstisku vērtējumu par bērna sasniegumiem, ieteikumus un rekomendācijas 

“Pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums”.  
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Izglītības programmas realizācijas rezultātu atspoguļojuma kopsavilkums PII „Saulīte” 

2018./2019.mācību gadā sagatavošanas grupās. 

                                                                                                                 1.tabula 

N.p.k. Kritēriji. Ļoti labi 

apguvis 

/% 

Labi 

apguvis/ 

% 

Daļēji 

apguvis/ 

% 

Nepietiekami 

apguvis / % 

1. Klausās, uztver, stāsta, pauž attieksmi pret 

dzirdēto. 

75% 23% 2% - 

2. Saklausa, pareizi izrunā skaņas. 86% 14% - - 

3. Pazīst iespiestos un rakstītos burtus, raksta 

burtus, vārdus. 

88% 5% 7% - 

4. Lasa vārdus, vienkāršus teikumus. 77% 15% 4% 4% 

5. Saprot lasīto, atbild uz jautājumiem, pauž 

attieksmi pret to. 

82% 9% 7% 2% 

6. Saprot saikni starp skaitli un ciparu, raksta 

ciparus. 

89% 7% 4% - 

7. Saprot saskaitīšanas un atņemšanas darbības, 

prot iegūt rezultātu praktiskās situācijās 

skaitļa 10 apjomā. 

82% 14% 4% - 

8. Pazīst ģeometrijas pamatelementus(punkts, 

līnija, riņķis trijstūris, četrstūris). 

86% 14% - - 

9. Raksturo salīdzina un grupē objektus pēc 

dažādā pazīmēm. 

91% 9% - - 

10. Klausās mūziku, dzied, dejo, muzicē un 

ritmizē. 

98% 2% - - 

11. Ir pozitīva attieksme pret fiziskām 

aktivitātēm. 

100%  - - 

12. Radoši izmanto dažādus materiālus, tehnikas 

un paņēmienus tēlotājdarbībā un rokdarbos. 

98% 2% - - 

13. Nosauc savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas 

adresi, valsti, kurā dzīvo. 

98% 2% - - 

14. Izsaka lūgumu, prot pateikties, jautā un atbild 

uz jautājumiem. 

96% 4% - - 

15. Sadarbojas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, 

pieņem vai noraida ieteikumus, pamato savu 

viedokli. 

96% 4% - - 

16. Vērtē savu un citu rīcību, pauž attieksmi pret 

to 

98% 2% - - 

 

Izvērtējot pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” sagatavošanas grupu izglītojamo 

apgūstamo zināšanu un prasmju rezultātu apkopojumu tika secināts, ka no 43 bērniem sekojošus 

kritērijus:  

• lasa vārdus, vienkāršus teikumus – 5 bērni ir daļēji apguvuši, bet 2 bērni ir nepietiekami 

apguvuši; 

• saprot lasīto, atbild uz jautājumiem, pauž attieksmi pret to – 4 bērni ir daļēji apguvuši, bet 1 

bērns ir nepietiekami apguvis; 

• pazīst iespiestos un rakstītos burtus, raksta burtus, vārdus - 3 bērni ir daļēji apguvuši; 

• saprot saikni starp skaitli un ciparu, raksta ciparus - 2 bērni ir daļēji apguvuši 
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• saprot saskaitīšanas un atņemšanas darbības, prot iegūt rezultātu praktiskās situācijās 

skaitļa 10 apjomā - 2 bērni ir daļēji apguvuši 

• klausās, uztver, stāsta, pauž attieksmi pret dzirdēto - 1 bērns ir daļēji apguvis. 

Tas izskaidrojams ar to, ka izglītojamo mācību procesa sasniegumi un dinamika ir atbilstoši 

vecumam un attīstības spējām. No 43 bērniem 4 ir 2013. gadā dzimušie un 3 bērni ir 2012. gada 

nogalē dzimušie, kuri turpinās 2019./2020. māc. gadā sešgadīgo apmācību: 

• Ventspils 4. vidusskolas sagatavošanas klasē (6 bērni); 

• Ventspils 1. pamatskolas sagatavošanas klasē (1 bērns). 

 

Iestādes logopēde divas reizes mācību gadā izvērtē izglītojamo runas attīstības dinamiku un 

atspoguļo “Valodas attīstības skolotāja (logopēda) dienasgrāmatā” un “Valodas kartē”, kurās 

pedagogs ieraksta logopēdisko pārbaužu rezultātus, nosakot valodas traucējumus, plānojot 

individuālo mācību darbu. Vadītājas vietniece izglītības jomā un logopēde izstrādāja kritērijus valodas 

un runas korekcijas rezultātu apkopojumam par 2018./2019. mācību gadu. 

Divas reizes mācību gadā, veicot bērnu individuālo karšu aizpildīšanu, pedagogi un vadītājas 

vietniece izglītības jomā individuālajās sarunās vērtē rezultātus un izvirza ieteikumus audzēkņu 

zināšanu un prasmju izaugsmei. Mācību gada noslēgumā “Mazajās pedagoģiskajās sēdēs”, piedaloties 

vienas grupas skolotājām, vadītājai un vadītājas vietniecei izglītības jomā, tiek izrunāts par katra 

grupas bērna spējām un mācību rezultātiem, tiek rasti risinājumi turpmākai attīstībai. Izvērtējot 

sasniegumus, var spriest par izglītojamā attīstību kopumā, nepieciešamības gadījumā sniedzot 

individuālu atbalstu. 

Informācija starp pedagogiem notiek informatīvajās sapulcēs, individuālajās sarunās un 

pedagoģiskajās sēdēs. Izglītojamo vecāki informāciju par bērnu mācību sasniegumiem gūst 

individuālajās sarunās ar grupu skolotājām, logopēdu, kā arī vecāku sapulcēs.  

 

Stiprās puses:  

• Iestādē ir izstrādātas bērnu individuālās attīstības kartes atbilstoši vecumam, tiek regulāri 

veikta izglītojamo sasniegumu vērtēšana. 

• Izglītojamo sasniegumu rezultāti tiek apkopoti un izmantoti iestādes darba pilnveidē. 

Turpmākā attīstība:  

• Vērtēšanas kritēriju izstrāde atbilstoši jaunajām valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

• Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidošanos. 

Vērtējums: labi 

 

Joma - 3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
 

2018./ 2019. māc. gadā īstenojot daudzveidīgākas vides izglītības aktivitātes izglītojamiem, 

pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” visu grupu bērni, vecāki un pedagogi piedalījās SIA 

“Ventspils labiekārtošanas kombināts” organizētajā radošajā konkursā “Izrotā eglīti zaļi!”, kura 

ietvaros tika gatavoti eglīšu rotājumi no izlietots iepakojuma (plastmasas pudelēm, avīzēm, žurnāliem, 

kartona, vienreizlietojamiem traukiem utt.). Konkursā tika iesniegti kopskaitā 21 tematiskais 

individuālais un grupu darbs. Noslēguma pasākumā tika aicināti un godināti konkursa dalībnieki. 

Izglītojot bērnus par apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem, jau otro gadu 

iestāde piedalījās SIA “Zaļā josta” izlietoto baterijas vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”  
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Sagatavošanas grupu bērni ir ieguvuši pieredzi piedalīties plaša mēroga pilsētas organizētos  

pasākumos: Ventspils skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu lielkoncertā “Ventspils bērnu soļi laikā” 

Ventspils Olimpiskajā centrā, Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu teātra kopuzvedumā pēc M. 

Stārastes stāsta “Zīļuks” motīviem. 

Atbalstot Ventspils pilsētas domes aicinājumu iesaistīties radošajā zīmēšanas konkursā 

“Dosim vārdu ronēnam!”, iestādes bērni aktīvi un radoši piedalījās vārda došanas konkursā. Par 

veiksmīgāko tika izraudzīts PII “Saulīte” audzēkņa radošais zīmējums un tajā norādītais ronēna vārds- 

Hercogs. Grupas kolektīvs saņēma balvu- braucienu uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kur 

norisinājās roņu puikas vārda došanas svinības. 

Katru gadu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” mūzikas pulciņa “Saulstarēni” bērni 

(mūzikas skolotājas Liene Prelgauska) piedalās Ventspils Kultūras centra rīkotajā ikgadējā pasākumā 

“Mazie dziedāšanas svētki”. 

 

Stiprās puses: 

• Izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbība vides izglītības dažādos pasākumos un aktivitātēs. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt piedalīties vides izglītības aktivitātēs, iesaistot tajās izglītojamos. 

• Atbalstīt un aktīvi piedalīties pilsētas mēroga organizētajos pasākumos. 

• Veicināt sadarbību ar skolu pedagogiem, lai sekotu izglītojamo turpmākajiem sasniegumiem. 

Vērtējums: labi 

 

Joma – 4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – logopēds un medmāsa. Nepieciešamības 

gadījumos ir iespēja sadarboties ar pilsētas bāriņtiesu un sociālā dienesta darbiniekiem, lai apsekotu 

sociālā riska ģimenes un nodotu nepieciešamo informāciju par tām. 

   Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” regulāri tiek apzinātas izglītojamo pedagoģiskās 

vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. Izglītojamiem ar runas un valodas 

traucējumiem logopēds realizē atbalsta pasākumus, veicot attīstoši koriģējošo darbību.  Attīstošie 

uzdevumi tiek izvirzīti, individuāli apsekojot izglītojamos mācību gada sākumā, izzinot iemeslus, kas 

kavē runas un valodas attīstību, koriģējot tos, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes atbilstoši 

pirmsskolas vecuma bērnu attīstības specifikai, sniedzot atbalsta pasākumus izglītojamiem un 

pedagogiem. 

Lai atbilstoši izglītojamā vajadzībām izvirzītu uzdevumus un tos realizētu, koriģējoši 

attīstošais darbs tiek plānots individuāli. 2018.gada septembrī tika veiktas runas un valodas pārbaudes 

vidējās, vecākās un sagatavošanas grupās. Izglītojamiem ar runas traucējumiem tika veikta padziļināta 

individuālā logopēdiskā izpēte. Izpētes rezultāti tiek atspoguļoti valodas kartē, atbilstoši tiem noteikts 

korekcijas plāns.  

Nodarbību plānošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta uzdevumu izvēlei, pārliecinoties, vai ar 

konkrēto uzdevumu tiks sasniegts izvirzītais mērķis. Nodarbības secīgums balstīts uz individuālā 

plānā izstrādāto secību un aktualitāti. Sadarbībā ar grupu skolotājiem un vadītājas vietnieci izglītības 

jomā tiek saskaņots un plānots individuālo nodarbību laiks. Izglītojamo runas un valodas korekcija 

tiek realizēta individuālajās un grupu nodarbībās. Atbilstoši traucējuma specifikai, tiek izvirzīts 

nodarbības mērķis, plānots nodarbības saturs, atlasīti mācību materiāli šī mērķa īstenošanai. Sadarbībā 

ar vecāko grupu skolotājiem tiek fiksēti pedagoģisko vērojumu rezultāti, izstrādātas rekomendācijas 
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un individuālie uzdevumi izglītojamiem ar runas un valodas traucējumiem. Izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek vērtēti divas reizes gadā, vai pēc korekcijas mērķa sasniegšanas. 2018.gada septembrī 

tika veikta valodas pārbaude izglītojamiem no 4-7 gadu vecuma. Runas un valodas korekcija bija 

nepieciešama 63 izglītojamiem (vecumā no 4 gadiem), korekcijas darbs tiek uzsākts 35 izglītojamiem.   

 

     3. tabula     

 

Izglītojamo vecums 

(gadi) 

 

 

 

Izglītojamo skaits 

 

 

 

Izglītojamo skaits, 

kuriem nepieciešama 

runas, valodas korekcija 

Cik izglītojamiem   

uzsākts  korekcijas darbs 

septembrī / pabeigts 

decembrī 

3 - 4 gadi 41 (pārbaude tiks 

veikta decembrī) 

 

 

Nav pārbaudīts 

(adaptācijas periods) 

___________ 

4 - 5 gadi 40 22 7/1 

5 – 6 gadi 22 12 12/4 

6 – 7 gadi 43 16 16 

 Kopā: 105 Kopā: 50 Kopā: 35 /5 

                                                                                                                                        

2018.gada decembrī tiek veikta pārbaude 3-4gadīgo bērnu grupā, valodas korekcija 

nepieciešama 18 izglītojamiem. Mācību gada laikā korekcijas darbs realizēts kopā 43 izglītojamiem, 

traucējums izlabots 22 izglītojamiem. 

2. tabula    

 

Izglītojamo vecums 

(gadi) 

 

 

 

Izglītojamo skaits 

 

 

 

Izglītojamo skaits, 

kuriem nepieciešama 

runas, valodas korekcija 

 

Cik izglītojamiem 

realizēts  korekcijas 

darbs janvārī /  pabeigts 

maijā 

3 - 4 gadi 41 18 ___________ 

4 - 5 gadi 40 22 13 / 1 

5 – 6 gadi 22 13 13 / 4 

6 – 7 gadi 

 

43 17 17 / 17  

(skolā jāturpina 4) 

 Kopā: 105 Kopā: 50 Kopā: 43 / 22 
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 Atbalsta pasākumu realizēšanā tiek veikts komandas darbs. Plānojot un realizējot attīstoši 

koriģējošo darbību, notiek sadarbība ar grupu skolotājiem, sporta un mūzikas skolotājiem, medmāsu, 

vadītājas vietnieci izglītības jomā, vadītāju. Nepieciešamības gadījumā tiek realizēta sadarbība ar 

pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai noteiktu izglītojamā vajadzībām piemērotāko programmu 

pirmsskolas izglītības iestādē vai uzsākot skolas gaitas. 

Vecāku informēšana par korekcijas darba rezultātiem notiek individuāli, organizējot pārrunas 

un iesaistot vecākus nodarbību vērošanā. Pēc vienošanās ar vecākiem tiek iekārtotas bērnu saziņas 

burtnīcas, kurās tiek ierakstīti mājās veicamie uzdevumi. Reizi nedēļā tiek organizētas konsultācijas 

vecākiem, kurās iespējams pārrunāt neskaidros jautājumus. 

Iestādē darbojas medmāsa, kura seko līdzi bērnu veselības stāvoklim. Medmāsas pārraudzībā 

ir bērnu medicīnas kartes, kuras ir svarīgākā informācija par bērnu veselības stāvokli. Medmāsa 

uzrauga, lai iestādi neapmeklētu slimi bērni un  pēc slimošanas izglītojamie atgrieztos ar ārsta zīmi. 

Nelaimes gadījumi iestādē tiek atzīmēti nelaimes gadījumu uzskaites žurnālā. Pēc katra nelaimes 

gadījuma kopā ar grupu skolotājām tiek izvērtēti nelaimes gadījuma cēloņi un tiek izdarīti secinājumi, 

kā uzlabot darbu, lai turpmāk tādi nenotiktu. 

Cietušie no vardarbības iestādē nav reģistrēti. Iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta vadītāja 

rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību un bērna rīcība, ja viņš 

kādas personas darbībā saskata draudus. 

 

Stiprās puses:  

• Iestādē ir medicīniskais kabinets, medmāsa seko līdzi bērnu veselības stāvoklim un bērnu 

apmeklējumam. 

• Profesionāla logopēda pedagoģiskais darbs ar izglītojamiem runas un valodas traucējumu 

korekcijā, sniedzot atbalstu pedagogiem un vecākiem. 

Turpmākā attīstība:  

• Rast iespēju atbalsta personālu ar psihologa un sociālā pedagoga atbalstu. 

Vērtējums: labi 

 

4.1.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāti un apstiprināti iekšējie normatīvie dokumenti – iekšējās kārtības 

noteikumi, drošības noteikumi izglītojamajiem, kuros izglītojamie tiek iepazīstināti ar prasībām, 

kādas jāievēro drošībai izglītības iestāde un tās organizētajos pasākumos. Izglītojamo drošības 

noteikumi nosaka iestādes mācību norises drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem, kas 

saistoši un ievērojami visiem izglītojamiem. Ir sekojoši izglītojamo drošības noteikumi:  

• Drošības noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, 

kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību; 

• Drošības noteikumi par ugunsdrošību; 

• Drošības noteikumi par elektrodrošību; 

• Drošības noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu; 

• Drošības noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās; 

• Drošības noteikumi par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos; 

• Drošības noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās; 

• Drošības noteikumi par personas higiēnu un darba higiēnu. 
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  Ar drošības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – 

septembrī, pārējā mācību gada laikā – pēc vajadzības. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības 

noteikumiem skolotājas veic ierakstus grupas žurnālā un drošības instrukciju reģistrācijas žurnālā 

metodiskajā kabinetā. 

Pavasarī iestādes vecāko grupu audzēkņi devās ekskursijā uz Ugunsdzēsības depo, kur tiek 

iepazīstināti ar ugunsdzēsēju darbu un drošības noteikumiem, kas pasargātu no uguns nelaimēm. 

Iestādes abos stāvos ir izvietoti evakuācijas plāni, izgaismotas norādes par rezerves izejām. 

Iestādē ir atbildīgā persona par ugunsdrošību, kura iepazīstina darbiniekus ar ugunsdrošības un 

elektrodrošības noteikumiem, par ko parakstās instruktāžas žurnālos. Reizi gadā tiek organizētas 

evakuācijas mācības, kad tiek ieslēgta trauksmes sirēna un imitēts ugunsgrēks kādā no iestādes 

telpām. Bērniem pieaugušo vadībā jācenšas pēc iespējas ātrāk izkļūt no iestādes telpām norādītajā 

vietā. 

Izglītības iestādes drošībai teritorija ir nožogota, vārti un durvis aprīkotas ar kodu atslēgām. 

Pie ieejas durvīm atrodas zvanu pogas. Vecāki tiek aicināti ievērot noteikumu – neizpaust kodus 

svešām personām. 

Drošības noteikumos izglītojamajiem ir iekļauta kārtība par izglītojamo pienākumiem ievērot 

drošības noteikumus iestādes telpās, kur atrodas interaktīvā tāfele, projektors, dokumentu kamera, 

pārvietojamais ekrāns uz statīva, gaismas galds, smilšu lampas.  

Katru gadu tiek veikta pārbaude iestādes teritorijā esošajām atrakciju iekārtām. Pārbaudes 

rezultāti tiek ierakstīti protokolā. Slēdzienā noteiktie defekti un piezīmes tiek ņemtas vērā un 

novērstas. 

Iestādē ir izstrādāti pastaigu maršruti tuvākajā un tālākajā apkārtnē, iekārtots reģistrācijas 

žurnāls, kurā tiek atzīmēts pastaigas galamērķis, maršruta numurs, bērnu skaits un atbildīgā persona. 

Pastaigu laikā ārpus iestādes teritorijas izglītojamos pavada divi darbinieki. Ārpus iestādes teritorijas 

izglītojamie dodas pastaigā tērpušies spilgtas krāsas atstarojošās vestēs. 

Grupu pedagogi informē izglītojamos par vardarbību, tās veidiem un izpausmēm kā arī rīcību 

vardarbības gadījumos. Viens no iestādes pedagogiem ir apmeklējis “Džimbas deviņu soļu drošības 

programmu” un ieguvis zināšanas par bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipiem, dažādiem 

vardarbības veidiem, to raksturojumu, kļūstot par aģentu. Aģenta galvenie uzdevumi un mērķi 

izglītības iestādē ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, 

veicināt pāridarījumu atklāšanu, apturēt pāridarītāja rīcību. 

 

Stiprās puses:  

• Izglītojamie un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. 

• Iestāde ir aprīkota ar ugunsdzēsības trauksmes ierīci, ir izstrādāti drošības noteikumi, pieejami 

evakuācijas plāni. 

• Iestādes ieejas un izejas durvis un vārti aprīkoti ar kodu atslēgām. 

Turpmākā attīstība:  

• Plānot daudzveidīgus izglītojošu pasākumus par drošības jautājumiem. 

• Turpināt informatīvu darbu ar vecākiem, vēršot uzmanību uz to, ka vārtu un durvju kodus nav 

vēlams izpaust bērniem un nepiederošām personām. 

Vērtējums: labi 
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4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Iestādē liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai izglītojamie attīstītos kā vispusīgi attīstītas 

personības. Iestādes organizētajos pasākumos un ikdienas darbā tiek īstenota patriotiskā, pilsoniskā 

un veselīgu dzīvesveidu veicinošā audzināšana savstarpēji mijiedarbīgā pasaulē, tiek veidota pozitīva 

attieksme pret valsti, sabiedrību un tuvākajiem cilvēkiem. Ikdienas darbā pedagogi un pārējie 

darbinieki rūpējas par pozitīvas un sakārtotas vides radīšanu un uzturēšanu iestādē, veicina 

izglītojamo vērtīborientāciju un attieksmes veidošanu pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, 

kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti. 

Iestādē tiek organizēti saskarsmes un sadarbības pasākumi: iestādes pagalma rotāšana ar 

dekoratīvām Lieldienu olām, atraitnīšu stādīšana, teātra dienas un iestādes pagalma uzkopšanas talka, 

kas sekmē izglītojamo saskarsmes un sadarbības pieredzi. 

 Izglītojamie iesaistās grupas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē un atbalsta pozitīvu uzvedību. 

Pirms pasākumiem un ikdienas darbā ar izglītojamiem tiek pārrunāti kārtības noteikumi, to 

pārkāpumu gadījumi tiek izvērtēti individuālās sarunās. Atbilstoši bērnu vecumam izstrādātie grupas 

kārtības noteikumi estētiski noformēti un izvietoti izglītojamajiem pieejamā vietā. Aktualizējot 

personisko drošību, ar mūzikas, rotaļu, filmu un lomu spēļu palīdzību, sagatavošanas grupas 

izglītojamie apguva Džimbas 9 soļu drošības programmu. 

 Iestādes darba plānā īpaša uzmanība tika pievērsta izglītojošu pasākumu īstenošanai, lai 

sekmētu bērnu patriotisma un valstiskās identitātes apziņu, aktualizējot valsts 100-to gadadienu. 

Izglītojamie piedalījās mērķtiecīgi plānotās un īstenotās daudzveidīgās mācību procesa aktivitātēs:  

• Brīvdabas radošā aktivitāte “Latvijai 100”., 

• Bērnu kolektīvo un radošo darbu izstādes “Nāk rudens apgleznot Latviju!”, “Sveicam Latviju 

dzimšanas dienā!”., 

• Digitālā centra robotikas rotaļnodarbības ar “bee-bot” jeb bitīšu robotiem sagatavošanas grupu 

izglītojamiem “Mana Latvija”, “Latvijas simboli”, “Ciemos Kurzemē”, vingrinot algoritmisko 

domāšanu un iepazīstot Latvijas pilsētas, simbolus un skaistākās vietas Kurzemē., 

• Latviešu gadskārtu ieražu svētki- Mārtiņi “Cepu, cepu plācenīti Mārtiņdienas rītiņā!”., 

• Latviešu multiplikāciju kino rīti jaunākā vecuma grupām, kur izglītojamos pedagogi 

iepazīstināja ar latviešu multiplikācijas filmām: “Kā Lupatiņa mazgājās” un “Zaķīšu pirtiņa”., 

• Latvijas gadadienai veltīts svētku rīts “Mūsu zeme Latvija”, kurā bērni godināja Latviju, 

skandējot tautasdziesmas, skatoties muzikālas īsfilmas un piedaloties rotaļās., 

• Svinīga Latvijas karoga maiņa iestādes pagalmā., 

• Izglītojoša viktorīna “Mana Latvija” vecākai un sagatavošanas grupām, ”, kurā izglītojamie 

aktīvi darbojas ar didaktiskajām spēlēm “Dzīvnieki Latvijā un zooloģiskā dārzā”, “Latviešu 

tautastērpi”, ”Latvju rakstu zīmes”., 

• Svecīšu iedegšana Latvijas kontūras veidolā iestādes pagalmā., 

• Foto siena “Latvijai 100! Dalies ar savu svētku foto!”., 

• Stāstnieces L. Reiteres tradīciju stunda “Pūra lādes stāsts” sagatavošanas grupas bērniem. 

 

 Mācību gada ietvaros katrā gadalaikā ir tapušas vizuālās mākslas radošo darbu izstādes “Lai 

balti Ziemassvētki”, “Sagaidot pavasari” un brīvdabas aktivitāte ziemā “Sniega bumbas ceļam, 

veļam”. 

 Tematisko pasākumu saturu un gaitas analīzi izglītības iestādē veic vadītājas vietniece izglītības 

jomā un mūzikas skolotājas. Pasākumu organizatorisko izvērtējumu, ieteikumus un secinājumus 

atzīmē iestādes izstrādātajā tematiskā pasākuma vērtējuma kartē. Informatīvajās sapulcēs notiek 

informācijas aprite ar grupu skolotājām par pasākumu norisi, uzklausot pedagoģiskā darba 

secinājumus un ieteikumus. Iegūtie ieteikumi un secinājumi tiek izmantoti pasākumu norises 

kvalitātes uzlabošanai, pedagoģiskās pieredzes bagātināšanai. 
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 Svētku pasākumu sagatavošanas procesā tiek iesaistīti izglītojamie, rotājot iestādes telpas un 

apkārtni atbilstoši svētku tematikai, gatavojot ielūgumus aicinātajiem viesiem. Iestādē tiek rīkotas 

izglītojamo darbu izstādes, kurās tiek atklātas katra bērna individualitāte un radošās pašizpausmes 

spējas.  

 Atbalstot Ventspils pilsētas domes Zilā karoga programmas vides izglītību, iestādes audzēkņi ir 

devušies izglītojoši tematiskajās ekskursijās pa pilsētvides objektiem, uz pašvaldības uzņēmumiem, 

mini Zoo “Buki”, Laumu dabas parku, Pūres šokolādes muzeju, maizes ceptuvi “Lāči” un Rīgas 

Zooloģisko dārzu, piedaloties ronēna Hercoga vārda došanas svinībās.  

 Gadskārtu svētkus svinot, vecākās un sagatavošanas grupu audzēkņi devās uz Ventspils 

Livonijas ordeņa pili radošo darbnīcu “Zīmējam balti, rotājam skaisti”, muzejpedagoģisko nodarbību 

Amatu mājā “Lieldienas gaidot”, lai kopīgi ar muzejpedagoģēm kopīgās aktivitātēs veicinātu interesi 

pat latviešu kultūras tradīcijām.  

 Iestādei ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pilsētas Bērnu bibliotēku. Iestādes grupu 

izglītojamie apmeklē Bērnu bibliotēkas organizētos pasākumus, iepazīstoties ar latviešu gadskārtu 

tradīcijām. Savukārt sagatavošanas grupas izglītojamie mācību gada ietvaros piedalījušies Pārventas 

bibliotēkas organizētajā lasītveicināšans programmā “Mūsu mazā bibliotēka”. 

 Piedaloties pasākumos, tiek pilnveidotas sociālās iemaņas, attīstītas tikumiskās īpašības un 

veicināta sociālemocionālā audzināšana. Par paveikto tiek sniegta atgriezeniskā saite, pasākumi tiek 

analizēti un izvērtēti.  

 

Stiprās puses: 

• Iestādē tiek organizēti patriotismu un piederības apziņu veicinoši valstiskās audzināšanas 

pasākumi, godinot valsts un latviešu gadskārtu svētkus. 

Turpmākā attīstība:  

• Uzlabot tematisko pasākumu satura un norises pedagoģisko vērtējumu un analīzi, iegūstot 

secinājumus turpmākai attīstībai    

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzveidīgas 

rotaļnodarbību aktivitātes, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uz vecāku darba 

vietām un pašvaldības uzņēmumiem. Mazākajās grupās bērni tiek iepazīstināti ar profesijām iestādē 

– skolotāja, auklīte, mūzikas, sporta skolotāji, logopēde, pavāri, sētniece, apkopēja, medmāsa.  

Lielākie bērni dodas ekskursijās uz vecāku darba vietām un dažādiem pilsētas uzņēmumiem –  

pašvaldības policiju, Neatliekamo palīdzību, skolu, Ventspils Rātslaukuma apartamentiem, SIA 

“Hercoga druka”. Plānojot ekskursijas, tiek domāts par to, lai bērni saprotamā veidā gūtu priekšstatu 

par kādu no profesijām, izprastu profesijas nozīmīgumu sabiedrībā. Ar bērniem tiek pārrunāts par 

dažādajām profesijām, viņi tās attēlo zīmējumos un citos radošajos darbos, profesijas tiek attēlotas 

rotaļsituācijās un sižeta lomu rotaļās. 

Iestādē organizēto pasākumu un mācību procesa tēmu ietvaros bērni apgūst praktiskas 

iemaņas, kas sekmē dažādu profesiju pārstāvju darbību izpratni – tiek gatavoti salāti (pavāra 

profesija), cepti cepumi un piparkūkas ( konditora profesija), teātra dienās lugu dramatizācijas (aktieru 

profesijas). 

Iestādē ir izveidojusies sadarbība ar Ventspils Futbola akadēmiju, kura piedāvā 2x mēnesī 

sagatavošanas grupas bērniem aktīvi līdzdarboties futbola nodarbībās iestādes sporta zālē un laukumā, 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils daļu, kura organizē atvērto durvju dienu un 
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prezentē savu darba ikdienu, ar Ventspils Mūzikas skolu, kura 2x gadā iestādē sniedz koncertus, 

iepazīstinot ar pianistu, vijolnieku un u.c. mūziķu profesijām. Katru gadu iestādē ciemojas hokeja 

kluba “Venta” treneri, iepazīstinot ar hokeja spēles elementiem un bērniem praktiskā darbībā ļaujot 

izmēģināt hokeja inventāru. 

Iestādes metodiskajā kabinetā ir pieejams plašs metodisko materiālu klāsts un didaktiskās 

spēles par dažādām profesijām visu vecumu bērniem. Grupas vidē ir pieejams informatīvs materiāls 

par profesijām, galda spēles, rotaļlietas, lomu sižeta un rotaļu centri.  Grupas un metodiskā kabineta 

materiālo bāzi katru gadu mērķtiecīgi papildina ar uzskates materiāliem par dažādu profesiju veidiem. 

 

Stiprās puses:  

• Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas. 

• Grupās un metodiskajā kabinetā ir pieejams plašs metodiskais materiāls dažādu profesiju 

izzināšanā. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt plānot un organizēt izglītojošas ekskursijas uz dažādiem pilsētas uzņēmumiem. 

• Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, iesaistot dažādu profesiju prezentēšanā mācību procesa 

ietvaros. 

• Turpināt papildināt mācību un uzskates līdzekļus par dažādām profesijām. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācija 

Plānojot mācību darbu, pedagogi pievērš uzmanību katra bērna individuālajām spējām, 

vajadzībām un interesēm. Mācību procesā izglītojamiem tiek piedāvāti uzdevumi ar dažādām grūtības 

pakāpēm atbilstoši katra bērna spējām un vajadzībām, tiek realizēta individuālā pieeja, iesaistot 

skolotāju palīgu. Individuālais darbs ar bērniem tiek fiksēts grupu individuālā darba kartēs. 

Mācību gada sākumā  un beigās pedagogi izvērtē bērnus, izmantojot bērnu individuālās 

attīstības kartes. Izglītojamie, kuriem mācības sagādā grūtības, tiek iesaistīti individuālajās 

nodarbībās, tiek nodrošināta logopēda palīdzība, sniegtas konsultācijas vecākiem par attīstības 

veicināšanu mājās un tālāko rīcību. Vienojoties ar vecākiem, tiek izlemti jautājumi par pedagoģiski 

medicīniskās komisijas nepieciešamību. 

Lai veiksmīgāk apzinātu izglītojamo spējas, talantu, kā arī mācību grūtības, iestādē notiek 

sadarbība starp grupu skolotājiem, mūzikas, sporta skolotājiem un atbalsta personālu. Skolotāji 

savstarpēji sniedz konsultācijas viens otram, apmainās ar informāciju par izglītojamiem, lai savlaicīgi 

pamanītu, apzinātu un attīstītu katra bērna īpašās spējas. Bērniem tiek piedāvātas iespējas dziedāt, 

dejot, apgūt svešvalodu. Svētkos, koncertos, pasākumos bērniem tiek uzticētas individuālas lomas. 

Jau 6 gadus izglītības iestāde piedalās pašu pedagogu izstrādātā projektā “Bērnu radošuma un 

intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”, kura mērķis ir sagatavot izglītojamos 

pamatizglītības sekmīgai uzsākšanai, būtisku uzmanību veltot viņu individuālo spēju attīstībai. 

Ar Ventspils pilsētas domes atbalstu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu materiālā bāze 

tika papildināta ar attīstošajām spēlēm, dabas izpētes ierīcēm bērnu radošuma un intelektuālo spēju 

attīstībai, kas dod iespēju organizēt bērnu individuālo darbu, ievērojot katra bērna spējas un intereses. 

Tādā veidā rotaļnodarbībās, pastaigu laikā un ārpus nodarbību laikā tiek veicināta bērnu pētnieciski 

izzinošā darbība un sekmētas bērnu prasmes veikt dažādus eksperimentus, vērojumus un mērījumus 

dabā. 
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Bērniem ir iespēja darboties ar mikroskopu, smilšu pulksteņiem, kukaiņu izpētes ierīcēm, 

palielināmajiem stikliem, multifunkcionālajiem svariem, binokļiem, mērīšanas piederumiem, 

dažādām ģeometriskām formām mērījumiem u.c. materiāliem, kas ietekmē loģiskās domāšanas 

attīstību, sekmē bērnu prasmes veikt dažādus novērojumus, pētījumus dabā, veicina bērnu 

matemātisko priekšstatu pilnveidošanos un šo prasmju pielietošanu praktiskās dzīves situācijās, 

bagātina bērnu vārdu krājumu. 

 

Stiprās puses:  

• Iestādē ir pieejams daudzveidīgs materiālu klāsts pētnieciski izzinošām, radošām un 

intelektuālām aktivitātēm. 

• Logopēda un pedagogu savstarpēja sadarbība, apzinot un attīstot katra bērna īpašās spējas. 

• Individuālais darbs tiek plānots un īstenots regulāri, atspoguļojot grupu individuālā darba 

kartēs. 

Turpmākā attīstība:  

• Attīstīt un pilnveidot mācību darba diferenciāciju un individualizāciju.  

Vērtējums: labi 

 

4.5 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Katru gadu iestādē tiek apzināti visi izglītojamie, kuriem ir runas traucējumi. Ja izglītojamam 

tiek konstatēti runas traucējumi, pedagogi par to informē vecākus. Saņemot vecāku piekrišanu, ar 

bērnu strādā logopēds. Logopēds organizē mācību procesu atbilstoši izglītojamo vecumam un valodas 

traucējumiem. Logopēds ar bērniem strādā individuāli vai nelielās grupās kabinetā, kurš ir aprīkots ar 

nepieciešamajiem mācību materiāliem.  

Izglītojamie ar smagākām veselības problēmām tiek nosūtīti uz pedagoģiski medicīnisko 

komisiju. Komisijas atzinums tiek ņemts vērā tālākai rīcībai.  

Pedagogi mācību procesā ņem vērā izglītojamo spējas un vajadzības, atbalsta un motivē 

rezultātiem. Nodrošinot individuālu pieeju katram izglītojamam, tiek veikta bērnu runas spēju un 

iemaņu izpēte, lai logopēds varētu izstrādāt individuālu mācīšanas un runas attīstības plānu. Visa gada 

garumā rūpīgi tiek sekots līdzi un pārraudzīta attīstības un mācību sasniegumu dinamika katram 

izglītojamam individuāli. 

Izglītojamie apmeklē vispārizglītojošās grupas un piedalās visos izglītības iestādes rīkotajos 

koncertos, teātra izrādēs, svētkos un citos pasākumos.  

Mācību gada laikā logopēds aicina izglītojamo vecākus uz individuālām sarunām un 

konsultācijām, iepazīstinot ar izglītojamā attīstības plānu un runas attīstības vingrinājumiem, kuri 

jāveic mājās vecākiem kopā ar bērnu. 

 

Stiprās puses:  

• Iestādē ir logopēdiskais kabinets, kurš ir aprīkots ar kvalitatīviem, daudzveidīgiem mācību 

līdzekļiem bērniem ar valodas un runas traucējumiem.  

Turpmākā attīstība:  

• Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences darbā ar bērniem, kuriem nepieciešams 

individuāls atbalsts.  

• Sekmēt iestādes abu logopēdu sadarbību, veicinot izglītojamo runas attīstību. 

Vērtējums: labi 
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4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Liela nozīme izglītības iestādē tiek pievērsta sadarbībai ar izglītojamo vecākiem pēc principa 

– pedagogs, bērns, vecāki, kur visiem jāsadarbojas, vienam otru papildinot, lai kopīgi varētu saskatīt 

bērnā personību, respektēt to un dot iespēju to vispusīgi attīstīt. Kopīgā sadarbība notiek ikdienā, 

vecāku sapulcēs, pasākumos, sazinoties telefoniski, e-pastā un “WhatsApp” grupās.  

Par aktualitātēm pirmsskolas izglītības iestādē vecāki tiek informēti mutiski, ziņojumu stendos 

grupās un iestādes gaitenī. Divas reizes gadā tiek rīkotas “Atvērto durvju dienas”, kurās vecāki var 

iepazīties ar dienas kārtību, kas sevī ietver rotaļnodarbības, pastaigas, pašapkalpošanās procesus un 

savstarpējo saskarsmi. Vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar pedagogiem, logopēdu, medmāsu, 

vadītāju un vadītājas vietnieci izglītības jomā, lai noskaidrotu sev interesējošus jautājumus par 

apgūstamo mācību saturā un sava bērna sasniegumiem. Jauno audzēkņu vecākiem papildus tiek 

organizēta iepazīšanās sapulce ar iestādes vadītāju, skolotājām un telpām, kur uzturēsies bērns. 

Iestādē notiek dažādi pasākumi kopā ar vecākiem: Ziemassvētki, Mātes dienas, Tēvu diena, 

vecvecāku diena, iestādes teritorijas uzkopšanas talkas diena, vairākās grupā ir mācību gada 

noslēguma pasākumi, radošās darbnīcas.  

Veicinot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, izglītības iestādē tiek izmantotas dažādas 

sadarbības formas: individuālās, kolektīvās un uzskatāmi informatīvās.  

Individuālās sadarbības formas ir individuālās konsultācijas un pārrunas, kurās tiek pārrunāti 

bērnu sasniegumi, izvirzīti mērķi bērnu turpmākajai attīstībai. Kolektīvā sadarbība notiek vecāku 

sapulcēs, atvērto durvju dienās, kopējos pasākumos, svētkos, radošajās darbnīcās, ekskursijās, 

pārgājienos, talkās, sazinoties e-pastos un “WhatsApp” grupās. Uzskatāmi informatīvā sadarbība 

notiek, izvietojot informāciju ziņojumu stendos, veicot anketēšanu un aptaujas, fotografējot izstādes, 

bērnu glīti veidotajos un noformētajos ielūgumos, aicinot vecākus uz gaidāmajiem svētkiem, 

pateicoties vecākiem par atbalsta sniegšanu bērnam, grupiņai un izglītības iestādei.  

Iestādē veiksmīgi darbojas iestādes padome, regulāri notiek sēdes, kurās vecāki tiek 

iepazīstināti ar iestādes attīstības plānu, kā arī sēdes laikā tiek uzklausīti vecāku priekšlikumi un 

ierosinājumi, risinātas problēmas, sniegta informācija par paveikto. Padomes sēdēs vecāku izteiktie 

ierosinājumi un priekšlikumi tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko iestādes darbu. Veiksmīgas 

sadarbības rezultātā ir atrisināti vairāki jautājumi, kuri saistīti ar bērnu izglītošanu un iestādes 

labiekārtošanu. Īpaši uzteicams ir vecāku atbalsts teritorijas apzaļumošanā, pavasaros tiek ierīkotas 

vasaras puķu dobes. 

Vecākiem, kuru bērniem ir konstatētas problēmas mācību un audzināšanas procesā, tiek 

organizētas individuālas tikšanās un pārrunas ar pedagogiem, logopēdu, lai apspriestu, kā uzlabot 

vēlamos rezultātus. Palīdzot vecākiem izprast radušās problēmas, tiek piemeklēti izglītojoši materiāli, 

ar kuriem vecāki tiek iepazīstināti informatīvajos stendos grupu telpās 

 

Stiprās puses:  

• Iestādē notiek interesanti, saturīgi pasākumi bērniem kopā ar ģimenēm.  

• Laba sadarbība ar iestādes padomes vecākiem. 

 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt pilnveidot tematiskos pasākumus ar ģimeņu līdzdalību, dažādojot darba formas. 

• Iesaistīt vecākus bērnu izglītošanas un audzināšanas procesā, izmantojot kā papildus resursu 

jaunu ideju realizēšanā. 

Vērtējums: ļoti labi 
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Joma – 5. Iestādes vide 
5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestāde ir ieviesusi un kopj savas tradīcijas, kuras tiek plānotas un organizētas katru 

gadu. Tās nodrošina savstarpēju cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, rosina empātiju, lai 

izglītojamie un personāls iestādē justos labi. Mācību gads sākas ar Zinību dienas pasākumu. Latviešu 

kultūra un gadskārtu ieražas tiek izzinātas rudens svētkos – Miķeļos un Mārtiņos, Ziemassvētkos, 

Lieldienās un Jāņos. Iestādē tiek godāti vecāki un vecvecāki Tēvu un Mātes dienās, kuras pārtapušas 

par visas ģimenes dienām.  Tiek atzīmēta un svinēta Latvijas dzimšanas diena. Sagatavošanas grupās 

maijā tiek svinēti izlaidumi un notiek svinīgs pasākums, kurā bērni pateicas darbiniekiem par rūpēm, 

gādību un skološanu. Tradicionāli trīs reizes gadā tiek organizēti sporta svētki un izpriecas. Pavasaros 

tiek iestudētas teātra izrādes un atzīmētas teātra dienas, februārī svinēta draudzības diena. 

Kolektīva saliedēšanai tiek organizēti motivējoši pasākumi – Ziemassvētki, Starptautiskā 

sieviešu diena, pārsteigumi Skolotāju dienā, mācību gada noslēguma pasākums, kopīga ekskursija un 

godināti darbinieki apaļajās jubilejās. 

Iestāde savu darbu popularizē portālos: www.ventspils.lv, www.ventasbalss.lv, Ventspils 

Izglītības pārvaldes mājaslapā, iesniedzot relīzes un foto par dažādiem pasākumiem un notikumiem 

iestādē. Darbs tiek prezentēts ikgadējā pirmsskolas pedagogu konferencē, kurā piedalās visu 

pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi un viņu palīgi, Izglītības pārvaldes darbinieki, izglītojamo 

vecāki un uzaicinātie lektori un viesi. 

Izglītības iestādes kolektīvs, savstarpēji sadarbojoties, rada un veido labvēlīgu mikroklimatu, 

kurā katrs darbinieks var tikt uzklausīts un saņemt atbalstu problēmsituāciju risināšanā. 

Problēmsituācijas kolektīvā tiek risinātas individuālās pārrunās, grupu kolektīvu pārrunās vai 

darbinieku sapulcēs. Konflikta cēlonis vienmēr tiek novērsts, situācijas risinātas taisnīgi un godīgi. 

Attieksmē pret apmeklētājiem iestādes personāls ir laipns un korekts, ikviens apmeklētājs tiek 

uzklausīts un viņam tiek sniegta nepieciešamā informācija. 

 Liela uzmanība tiek pievērsta izglītojamo uzvedībai. Iestādē netiek pieļauta fiziska, 

emocionāla vai cita veida vardarbība, tiek savstarpēji uzturētas cieņpilnas attiecības. 

Darbinieku pienākumi ir noteikti amata aprakstā vai deleģēti ar rīkojumu. Uzdevumi un 

pienākumi tiek apspriesti un noteikti informatīvajās sapulcēs un individuālajās sarunās. 

Administrācija pieņem svarīgus lēmumus, kurus tālāk virza vadītājas vietniece izglītības jomā, 

saimniecības pārzine un medmāsa. 

Iestāde ir mājīga, telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, darbiniekiem 

ir labiekārtotas darba telpas ar nepieciešamo aprīkojumu atbilstoši amatam, ir izremontēta un pieejama 

atpūtas telpa. 

Liela nozīme mikroklimata veidošanā iestādē ir darbinieku un bērnu vecāku savstarpējai 

sadarbībai. Izglītojamo vecāki izsaka savu vērtējumu un priekšlikumus Iestādes padomes un grupu 

vecāku sapulcēs. Priekšlikumi tiek ņemti vērā un realizēti iespēju robežās. 

Iestādes darbinieki ar Iekšējās kārtības noteikumiem un Darba kārtības noteikumiem tiek 

iepazīstināti stājoties darbā un katru rudeni atkārtoti. Izglītojamo vecāki ar Iekšējās kārtības 

noteikumiem tiek iepazīstināti jauno audzēkņu vecāku sapulcēs un atkārtoti katra mācību gada 

sākumā. Iepazīšanos ar noteikumiem darbinieki un vecāki apliecina ar parakstu.  

Liela uzmanība iestādē tiek pievērsta patriotiskai un pilsoniskajai audzināšanai. Pilsoniskā un 

patriotiskā audzināšana tiek integrēta gan rotaļnodarbību saturā, gan iestādes pasākumos. Iestādes zālē 

ir izvietoti valsts nacionālie simboli – prezidenta foto, karogs, ģerbonis, himna. Pie iestādes mastā 

plīvo Latvijas karogs. Darbinieki ar savu priekšzīmi māca godāt, cienīt valsti, kurā dzīvojam un tās 

simboliku. Personāls ievēro lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei.  

Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās piederības, 

reliģijas piederības un kultūras.  

 

 

http://www.ventspils.lv/
http://www.ventasbalss.lv/
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Stiprās puses:  

• Iestādē ir izveidojušās stipras un noturīgas svētku un pasākumu tradīcijas. 

• Iestādē ir profesionāla sadarbības vide, kas veicina labvēlīgu mikroklimatu darbam. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt pilnveidot un uzturēt iestādes tradīcijas, stiprinot labvēlīgu mikroklimatu. 

• Turpināt attīstīt pozitīvu saskarsmi starp izglītojamajiem, viņu ģimenēm, iestādes 

darbiniekiem un sabiedrību. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

5.2.Fiziskā vide 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmas 

realizēšanai. Visu astoņu grupu telpas ir gaišas, funkcionālas, estētiski noformētas, sakoptas, tīras un 

kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Katrai 

grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, guļamtelpa, tualetes telpa, virtuves zona. Grupu telpas tiek 

uzturētas atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām - tās tiek regulāri uzkoptas, mērīta gaisa kvalitāte, 

attiecīgi vēdinātas, uzturēta atbilstoša temperatūra. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu 

prasībām. Logi ir aprīkoti ar žalūzijām. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri 

higiēnisko normu prasībām. Regulāri tiek apsekotas grupu telpas, nepieciešamības gadījumos 

atzīmētas un novērstas nepilnības. 

Iestādē ir vadītājas kabinets, medmāsas kabinets, metodiskais kabinets, saimniecības pārzines 

un tabeļvedes kabinets, kuri ir aprīkoti ar datoriem dokumentu izstrādei un slēdzamajiem skapjiem 

personu sensitīvo datu aizsardzībai. Ir arī logopēda un mūzikas skolotāju kabinets. Logopēda kabinetā 

bērniem ir iespējas mērķtiecīgi darboties ar Montesori un citiem izglītojošiem valodas veicinošiem 

mācību materiāliem. 

Metodiskajā kabinetā pedagogiem ir pieejami daudzveidīgi mācību materiāli, kas sekmē grupu 

mācību vides mainību, radot iespēju grupu pedagogiem savstarpēji mainīties ar bērnu attīstību 

veicinošiem izglītojošiem mācību līdzekļiem. 

Iestādē ir aktu zāle un sporta zāle fiziskajām aktivitātēm, kurā atrodas inventārs atbilstoši 

pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām. Mācību procesa dažādošanai ir pieejama telpa, kurā ir 

dokumentu kamera, projektors un portatīvais dators. 

Iestādes virtuve ir funkcionāli aprīkota ar atbilstošu tehniku un inventāru ēdienu gatavošanai. 

Ēdienkaršu sastādīšanai atbilstoši izmanto datorprogrammu “Kurmis - ēdnīca” ( versija “Ēdināšana 

izglītības iestādēs”).  

Iestādē ir pieejami kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrāciju žurnāli 

Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību sanitāri 

higiēniskajām prasībām. Katru mēnesi SIA ‘’Pest Baltic’’ veic deratizācijas un dezinsekcijas kontroli 

iestādē un teritorijā un reģistrē aktu. 

Regulāri tiek pārbaudīti evakuācijas ceļu /izeju rādītāji un nepieciešamības gadījumā tiek 

novērstas nepilnības. 
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Atzinumi iestādes darba turpināšanai. 

 

                                                                                                                                                   4. tabula 

 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese  

Atzinums  Izsniegšanas datums  

Brīvības ielā 19, 

Ventspils,LV-3601 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta pārbaudes akts Nr. 22/12.5-

3.1/33 

2018. gada 14. februārī 

Brīvības ielā 19, 

Ventspils,LV-3601 

Atzinums no PVD Ziemeļkurzemes 

pārvaldes protokola Nr. 88-18-10452 

2018. gada 26. februārī 

Brīvības ielā 19, 

Ventspils,LV-3601 
 

 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas, slēdziens – objekts 

pilnībā atbilst kontroles aktā Nr. 

00294318 vērtēto normatīvo aktu 

prasībām.  

 

 

2018. gada 18.maijs 

Brīvības ielā 19, 

Ventspils,LV-3601 

Atzinums no PVD Ziemeļkurzemes 

pārvaldes protokola Nr. 88-18-11418 

2018. gada 27. jūnijā 

Brīvības ielā 19, 

Ventspils,LV-3601 

Atzinums no PVD Ziemeļkurzemes 

pārvaldes protokola Nr. 88-18-12307 

2018. gada 5. novembrī 

Brīvības ielā 19, 

Ventspils,LV-3601 

Atzinums no PVD Ziemeļkurzemes 

pārvaldes protokola Nr. 88-19-10300 

2019. gada 15. februārī 

Brīvības ielā 19, 

Ventspils,LV-3601 

Atzinums no PVD Ziemeļkurzemes 

pārvaldes protokola Nr. 88-19-11512 

2019. gada 8. augustā 
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Iestādē ar Ventspils Izglītības pārvaldes atbalstu plānveidīgi  veic telpu remontus. 2018. gada vasarā 

tiks veikti remontdarbi ‘’Cālēnu’’ grupā un nomainītas bērnu gultas. 

Iestādē ir ierīkots interneta pieslēgums noteiktos kabinetos un daļai telpu internetu nodrošina 

Wi-Fi.  

Izglītības iestādes telpas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības un trauksmes apziņošanas signalizācijas 

sistēmu.  

Āra teritorija ir nožogota, abu ieeju vārtiem ir kodētas slēdzenes. Iestādes pagalmā ir izvietotas 

rotaļiekārtas bērnu fiziskajām aktivitātēm, smilšu kastes, verandas brīvdabas spēlēm un rotaļām. 

Sporta nodarbībām un kustību attīstībai pastaigas laikā ir pieejams labiekārtots sporta laukums ar 

mīksto segumu un sporta inventāru.  

Katru pavasari kopā ar izglītojamiem un viņu vecākiem tiek rīkota ikgadējā pavasara talka, 

kurā tiek sakoptas puķu dobes, zālājs un apgriezti koki, krūmi. 

Pie izglītības iestādes ir autostāvvietas. Pie galvenās ieejas Brīvības ielā ir uzstādītas ceļu 

satiksmes zīmes – ātruma ierobežojums, atļauja automašīnas novietot darba dienās 30 minūtes no 

plkst. 7.00-18.00.  

 

Stiprās puses: 

• Iestādes darbinieki iesaista izglītojamos apkārējās estētiskās vides veidošanā un apkārtnes 

sakopšanas talkas dienā. 

• Pie iestādes ieejas uzstādītas ceļu satiksmes zīmes – ātruma ierobežojums. 

• Labiekārtots sporta laukums.  

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt labiekārtot iestādes teritoriju – nomainīt celiņu segumus, atjaunot rotaļiekārtas, 

sakārtot zaļo zonu. 

• Turpināt plānot un organizēt remontdarbus iestādes grupu telpās. 

Vērtējums: labi 

 

Joma – 6. Iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiālie resursi 
 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 8 grupu telpas, ar kopējo platību 954,2 m2. Iestādē telpu 

iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam.  Iestādes virtuve un veļas 

mazgātava ir aprīkotas ar nepieciešamo tehniku ēdienu gatavošanai un veļas mazgāšanai un 

gludināšanai. 

Izglītības iestāde mācības ārpus izglītības iestādes organizē tālākās pastaigās un mācību 

ekskursijās. Tiek organizētas mācību ekskursijas Reņķa dārzā, Zilā karoga pludmalē, Piejūras parkā, 

bibliotēkā un citviet pilsētā. 

Mēbeles tiek pakāpeniski mainītas un pielāgotas atbilstoši katram bērna vecumam. 

Iestādes pedagogi  savā darbā var izmantot datorus, projektoru, dokumentu kameru, digitālo 

tāfeli, skeneri, printerus, kopētāju. Pārnēsājamo tehniku pedagogi var izmantot grupu telpās integrētās 

rotaļnodarbībās. Iestādē kopā ir 4 stacionārie un 4 portatīvie datori. Mūzikas zāle ir aprīkota ar 

akustisko skaņu sistēmu, daudzveidīgiem mūzikas instrumentiem, sporta zālē ir pieejams sporta 

inventārs pirmsskolas vecuma bērnu kustību attīstībai. Visa tehnika, iekārtas un inventārs ir darba 

kārtībā. Atbildīgā persona iestādē veic tehnikas uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos, 

ziņojot atbalsta dienestam. 

Iestāde ir ļoti labi nodrošināta ar izglītības programmas apguvei nepieciešamajiem mācību 

tehniskajiem līdzekļiem un mācību materiāliem. Katru gadu budžetā tiek atvēlēti līdzekļi mācību 

materiālu, mācību literatūras, papildus literatūras un rotaļlietu iegādei. No Ventspils pilsētas domes 

katru gadu vēl papildus līdzekļi tiek paredzēti attīstošajām spēlēm, dabas izpētes ierīcēm, mērierīcēm. 
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Metodiskajā kabinetā tiek uzkrāti iegādātie un pedagogu gatavotie mācību materiāli, ir 

pieejami jaunākie preses izdevumi, mācību literatūra, daiļliteratūra, enciklopēdijas , metodiskā 

literatūra, kas tiek papildināta un atjaunota. Visiem pedagogiem ir brīva pieeja metodiskajā kabinetā 

ievietotajiem materiāliem. 

Katru gadu tiek iegādāti mācību līdzekļi, kuri nepieciešami skolotāju, logopēda, mūzikas un 

sporta skolotāja darbam,  

 

Stiprās puses: 

• Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi, pieejamas mūsdienīgas tehniskās iekārtas 

un atbilstošas telpas pirmsskolas izglītības programmas realizēšanai. 

• Regulāra mācību līdzekļu iegāde, papildināšana. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt plānot un īstenot grupu telpu remontus, nomainīt nolietojušās mēbeles un virtuves 

tehniku. 

• Pilnveidot materiāltehnisko bāzi. 

Vērtējums: labi 

 

6.2. Personālresursi 
 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” strādā 40 darbinieki:  22 ir pedagogi un 18 tehniskie 

darbinieki, kas ir pietiekoši, lai īstenotu pirmsskolas izglītības programmu un nodrošinātu iestādes 

tehnisko funkcionalitāti. Darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti amatu aprakstos. 

Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Profesionālo kompetenču pilnveidei skolotāji ir piedalījušies dažādos semināros, kursos, konferencēs. 

Izglītības iestāde plāno, nodrošina un atbalsta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

Skolotāji ir pilnveidojušies mācību metodikā, speciālajā pedagoģijā, kompetenču ieviešanā jaunajā 

mācību saturā, bērnu drošībā, darba aizsardzībā, bērnu tiesību aizsardzībā, bērnu pilsoniskajā 

audzināšanā. 

Visi skolotāji ir apguvuši zināšanas IT izmantošanā, interaktīvo mācību materiālu veidošanā 

un mācību procesa dažādošanā pie interaktīvās tāfeles. Zināšanas un prasmes regulāri tiek 

pilnveidotas Ventspils Digitālajā centrā neformālās izglītības programmas ietvaros tādos kursos kā: 

“Interneta resursi radošam darbam”, “Bezmaksas IT rīki mācību procesa dažādošanai”, “Online rīki 

darba organizēšanai”. 

Katra mācību gada sākumā iestādē tiek apzinātas pedagogu profesionālās pilnveides 

vajadzības, kuras mācību gada laikā tiek realizētas. Skolotājas iegūtās zināšanas un pieredzi prezentē 

un popularizē pedagogu informatīvajās sapulcēs un pedagoģiskajās sēdēs, iemaņas un prasmes tiek 

izmantotas mācību procesa kvalitātes uzlabošanā. Dati par apmeklētajiem kursiem tiek ievadīti VIIS 

sistēmā. 

Visvairāk apmeklētie kursi 2018./2019. māc. gadā: 

• “Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā pirmsskolā”, 

• “Emocionālās un fiziskās vides veidošana un tās nozīme bērna vispusīgai attīstībai, 

kompetenču pieejā mācību saturs 3-7 gadīgo bērnu grupā”, 

• “Aktuāli jautājumi logopēdijā”, 

• “Kompetenču pieeja mācību saturā jaunākā vecuma grupās, ikdienas darba organizēšana”, 

• “Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzībā”, 

• “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana”, 

• “Attīstošas vides nozīme bērna personības veidošanā”, 

• “Pirmās palīdzības sniegšana izglītojamajiem”. 
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Visi darbinieki pilnveido savas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, reizi 3 gados 

tehniskie darbinieki atjauno zināšanas kursos “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos”. 

Skolotāju palīgi informatīvajās sapulcēs apgūst zināšanas par kompetenču pieeju mācību 

saturā un iesaistīšanos tajā.  

Vadītājas vietniece izglītības jomā, pārstāvot Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes, ir 

piedalījusies Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030)  

organizētā seminārā pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu koordinatoriem. Apkopotā informācija 

par jaunā mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādēs tika prezentēta Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. 

Divi iestādes pedagogi jau otro gadu, sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru, visu Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestāžu un Jaunrades nama sagatavošanas grupu bērniem, vispārizglītojošo 

skolu pirmo klašu skolēniem un bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, iesaistījās pedagoģiskajā 

darbā un popularizēja savdabīgu mācību procesu, integrējot tajā “Bee – Bot” robotbitītes. Tās tika 

izmantotas, mācot burtus, ciparus, pilnveidojot bērniem lasīt un skaitīt prasmes, kā arī attīstīt prasmi 

sekot savu darbību secībai, novērtēt to, risinot problēmsituācijas. Bērni nodarbībās vingrinājās 

algoritmiskajā domāšanā, vārdu veidošanā, lasīšanā un loģiskajā domāšanā. Robotikas nodarbībās  

bērni ir zinātkāri un atsaucīgi, tādēļ sadarbība  turpināsies arī nākamajā mācību gadā. 

 

Stiprās puses: 

• Veiksmīga sadarbība ar Ventspils Digitālo centru darbinieku IT prasmju uzlabošanā. 

• Pedagogi pilnveido profesionālās kompetences, apmeklējot daudzveidīgus kursus un iegūtās 

zināšanas izmanto darbā ar izglītojamiem. 

• Tiek nodrošināta tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes 

apmaiņa. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt pilnveidot profesionālās kompetences, apmeklējot seminārus, kursus, metodiskās 

apvienības un savstarpējo pieredzes apmaiņu. 

Vērtējums: labi 

 

Joma – 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” darbības pamatmērķis ir darboties kā izglītības 

iestādei ar augstu darba kvalitāti, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei, īstenojot pirmsskolas 

izglītības programmas mērķus un uzdevumus, veidot daudzpusīgi attīstošu un izglītojošu vidi bērnu 

izaugsmei, kurā katrs bērns spēj attīstīties vispusīgi un harmoniski, pamatojoties uz pozitīvas 

attieksmes veidošanu un mācīšanos darot. 

Mācību gada noslēgumā tiek izvērtēts skolotāju un tehnisko darbinieku darbs iestādē. Grupu 

skolotājas, mūzikas un sporta skolotāji, logopēds un vadītājas vietniece izglītības jomā raksta sava 

darba pašvērtējumu pēc sekojošiem kritērijiem:  

• pedagoga izvirzītie mērķi un ikdienas darbs atbilst pirmsskolas izglītības iestādes 

prioritārajiem virzieniem un sekmējis to īstenošanu, 

• pedagogs ar savu darbu sekmējis izglītojamo zināšanu un prasmju izaugsmes dinamiku, 

• pedagogs aktīvi un mērķtiecīgi piedalījies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā, 

meklē un ievieš savā darbā jaunas sadarbības formas, 

• pedagogs savā darbā iedibinājis pozitīvu saskarsmi ar izglītojamiem, izglītojamo vecākiem un 

kolēģiem, 
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• pedagogs dalās ar izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību 

procesa organizēšanā ar savas un citu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. 

Ar pedagogu pašvērtējumiem iepazīstas un tos izvērtē vadītāja, vadītājas vietniece izglītības 

jomā, pedagogu izvirzīts pārstāvis. 

Skolotāju palīgu darbu katru mēnesi vērtē iestādes medmāsa un saimniecības pārzine. 

Vērtējumi un ieteikumi tiek atzīmēti katras grupas skolotāju palīga mapes vērtējumu lapā. 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē tiek iesaistīti visi iestādes pedagogi. 

Pašnovērtējuma ziņojums tiek balstīts uz dokumentu izpēti un iestādes darba analīzi. Vērtēšanas 

procesā apzinātās stiprās puses un turpmākā attīstība tiks izmantoti veidojot iestādes darba plānu. 

 

Stiprās puses: 

• Mācību gada galvenie uzdevumi tiek plānoti atbilstoši pirmsskolas izglītības aktualitātēm. 

• Pedagogi regulāri veic sava darba pašvērtēšanu un piedalās iestādes pašnovērtējuma ziņojuma 

izstrādē. 

Turpmākā attīstība:  

• Organizēt vecāku un iestādes darbinieku aptaujas, lai izzinātu vecāku un darbinieku vēlmes 

iestādes darba plānošanā.  

Vērtējums: labi 

 

7.2.Iestādes vadības un personāla pārvaldība 

Iestādē ir noteikta organizatoriskā struktūra, kura ir norādīta shēmā. 

 

 

Katram darbiniekam amata aprakstā ir norādīti darba pienākumi, tiesības, atbildība un 

pakļautība. Vadība veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu. Vadītāja pārrauga 

un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, ievieš nepieciešamās izmaiņas. Svarīgu jautājumu 

izlemšanā tiek iesaistīts kolektīvs. Regulāri notiek informatīvās sapulces, pedagoģiskās sēdes, kurās 

darbinieki tiek iepazīstināti ar aktualitātēm, tiek apspriesti un pieņemti lēmumi. Informācijas aprite 
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iestādē notiek arī informācijas stendā, e-pastā, WhatssApp grupās, individuālās sarunās. Vadība 

uzklausa darbinieku izteiktos priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai un iespēju robežās īsteno. 

Vadībai ir ļoti laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, iestādes vecāku padomi. Regulāri 

notiek vecāku padomes sapulces, uzklausīti vecāku interesējoši jautājumi, ieteikumi. Daudzi 

ieteikumi tiek izmantoti iestādes darba uzlabošanā un pasākumu plānošanā. 

Katra mācību gada beigās vadītājas vietniece izglītības jomā un iestādes pedagogi raksta sava 

darba pašvērtējumu. Vadītājas vietniece izglītības jomā veic pedagoģiskā procesa kvalitātes 

uzraudzību, vērojot, izvērtējot un izsakot priekšlikumus pedagogiem rotaļnodarbību organizēšanā. 

Individuālās sarunās pēc rotaļnodarbību vērojuma pedagogs raksta savu pašvērtējumu par 

rotaļnodarbību.  

Katras grupas pedagogi savu darbu prezentē un tiek vērtēti atklātajās nodarbībās. Atklātajās 

nodarbībās piedalās iestādes vadība un citi pedagogi.  

Iestādei ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti. Iestādē tiek ievērota politiskā 

neitralitāte mācību un audzināšanas procesā. Pret visiem izglītojamiem, viņu vecākiem un 

darbiniekiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme. Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, 

Darba kārtības noteikumi un Ētikas kodekss. 

Informatīvajās sapulcēs un individuālajās sarunās vadība izsaka mutiskas uzslavas, atzinības 

visiem darbiniekiem par kvalitatīvi un atbildīgi veiktu darbu. Koplīgums visiem iestādes darbiniekiem 

paredz atbalstu dažādās dzīves situācijās, piemēram, darbinieku bērniem skolu beidzot, obligātās 

veselības pārbaudes apmaksu, arodārsta apmeklējuma apmaksu, tuvinieku nāves gadījumā u.c. 

Mācību gada laikā iestādes vadība seko izglītojamo sasniegumiem, to izvērtējumam bērnu 

individuālās attīstības kartēs, kas izstrādātas atbilstoši bērnu vecumam saistībā ar Pirmsskolas 

izglītības mācību satura programmu. Pedagogi un vadītājas vietniece izglītības jomā individuālajās 

sarunās izvērtē rezultātus un izvirza ieteikumus audzēkņu zināšanu un prasmju izaugsmei. 

Katra mācību gada beigās sagatavošanas grupas audzēkņu izglītības programmas realizācijas 

rezultātu atspoguļojumu “Psihiskās attīstības un sociālajā jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes” vadītājas vietniece izglītības jomā izvērtē, apkopo un iesniedz Izglītības pārvaldē. 

 

Stiprās puses:  

• Iestādes vadība plāno un organizē pirmsskolas izglītības iestādes darbu. 

• Iestādē tiek nodrošināta labvēlīga vide izglītojamiem un darbiniekiem. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt regulāru pirmsskolas izglītības iestādes darbības pašnovērtēšanu. 

• Veicināt katra darbinieku līdzatbildību lēmumu pieņemšana un realizācijā. 

• Pilnveidot pedagoģiskā procesa kvalitātes uzraudzību, motivējot pedagogus pedagoģiskās 

darbības vērtēšanā. 

Vērtējums: labi 

 

7.3.Sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Ventspils pilsētas pašvaldību un tās institūcijām, ar Izglītības 

pārvaldi un tās izglītības iestādēm. Kolektīvs aktīvi un regulāri piedalās dibinātāja organizētajos 

pasākumos, tādos kā Pilsētas svētki, Bērnu svētki, Mazie dziedāšanas svētki, Olimpiskā diena u.c.  

Sadarbība notiek ar Ventspils pilsētas Bāriņtiesu un Sociālo dienestu  problēmsituāciju 

risināšanā. Regulāra sadarbība notiek ar iestādi kontrolējošām institūcijām – Veselības inspekciju, 

Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Katru gadu iestādes 

vecāko un sagatavošanas grupu bērni dodas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, kur 

notiek informatīvi praktiskas nodarbības bērniem par ugunsdrošību. 
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Veiksmīga sadarbība notiek ar Ventspils Centra sākumskolu, 6. vidusskolu un Mūzikas 

vidusskolu. Uz Centra sākumskolu sagatavošanas grupu bērni katru gadu dodas ekskursijās, lai 

iepazītos ar skolas vidi, 6. vsk. notiek pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa ar sākumskolas 

pedagogiem. Centra sākumskolas un Mūzikas vidusskolas audzēkņi iestādē sniedz koncertus, deklamē 

dzeju un iepazīstina ar mūzikas instrumentiem. 

Notiek sadarbība ar Ventspils Digitālo centru, kurā notiek apmācības darbiniekiem IT 

lietošanā, mācību materiālu un filmu veidošanā, foto apstrādē, jaunāko datorprogrammu apgūšanā. 

Ventspils Digitālais centrs iestādes vecāko grupu bērnus iesaista  “Bee-Bot” robotikas nodarbībām. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar Ventspils pilsētas Bērnu bibliotēku un Pārventas bibliotēku, 

kurā bērni ir apmeklējuši dažādus tematiskos pasākumus, kas veltīti bērnu daiļliteratūras dzejniekiem 

un rakstniekiem. Sagatavošanas grupas bērni un skolotājas iesaistījās projektā lasītveicināšanas 

programma “Mūsu mazā bibliotēka”, ko īstenoja Ventspils Pārventas bibliotēka. Iestāde sadarbojas 

ar Ventspils Olimpisko centru, kur notiek sporta aktivitātes - Olimpiskā diena, dažādi sporta svētki un 

stafetes. Katru mācību gadu 6-7 gadu izglītojamie piedalās Ventspils Futbola akadēmijas 

organizētajos pasākumos. 

Iestādes audzēkņi bieži dodas uz Ventspils Livonijas pili un Brīvdabas muzeju, lai piedalītos 

muzejpedagoģiskajās nodarbībās, kā arī, veicinot bērnos latvisko domāšanu un palīdzot izzināt 

latviešu kultūru un tradīcijas, radošās nodarbības apmeklētas arī Amatu mājā. 

 

Stiprās puses: 

• Iestādei ir laba sadarbība ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi un citām pilsētas 

institūcijām. 

• Notiek sekmīga sadarbība ar citām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt rūpēties par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā. 

Vērtējums: ļoti labi 

                                                                                                                        5.tabula 

Nr. 

p.k. 

Iestādes 

darbības 

pamatjoma 

Uzdevumi turpmākai attīstībai 

1. Mācību saturs 

• Organizēt mācību procesu atbilstoši jaunajām valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām. 

• Pilnveidot kvalitatīvu mācību procesu, veicinot pedagogu 

savstarpējo rotaļnodarbību vērošanu un pieredzes apmaiņu. 

2. 
Mācīšana un 

mācīšanās 

• Plānot un organizēt mācību procesu, vadoties pēc jaunajām valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 

programmas. 

• Sekot jaunā mācību satura aktualitātēm. 

• Īstenot izglītojamo lasītprasmes veicināšanas plānu 2019./2020. 

mācību gadam. 

• Uzlabot pedagoģiskā procesa tematisko plānojumu atbilstoši jaunā 

satura ievirzēm. 

• Veicināt vecāku, skolotāju un skolotāju palīgu sadarbību 

izglītojamo mācību procesa uzlabošanā, motivācijas veidošanā. 

• Vērtēšanas kritēriju izstrāde atbilstoši jaunajām valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām. 

• Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidošanos. 
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3. 
Izglītojamo 

sasniegumi 

• Turpināt piedalīties vides izglītības aktivitātēs, iesaistot tajās 

izglītojamos. 

• Atbalstīt un aktīvi piedalīties pilsētas mēroga organizētajos 

pasākumos. 

• Veicināt sadarbību ar skolu pedagogiem, lai sekotu izglītojamo 

turpmākajiem sasniegumiem. 

4. 
Atbalsts 

izglītojamiem 

• Rast iespēju atbalsta personālu ar psihologa un sociālā pedagoga 

atbalstu. 

• Plānot daudzveidīgus izglītojošu pasākumus par drošības 

jautājumiem. 

• Turpināt informatīvu darbu ar vecākiem, vēršot uzmanību uz to, ka 

vārtu un durvju kodus nav vēlams izpaust bērniem un nepiederošām 

personām. 

• Uzlabot tematisko pasākumu satura un norises pedagoģisko 

vērtējumu un analīzi, iegūstot secinājumus turpmākai attīstībai    

• Turpināt plānot un organizēt izglītojošas ekskursijas uz dažādiem 

pilsētas uzņēmumiem. 

• Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, iesaistot dažādu profesiju 

prezentēšanā mācību procesa ietvaros. 

• Turpināt papildināt mācību un uzskates līdzekļus par dažādām 

profesijām. 

• Attīstīt un pilnveidot mācību darba diferenciāciju un 

individualizāciju.  

• Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences darbā ar bērniem, 

kuriem nepieciešams individuāls atbalsts.  

• Sekmēt iestādes abu logopēdu sadarbību, veicinot izglītojamo runas 

attīstību. 

• Turpināt pilnveidot tematiskos pasākumus ar ģimeņu līdzdalību, 

dažādojot darba formas. 

• Iesaistīt vecākus bērnu izglītošanas un audzināšanas procesā, 

izmantojot kā papildus resursu jaunu ideju realizēšanā. 

5. Iestādes vide 

• Turpināt pilnveidot un uzturēt iestādes tradīcijas, stiprinot labvēlīgu 

mikroklimatu. 

• Turpināt attīstīt pozitīvu saskarsmi starp izglītojamajiem, viņu 

ģimenēm, iestādes darbiniekiem un sabiedrību. 

• Turpināt labiekārtot iestādes teritoriju – nomainīt celiņu segumus, 

atjaunot rotaļiekārtas, sakārtot zaļo zonu. 

• Turpināt plānot un organizēt remontdarbus iestādes grupu telpās. 

6. 
Iestādes 

resursi 

• Turpināt plānot un īstenot grupu telpu remontus, nomainīt 

nolietojušās mēbeles un virtuves tehniku. 

• Pilnveidot materiāltehnisko bāzi. 

• Turpināt pilnveidot profesionālās kompetences, apmeklējot 

seminārus, kursus, metodiskās apvienības un savstarpējo pieredzes 

apmaiņu 
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7. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

• Organizēt vecāku un iestādes darbinieku aptaujas, lai izzinātu 

vecāku un darbinieku vēlmes iestādes darba plānošanā.  

• Turpināt regulāru pirmsskolas izglītības iestādes darbības 

pašnovērtēšanu. 

• Veicināt katra darbinieku līdzatbildību lēmumu pieņemšana un 

realizācijā. 

• Pilnveidot pedagoģiskā procesa kvalitātes uzraudzību, motivējot 

pedagogus pedagoģiskās darbības vērtēšanā. 

• Turpināt rūpēties par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā. 

 

 

Ventspils  pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”  

vadītāja Laima Znotiņa
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Pielikums 
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