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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
1.1. Vispārīgas ziņas par izglītības iestādi 

 

  

Dibinātājs   Ventspils pilsētas pašvaldība 

Juridiskā adrese  Ugāles iela 15, Ventspils, LV-3602 

Vadītāja             Marika Lemberga 

E-pasts    pasaka@ventspils.lv 

Tālrunis   63661505 

 

Ventspils pilsēta atrodas Baltijas jūras krastā, kurai cauri tek Ventas upe. Upe pilsētu sadala 

labajā un kreisajā krastā. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” (sk.1.attēls) atrodas 

Ventas upes labajā krastā, Pārventā, Ugāles ielā 15.  

 

 
1. attēls. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaka”. 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaka” ir pašvaldības dibināta un Ventspils 

domes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno Pirmsskolas izglītības programmu un 

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu. 

Bērnu uzņemšana izglītības iestādē notiek atbilstoši Ventspils pilsētas domes 2017. gada 

18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības 

programmas”. 

 

1.2. Izglītības iestādes sociālā vide 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē bērni gan no labi situētām, gan no 

ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kurām ir piešķirts trūcīgo vai maznodrošinātās ģimenes statuss. 
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Lielākā daļa bērnu nāk no labvēlīgām ģimenēm. 2017./2018.m.g laikā bērnu skaits no 

maznodrošinātām ģimenēm ir sarucis (sk.2.attēls).  

 

 

2.attēls. Bērnu skaita no maznodrošinātām ģimenēm izmaiņas 2017./2018. m.g. 

 

Bērnu vecāku materiālo nodrošinājumu ietekmē Ventspils vietējā infrastruktūra, vecāku 

darba vietas Ventspils pilsētā un dzīvesvieta (sk.3.attēls).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.attēls. Ģimeņu dzīvesvietu iedalījums pēc teritorijas. 

                     Tuvākā apkārtne. 2 km rādiuss ap  Ventspils pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaka” 

                     Pilsētas centra daļa. Ventas upes kreisais krasts 

                     Teritorija ārpus pilsētas robežām 
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Analizējot pieejamos datus par ģimeņu dzīvesvietām (sk.4.attēls), var secināt, ka lielākā 

daļa ģimeņu dzīvo Pārventā jeb tuvākajā apkārtnē ap Ventspils pirmsskolas izglītības iestādi 

„Pasaka”. Pilsētas centra daļā jeb Ventas upes kreisajā krastā dzīvo 22 bērnu ģimeņu un tikai 

salīdzinoši neliela daļa ģimeņu dzīvo ārpus Ventspils pilsētas robežām. 

 

 

 

4.attēls. Ģimeņu skaits pēc dzīvesvietas atrašanās vietas. 

 

1.3.Izglītības iestādes vēsture 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaka” ir dibināta 1987. gada 16.novembrī.  Par 

izglītības iestādes vadītāju kļuva Emma Šeļega. Tajā darbojās 12 grupas mazākumtautību bērniem. 

1990. gada vidū, samazinoties bērnu skaitam, pirmsskolas izglītības iestādē tika likvidētas trīs 

grupas. Vienā grupā tika ierīkota sporta zāle, bet divās grupās tika ierīkoti veikali. 

2001. gadā tika likvidēta vēl viena grupa un tika ierīkota ēdnīca, kurā tika ēdināti bērni no 

3 – 7 gadu vecumam. 

2000./2001. mācību gadā atvēra grupu ar latviešu valodas apmācību bērniem no 5 – 7 

gadiem.  

2002./2003. mācību gadā tika atvērta jau otra grupa  bērniem vecumā no 3 – 5. gadiem ar 

latviešu valodas apmācību. 

2007. gadā telpas, kuras bija izīrētas komercdarbībai, tika remontētas un atvērtas grupas. 

Pieaugot pieprasījumam, uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, 2007. gada nogalē tika 

atvērta grupa bērniem no 1,6 – 3 gadu vecuma ar latviešu valodas apmācību. 

2013. gadā tika mainīta izglītības iestādes vadība un par jauno vadītāju kļūst Marika 

Lemberga. 

Pārventa; 161

Pilsētas centrs; 22

Tārgales pagasts; 2
Piltene; 2 Pope; 1
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2017. gada 4. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka” durvis vēra vēl viena grupa 

bērniem no 1,5 – 2 gadu vecumam arī ar latviešu valodas apmācību. 

 

1.4. Vide izglītības iestādē 
 

• 2006. gadā tika veikta iekšējo UK tīklu rekonstrukcija (1. kārta); 

• 2007. gadā tika veikta iekšējo UK tīklu rekonstrukcija (2. kārta); 

• 2008. gadā tika veikta iekšējā elektroapgaismojuma rekonstrukcija un ugunsdzēsības 

signalizācijas sistēmas izbūve; 

• 2010. gadā iestādei tika nomainīts žogs; 

• 2011. gadā tika realizēts “Ēkas energoefektivitaātes projekts (siltināta pirmsskolas 

izglītības iestāde); 

• 2012. gadā tika labiekārtota iestādes teritorija (1., 2. kārta); 

• 2013. gadā tika veikts remonts 7. grupā; 

• 2016. gadā  - remonts 2. grupā; 

• 2016. gadā  - remonts 3. grupā; 

• 2017. gada 4. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka” durvis vēra vēl viena grupa 

bērniem no 1,5 – 2 gadu vecumam arī ar latviešu valodas apmācību. 

• Grupas telpa, kura bija pielāgota sporta nodarbībām, bija par mazu bērnu aktīvai darbībai. 

2017. gadā tika veikts sporta zāles remonts un iegādāts sporta inventārs. Septembra mēnesī 

tika atklāta atjaunotā sporta zāle. 

 

1.5. Īstenotās izglītības programmas 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” realizē divas izglītības programmas (sk.1 

tabula).  

 

1.tabula. Izglītības  programmas. 

Izglītības programmas nosaukums Kods 
Licence 

Nr. Datums 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-3614 
2011.gada 

14.janvāris 

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību 

programma 
01011121 V-5770 

2012.gada 

1.novembris 

 

 

1.6.Izglītojamo skaits 
 

2017./2018. .mācību gadā, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaka” apmeklē 188 

bērni, kuri ir dzimuši laika posmā no 2010.gada līdz 2016.gadam  (sk.5. attēls).  No kopējā bērnu 

skaita 81 ir meitenes un 107 ir zēni. 
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5.attēls. Bērnu skaits pēc dzimšanas gada. 

 

Bērnu skaits pa izglītības programmām: 

• Pirmsskolas izglītības programma (01011111)- 62 bērni; 

• Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (01011121)- 126 bērni. 

 

1.7. Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” strādā 29 pedagogi no dažādām vecuma 

grupām (sk.2.tabula). Izglītības iestādes vadību nodrošina vadītāja un vadītājas vietniece izglītības 

jomā. Atbalstu ikdienas darbā pedagogiem, vecākiem un bērniem nodrošina atbalsta personāls – 

skolotājs  logopēds un medmāsa. 

 

2.tabula. Pedagogu skaita sadalījums pa vecuma grupām. 

Vecuma grupas Pedagogu skaits 

24 gadi un jaunāki - 

25-29 gadi 3 

30-34 gadi 1 

35-39 gadi 1 

40-44 gadi 9 

45-49 gadi 7 

50-54 gadi 3 

55-59 gadi 4 

60-64 gadi 1 

 

Pedagoģiskais personāls ir kvalitatīvs un ar atbilstošu pedagoģisko izglītību (sk.3.tabula). 

Pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bērnu skaits



8 

 

3.tabula.Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības. 

Kopējais pedagogu 

skaits 

Pedagoģiskā izglītība 

Iegūst pedagoģisko 

izglītību 

Iegūta augstākā 

izglītība 

Iegūts maģistra 

grāds pedagoģijā 

29 3 23 3 

 

1.8. Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi un iespējas 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka”, tiek īstenotas trīs interešu izglītības 

programmas, ar kuru palīdzību  daudzi bērni var sekmēt radošuma, spēju un talanta attīstību 

(sk.4.tabula). 

 

4.tabula. Īstenotās interešu izglītības programmas. 

Interešu izglītības programma Sertifikāta Nr. Bērnu skaits 

Pirmie soļi angļu valodā 16/266 9 

Atbalsts latviešu valodas apguvei 16/313 6 

Vispārattīstošas sporta nodarbības bērniem 17/199 14 

 

 

 

 

2. Izglītības iestādes pamatmērķi 

2.1. Misija un vīzija 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes vīzija: 

• Izglītības iestāde: laikmetīga, daudzpusīga, droša, vērtību orientēta pirmsskolas izglītības 

iestāde; 

• Pedagogs: radošs, komunikabls, cieņpilns, uz pārmaiņām vērsts; 

• Bērns: zinātkārs, aktīvs, draudzīgs, daudzpusīgs; 

• Ģimene: uz sadarbību vērsta, atsaucīga, ieinteresēta, līdzatbildīga. 

Misija: Pedagoģiskajam kolektīvam sadarbojoties, veicināt iestādes veidošanos būt par mūsdienīgu 

un atvērtu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā bērni apgūst individualitātes veidošanos, ES apziņu, 

aug un mācās daudzfunkcionālā vidē. 

 

2.2. Darbības pamatmērķis un uzdevumi 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” mērķis ir veidot izglītības vidi, kuras 

centrā ir bērns, organizējot un īstenojot mācību un audzināšanas  procesu, kas nodrošinātu Valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijas un  pamatizglītības standartā  noteikto izglītības  mērķu 

sasniegšanu. 
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2017./2018. mācību gada izvirzītie uzdevumi: 

 

1. Organizēt bērna patstāvīgo darbību, izvēles iespējas jēgpilnā mācību procesā, 

izzinot sevi mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. 

2. Turpināt Brīvdabas pedagoģijas pamatprincipu izmantošanu apmācību procesā. 

Veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu, apkārtējās vides sakopšanu un 

saglabāšanu, resursu jēgpilnu izmantošanu, izmantot mācību satura apguvē 

pētījumus, eksperimentus, modelēšanu, lomu spēles, rosināt lasītprasmi ikdienas 

situācijās. 

3. Stiprināt patriotisko audzināšanu, turpināt pilnveidot sadarbību ar izglītojamo 

ģimenēm, īstenojot dažādas sadarbības formas, izvērtējot un respektējot katra bērna 

individuālo attīstību. 

4. Turpināt veicināt digitālo prasmju apguvi un izmantot jaunās tehnoloģiskās iekārtas 

mācību procesa dažādošanai. 

 

 

2.3 .Izglītības iestādes iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
 

Ventspils izglītības iestādes „Pasaka” iepriekš izvirzītās prioritātes apkopotas vienotā 

tabulā (sk.5.tabula). 

 

5.tabula. Iepriekš izvirzītās prioritātes un to īstenošana. 

 

Darbības 

pamatjomas 
Darbības prioritātes Sasniegtais 

1
. 

M
ā
cī

b
u

 s
a
tu

rs
 

• Mācību satura 

integrācija 

• Lasītprasmes 

veicināšana 

• Pētījumi un 

eksperimenti mācību satura 

apguvē 

• Rotaļnodarbību saturs tiek integrēts, 

vadoties  pēc Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 533 ”Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām” un  pirmsskolas 

izglītības mācību satura programmu. 

• Bērnu lasītprasmes veicināšanai, 

pedagogi papildinājuši materiālo bāzi, 

organizējuši atklātās nodarbības, kuru mērķis 

ir bērnu lasītprasmes sekmēšana. 

• Ikdienas darbā ar bērniem pedagogi 

izmanto dažādus eksperimentus, novērojumus 

u.c. praktiskās metodes, kuras regulāri tiek 

apkopotas un veidotas labās prakses 

prezentācijas.  
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2
. 

M
ā
cī

ša
n

a
 u

n
 m

ā
cī

ša
n

ā
s 

• Brīvdabas pedagoģija 

• Sadarbība ar 

vecākiem 

• Patriotisma un 

valstiskās identitātes 

apziņas sekmēšana 

• Veselības 

nostiprināšana 

• Dzīvesdarbības 

prasmju attīstība 

• Savstarpējo attiecību 

kultūra 

• Veicinot bērnu pētniecisko darbību dabā, 

apmācības procesā tiek izmantoti Brīvdabas 

pedagoģijas pamatprincipi.  

• Lai sekmētu sadarbību ar bērnu 

vecākiem, tiek organizētas vecāku sapulces 

divas reizes gadā, individuālās pārrunas, 

atvērto durvju dienas divas reizes gadā, 

radošās darbnīcas un tematiskie pasākumi.  

• Lai veicinātu bērnu patriotismu,  

izglītības iestādē tiek atzīmēti Latvijas valsts 

svētki, tradīciju bagātie gadskārtu svētki un 

citi tematiskie pasākumi. Grupās tiek veidoti 

patriotiskie „stūrīši”, kur redzama valsts 

simbolika, bērnu darbi, un dažādi ar valsts 

vēsturi saistīti priekšmeti. 

• Lai pilnīgotu pirmsskolas vecuma bērnu 

zināšanas par mutes un zobu veselības 

veicināšanu saistībā ar veselīga uztura 

paradumiem, bērni iesaistās projektā „Man ir 

tīri zobi!”.  

• Veicinot bērnu patstāvību, tika aizsākts 

projekts, kura laikā bērni apgūst 

pašapkalpošanās prasmes. 

• Pedagogu  darbs, veicinot un attīstot 

bērniem draudzīgas un cieņpilnas savstarpējās 

saskarsmes prasmes.  

• Veikta Edurio.com aptauja, kurā gan 

pedagogi, gan bērnu vecāki novērtēja 

sadarbības kvalitāti. 

3
. 

Iz
g
lī

to
ja

m
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sa
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u

m
i 
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g
lī

to
ša

n
ā
s 

u
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u

d
zi

n
ā
ša

n
a
s 

p
ro

ce
sā

 

• Bērnu vērtēšanas 

kartes 

• Bērnu sasniegumu 

uzlabošana 

• Mērķtiecīgam un efektīgam 

pedagoģiskajam procesam, pedagogi divas 

reizes gadā veic bērnu attīstības diagnostiku. 

Iegūtie rezultāti, tiek apkopoti un analizēti, lai 

sekmētu bērnu tālāku zināšanu un prasmju 

izaugsmi. 

• Vecāki tiek informēti par bērna attīstību 

un sasniegumiem. 

• Lai veicinātu bērnu attīstību, tiek plānots 

individuāls pedagoģiskais darbs ar bērniem. 
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4
. 

A
tb

a
ls

ts
 i

zg
lī

to
ja

m
ie

m
 

• Atbalsts bērniem ar 

valodas traucējumiem 

• Latviešu valodas 

apguve mazākumtautību 

grupās 

• Izglītojamo 

personības īpašību attīstība 

un veicināšana 

• Bērniem ar valodas traucējumiem 

atbalstu sniedz logopēds. Pedagogs un vecāki 

zina logopēda rekomendācijas, individuālajā 

darbā tiek sekmēta bērna valodas attīstība. 

• Latviešu valodas skolotāja, kura 

diagnosticē bērnu grūtības apgūt latviešu 

valodu (mazākumtautību grupās), veic 

individuālu darbu ar bērniem, pedagogiem un 

bērnu vecākiem. 

• Pedagogi ievēro bērnu personības 

īpašības pedagoģiskajā procesā, tās veicina, 

attīsta ikdienas darbā. 

• Tiek organizētas regulāras individuālas 

konsultācijas bērnu vecākiem 

problēmsituāciju risināšanā, atbalsta personāls 

sniedz konsultācijas vecākiem un 

pedagogiem. 

5
. 

Ie
st
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d
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 v

id
e 

• Apkārtējās vides 

sakopšana 

• Telpu labiekārtošana 

• Iestādes aprīkošana ar 

IT tehnoloģijām 

• Brīvdabas pedagoģijas apmācības 

ietvaros, tiek sakopta apkārtējā vide. Bērni 

stāda puķes un kociņus, dažādos gadalaikos 

rūpējas par kārtību savos laukumiņos. 

• 2017. gada 3.janvārī programmas 

„Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta” 

ietvaros, pirmsskolas izglītības iestādē 

„Pasaka” svinīgi tika atklāta jaunā Cālēnu 

grupiņa bērniem no pusotra gada vecuma. 

• 2017. gada septembrī atklāta, ar 

Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu, 

atjaunotā sporta zāle. 

• Pedagogu rīcībā ir daudzveidīga 

materiāli tehniskā bāze: portatīvais dators,  

interaktīvā tāfele ar projektoru, datu kamera, 

fotokameras, stacionārais dators ar printeri, 

mūzikas centri un gaismas galds. 
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6
. 

R
es

u
rs

i 

• Kvalificēti speciālisti 

• Kvalificēti pedagogi 

• Pedagogu metodisko 

darbu apkopojums 

• Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē 

„Pasaka” darbu strādā augsti kvalificēti 

speciālisti, kuri radoši veic savus darba 

pienākumus (vadītāja, vadītājas vietniece 

izglītības jomā, latviešu valodas skolotāja, 

logopēde, sporta skolotāja, medmāsa). 

• Izglītības iestādē strādā 32 pieredzes 

bagāti, zinoši un kvalificēti pedagogi. 

• Pedagogu pieredzes paplašināšanai un 

pedagoģiskās kompetences pilnveidei iestādē 

tiek organizētas metodisko darbu 

prezentācijas.  

• Katru gadu norisinās Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 

konference, kurā piedalās dažādi speciālisti. 

Konferences mērķis ir pieredzes apmaiņa un 

jaunu zināšanu iegūšana. 

7
. 

Iz
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lī

tī
b
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n
ā
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n
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• Metodiskā darba 

pilnveidošana 

• Tālākizglītība 

• Pašvērtējums 

 

• Izglītības iestādē tiek rīkotas vadītājas un 

vadītājas vietnieces izglītības jomā vadītas 

pedagoģiskās sēdes. 

• Tiek apmeklētas gan citu pirmsskolas 

izglītības iestāžu metodiskās apvienības, gan 

organizētas un rīkotas metodiskās apvienības 

mūsu iestādē. 

• Tiek organizēta pedagogu tālākizglītība 

atbilstoši izglītības iestādes darba prioritātēm 

un uzdevumiem. 

• Tiek veikta Edurio.com aptauja, aicinot 

iesaistīties izglītības iestādes darbiniekus un 

bērnu vecākus. Iegūto rezultātu apkopojums 

sekmē izglītības iestādes pašvērtējuma 

veidošanu. 

 

 

 

 

 

 

3.Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 
 

3.1. Joma Nr.1. : Mācību saturs 
 

Pirmsskolas izglītības mācību saturs Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka”, tiek 

organizēts pēc divām  licencētām izglītības programmām (sk.6.tabula). 

 

 



13 

 

6.tabula. Izglītības programmas un bērnu skaits tajās. 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo skaits 

2017./2018.m.g. 

Nr. Datums Sākumā Beigās 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-3614 
2011.gada 

14.janvāris 
62 72 

Pirmsskolas 

izglītības 

mazākumtautīb

u programma 

01011121 V5770 
2012.gada 

1.novenbris 
126 123 

 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” mācību procesu īsteno atbilstoši 

licencētajām izglītības programmām, pamatojoties uz  Latvijas Republikas Vispārējās izglītības 

likumu un   Ministru kabineta noteikumiem Nr. 533 ”Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām” un  pirmsskolas izglītības mācību satura programmu.   Katra izglītības programma 

atbilst izglītības standartu un citu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Rotaļnodarbību un interešu izglītības nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst 

licencētajām  izglītības programmām. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. Gada 17. 

Septembra noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmas”, katru gadu tiek apstiprināta dienas kārtība katrā grupā, atbilstoši bērnu 

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

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

sabiedrību, valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus- Latvijas patriotus. 

Apstiprinātie saraksti tiek ievietoti grupu vecāku informāciju stendos. Par izmaiņām 

rotaļnodarbību sarakstā pedagogi un izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti. 

Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības satura vadlīnijas, mācību programmu saturu un 

izmanto to atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Sadarbībā ar iestādes vadību pedagogi 

veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, izvēlas piemērotākos mācību līdzekļus, metodes, 

integrējot tās visās nodarbībās, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Pedagogi 

patstāvīgi veic individuālo darbu ar bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi regulāri 

apmeklē profesionālās pilnveides kursus, pedagoģiskās un metodiskās sanāksmes, tiek regulāri 

organizēta pedagogu pieredzes apmaiņa. Divas reizes gadā, tiek organizētas atklātās nodarbības 

gan izglītības iestādes pedagogiem, gan bērnu vecākiem. Apkopojot un analizējot paveikto darbu, 

pedagogi piesakās gan motivācijas programmai par materiālo stimulēšanu, gan pedagogu 

novērtēšanas pakāpēm. 

Organizētajās vecāku sapulcēs, vecāki tiek informēti par mācību procesa norisi un 

pirmsskolas izglītības iestādes aktualitātēm. Pedagoģiskajās sēdēs vadība un pedagogi apspriež 

dažādus jautājumus par ikdienas darbu, izglītojamiem un apmainās pieredzē. 

 

Stiprās puses: 

• Izglītības iestādē sekmīgi tiek realizētas visas licencētās mācību programmas. 

• Pieejami daudzveidīgi mācību materiāli un līdzekļi. 

• Izglītības iestādes vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu 

izglītības programmu realizēšanā.  

• Pedagogi ņem vērā bērnu spējas un vajadzības mācību procesa plānošanā un 

realizēšanā. 
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Turpmākā attīstība: 

• Uzsākt pedagoģiskā kolektīva apmācības procesu, pakāpenisku pāreju uz 

pilnveidotu mācību saturu un mācīšanas pieeju. 

• Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pilnveidot pedagogu prasmi IT 

pielietošanā mācību procesā. 

• Turpināt dalību Eiropas savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko 

partnerību (KA 219) projektā. 

 

Vērtējums „Mācību saturs”: Ļoti labi 

 

3.2.Joma Nr.2. : Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Kritērijs: Mācīšanas kvalitāte 
 

Skolotāja dienasgrāmata un grupas žurnāls ir Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pasaka” pedagoģiskā procesa organizācijas dokumentācija, kuros pedagogi veic regulārus 

ierakstus. Skolotāja dienasgrāmata, organizējot mācību procesu,  paredz izvirzīt uzdevumus, 

metodes, paņēmienus, pedagoģiskos vērojumus, atbilstoši nedēļas izvirzītajai tēmai. Vadītājas 

vietniece izglītības jomā veic regulāras pārbaudes, kur apseko vai ieraksti tiek veikti korekti, 

atbilstoši noteiktajām normām. Ik dienu grupu pedagogi veic ierakstus grupas žurnālā, kur 

atspoguļo katra bērna izglītības iestādes apmeklētību.  Bērnu skaita kopsavilkumu katru mēnesi 

apkopo iestādes medmāsa. Veicot Edurio.com aptauju, var secināt, ka grupu pedagogi ir informēti 

par to, kāpēc bērni nereti neapmeklē izglītības iestādi (sk.6.attēls). 

 

 

6.attēls. Informācija par bērnu kavējumiem. 

 

Mācību process tiek plānots un organizēts mērķtiecīgi katrai dienai, īstenojot pirmsskolas 

izglītības programmās noteiktos mērķus, uzdevumus un saturu, kas balstās uz pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās noteiktām pamatnostādnēm. Izglītības iestādes mācību darbā izmantotās 

programmas veicina piemērotu un saprotamu mācību procesa virzību pirmsskolas posmā. Mācību 

saturs tiek izstrādāts katrai vecuma grupai un attīstības pakāpei, attiecīgi katrai nedēļai visa mācību 
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gada garumā.  Mācību satura plāni atrodas pie grupu pedagogiem. Nedēļas tēmu plāni tiek 

publiskotas vecāku stūrītī, dodot iespēju bērnu vecākiem ar tiem iepazīties un sekot mācību 

procesam. 

Katrs rīts sākas ar „Rīta apli”. Rīta aplis ir kā sapulce, kuras laikā tiek atkārtotas iepriekš 

apgūtās zināšanas, apspriesti bērnu jautājumi un pārrunāti dienas aktuālie notikumi. Rīta aplī tiek 

izvirzīti esošās dienas plānotie jautājumi. Rotaļnodarbību laikā šie jautājumi tiek paplašināti un 

padziļināti.  

Informācijas aprite notiek plānveidīgi, izstrādājot izglītības iestādes darba plānu mācību 

gadam. Ar to tiek iepazīstināti pedagogi vadītājas rīkotajā sapulcē, iestādes padomes locekļi un 

izglītojamo vecāki grupu vecāku sapulcēs. Aktuālā informācija tiek izdrukāta, izplatīta 

ieinteresējošām pusēm (pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem).  

Tikšanās reizēs ar vecākiem tiek pārrunāti bērnu sasniegumi un citi aktuāli jautājumi. 

Vecāki var iepazīties ar sava bērna veiktajiem darbiem grupas vecāku informatīvajā stendā. 

Tiekoties pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā mācību procesa organizēšanā. 

Vecāku priekšlikumi tiek   uzklausīti grupu vecāku sapulcēs, kopsapulcēs un pirmsskolas izglītības 

iestādes vecāku padomes sēdēs. 

Izglītības iestādē tiek organizētas Atvērto durvju dienas, kad aicināti līdzdarboties bērnu 

vecāki. Vecākiem ir  iespēja iepazīties ar to, kā ikdienā tiek organizēts mācību process. Mācību 

process tiek veikts arī ārā – pastaigās, ekskursijās, pārgājienos. Kā atbalsts mācību procesā nereti 

tiek piesaistīti arī bērnu vecāki. 

Kvalifikācijas prakses vietas organizēšana un īstenošana notiek pēc pieprasījuma. 

Augstskolu studenti, praktikanti tiek  nodrošināti ar prakses vietu iestādē izvēlētās grupas pedagoga 

vadībā. 

Mācību apguves iespējas tiek nodrošinātas atbilstošā darba vidē, ievērojot bērnu vecuma 

īpatnības. Katra grupa iekārtota funkcionāli. Atbilstoši pirmsskolas programmas saturam, tiek 

veidoti un izmantoti mācību materiāli, kas veido un attīsta bērnu zināšanas. Mācību satura apguvei 

gan rotaļnodarbībās, gan ārpus nodarbību laika, tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi. Lai 

veiksmīgāk realizētu mācību gada uzdevumus,  piesaistītu katra bērna uzmanību, nostiprinātu 

prasmes,  iemaņas un padarītu bērna ikdienu krāšņāku, pedagogi  savā darbā radoši izmanto 

dažādas, pašu veidotas didaktiskās spēles, darba lapas uzdevumu veikšanai un ilustratīvus 

materiālus. 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” telpas ir aprīkotas ar dažādiem tehniskiem 

līdzekļiem, kurus pedagogi var izmantot, organizējot mācību procesu. Zāle aprīkota ar projektoru 

un interaktīvo tāfeli, kuru var izmantot mācību procesa laikā. Pēc nepieciešamības iespējams 

izmantot datu kameru, lai projicētu attēlus un sienas. Viena grupa aprīkota ar portatīvo datoru. 

Grupās pieejamas audio ierīces un fotokameras. Pedagogu koplietošanas istaba aprīkota ar 

stacionāro datoru un printeri.  

 

Metodiskais darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 

III daļu „Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa organizācijas principi” : 

• Ievērot bērna vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo 

attīstību. 

• Sekmēt bērna pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē. 

• Nodrošināt bērna, pedagogu un vecāku vai bērna likumisko pārstāvju sadarbību. 

Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas 

vienotībā, sekmējot harmonisku bērna attīstību atbilstoši personības attīstības likumsakarībām un 

vajadzībām. 

Lai veicinātu bērnu uzmanības noturību mācību procesa laikā, tiek izvēlētas daudzveidīgas 

metodes, organizācijas formas un paņēmieni, kas atbilst bērnu interesēm, vecumposmam, attīstības 

pakāpei, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Tiek izmantotas metodes, kas pietuvinātas 
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reālajai dzīvei, piemēram, eksperimentu veikšana un došanās dabā,  pārgājienu organizēšana ar 

uzdevumiem, kas saistīti ar apkārtnes izzināšanu u.tml. 

Mācību procesa pamatā ir sekmīga sadarbība starp bērnu un pedagogu. Pedagogi zina katra 

bērna individualitāti, viņa prasmes un pievērš uzmanību pedagoģiskā dialoga veicināšanai mācību 

procesā. Tiek ņemts vērā izglītojamā vēlmes, domas un bieži balsta nodarbību gaitu uz savstarpējo 

dialogu. 

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi bieži iesaistās mācību līdzekļu izstrādē un dalās 

pieredzē ar paveikto. Didaktiskās spēles, rotaļlietas, izdales materiāli, dažādas kartītes, ilustratīvi 

attēli- tā ir tikai daļa no pedagogu pašrocīgi gatavotiem materiāliem.  Tie ir piemēroti katrai vecuma 

grupai un tiek izmantoti rotaļnodarbībās un ārpus nodarbību aktivitātēs gan grupā, gan Brīvdabas 

pedagoģijā. 

 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt 

mācību procesu atbilstoši mācību priekšmeta saturam. 

• Ir radīti apstākļi, lai izglītojamie varētu mācīties mājīgā, nepiespiestā un radošā 

vidē. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt sekmēt sadarbības veicināšanu ar bērnu vecākiem. 

• Turpināt dažādot rotaļnodarbību vadīšanas veidus, uzsverot izglītojamā lomu, viņa 

vēlmes. 

• Pilnveidot, sistematizēt un uzkrāt metodiskos materiālus. 

• Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem. 

• Veicināt plašāku IT  pielietošanu mācību procesā. 

 

Vērtējums „Mācīšanas kvalitāte”: Labi 

 

3.2.2. Kritērijs: Mācīšanās kvalitāte 
 

Mācīšanās process pirmsskolas izglītības iestādē tiek organizēts tā, ka bērni zina un saprot 

mācību darbam izvirzītās prasības, ar kurām katru mācību gadu tiek iepazīstināti gan bērni, gan 

viņu vecāki.  Katras grupas vecāku stendos tiek izlikts nodarbību saraksts, interešu izglītības 

nodarbību saraksts un dienas režīma plāns. Pedagogi darbā ar bērniem sekmē to motivāciju 

mācīties, rosina apgūt jaunas zināšanas un prasmes, māca vērtēt savu un citu ieguvumu mācību 

procesā, veicina radošumu, attīsta bērnu spējas un talantus. Izglītības ieguve notiek klātienē, 

apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi regulāri katru dienu. Mācību process Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestādē tiek organizēts klātienē, darba dienās iestādē no plkst. 07.00 līdz 

plkst. 18.00. 

Izglītības iestādes zālē tiek organizētas mūzikas nodarbības. Bērniem tiek sniegta iespēja 

piedalīties sporta nodarbībās gan iekštelpās, gan ārā labiekārtotā sporta laukumā. Iestādē ir iespēja 

nodarbībās strādāt pie interaktīvās tāfeles. Bērniem ļoti patīk šīs nodarbības. Tajās bērni kļūst 

uzmanīgāki, aktīvāk iesaistās mācību procesā. Katrā grupā ir ierīkoti dabas stūrīši, kur bērni var 

darboties praktiski, izzināt vērot un eksperimentēt. Izglītības iestādē ir pieejams gaismas galds, kas 

sekmē bērna pirkstu sīkās motorikas attīstību. Gaismas "notur" bērna uzmanību un spēlēšanās 

procesu padara daudz interesantāku. 

Bērnu kavējumi tiek regulāri uzskaitīti grupas žurnālā un izvērtēti. Ja bērns nav apmeklējis 

pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk par trīs dienām un vecāki par neapmeklēšanas iemeslu nav 
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informējuši, tad grupas pedagogi sazinās ar bērna vecākiem. Līdz šim tīšu kavējumu nav bijis. Ja 

tādi būtu, tad risinājuma meklējumos iesaistītu Ventspils Izglītības pārvaldes speciālistu bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos. Nepieciešamības gadījumā konsultētos ar Sociālo dienestu. 

Rotaļnodarbību procesā pedagogi veiksmīgi veido dialogu ar bērniem, rosina izteikt savu 

viedokli, izvērtēt sasniegto, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret nodarbību 

norisi. Pedagogi ņem vērā bērnu intereses, domas. Bērni aktīvi iesaistās  mācību procesā. Tiem 

patīk darboties nodarbībās, taču ir bērni, kuriem nepieciešama papildus motivācija. 

Tā kā bērni ir iesaistīti gan vērtēšanas kritēriju sastādīšanā, gan sava darba            izvērtēšanā, 

bērnu pašvērtēšanas prasmes ir augušas. Arvien vairāk bērnu zina, ka katram darbam ir kritēriji un 

saprot, ka šie kritēriji palīdz saprast, kas ir paveikts un kas vēl jāpaveic. Tomēr          bērni bez 

pedagoga atbalsta vēl nespēj patstāvīgi definēt kritērijus un veikt pilnīgi            patstāvīgu vērtēšanu. 

Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija par 

katra bērna mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa 

organizēšanā. Individuālais darbs tiek veikts gan ar bērniem, kuriem veicas grūtāk, gan arī ar 

spējīgiem bērniem, izmantojot diferencētus uzdevumus.  

 

Stiprās puses: 

• Pedagogi nodrošina sava darba plānošanas un izvērtēšanas kvalitāti un atbild par 

rezultātiem. 

• Bērnu novērošana un izaugsmes dinamikas pētīšana, dod iespēju pedagogiem, 

analizēt bērnu mācību sasniegumus, izvirzīt jaunajai situācijai atbilstošus mācību 

uzdevumus. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot prasmi veidot radošas un interesantas nodarbības. 

• Izglītības iestādes aktīvāka iesaiste dažādos pasākumos – pilsētas un valsts līmenī. 

• Pilnveidot vecāku un  pirmsskolas izglītības iestādes sadarbību bērnu mācīšanās 

procesa uzlabošanā un bērnu mācīšanās motivācijas veidošanā. 

 

Vērtējums „Mācīšanās kvalitāte”: Labi 

 

 

3.2.3.Kritērijs: Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas. Mācību procesa realizēšanas laikā bērniem to zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Bērnu ikdienas darbības rezultāts tiek atspoguļots viņu veiktajos darbiņos nodarbību laikā 

un ārpus nodarbību laikā, kad viņi izrāda interesi un izsaka vēlmi darboties dienas ritumā zīmējot, 

veidojot, darbojoties ar šķērēm un aplicējot. Bērnu darbi tiek novietoti tiem paredzētā vietā – 

vecāku stūrītī, veidojot izstādi. Tos katru dienu var redzēt vecāki, pārrunāt ar saviem bērniem par 

viņu veikumu un konsultēties ar pedagogu, ja rodas jautājumi par bērnu prasmēm un spējām. 

Analizējot aptaujas rezultātus par informācijas apmaiņu starp pedagogu un vecākiem (sk.7. 

un 8.attēls) var secināt, ka dati ir līdzīgi. Turpmāk nepieciešams nodrošināt biežāku  informācijas 

apmaiņu starp pedagogiem un bērnu vecākiem. 
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7.attēls Vecāki iegūst informāciju. 

 

 
8.attēls Pedagogi sniedz informāciju. 

 

Mērķtiecīgam un efektīgam pedagoģiskajam procesam, pedagogi divas reizes gadā veic 

bērnu attīstības diagnostiku. Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek norādīts vērtējums trīs 

galvenajās jomās, kas ietver sevī pakārtotās jomas:  

 

• Sociālā attīstība 

➢ Kulturāli higiēniskās iemaņas 

➢ Sadzīves  iemaņas 

•  Psihiskā attīstība 

➢ Valodas prasmes 

➢ Matemātiskās prasmes 

➢ Dabaszinību apguve 

➢ Tēlotājdarbības prasmes 

• Fiziskā attīstība 

➢ Sīkā motorika 

➢ Fiziskā attīstība 
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Iegūtie rezultāti, tiek  apkopoti, atbilstoši bērnu vecumposmam, izstrādātās vērtēšanas 

kartēs un analizēti, lai sekmētu bērnu tālāku zināšanu un prasmju izaugsmi Pedagogi bērnu vecākus 

un aizbildņus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālajās pārrunās un 

vecāku sapulcēs. Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība. Vērtējumu 

uzskaiti pārrauga un apkopo vadītājas vietniece izglītības jomā. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai izmantotu mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā 

sēdē skolotāji  dalās pieredzē par izglītojamo sasniegumiem mācību gada laikā.   

 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē izstrādāta bērnu attīstības dinamikas vērtēšanas 

kārtība, kura nodrošina vienotu, secīgu, pamatotu bērnu sasniegumu vērtēšanas 

sistēmu. 

• Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas  atspoguļojumu. 

• Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi. 

 

Vērtējums „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”: Labi 

 

3.3. Joma Nr.3.: Izglītojamo sasniegumi 
 

Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā bērnu sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, 

kur galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Pedagogs cenšas uzteikt katra bērna veikumu, 

motivējot un iedrošinot viņu tālākai mācību procesa apguvei. Mācību darbs ir vērsts uz to, lai 

ikviens bērns apgūtu noteiktās mācību priekšmetu standarta prasības. Bērniem, kuriem ir grūtības 

mācību procesā, tiek nodrošināti individuāla atbalsta pasākumi. 

Regulāri tiek pētīta katra bērna mācību sasniegumu dinamika katrā mācību jomā. Bērnu 

sasniegumus ikdienā vērtē atbilstoši valstī noteiktām prasībām. Sasniegumu dinamika tiek 

apkopota divas reizes gadā, mācību gada sākumā un noslēgumā. Bērnu vērtēšanas procesu veic 

grupas pedagogi. Pedagogi analizē bērnu zināšanu un prasmju līmeni, izdara secinājumus, lai 

mācību procesu padarītu vēl efektīvāku. Tiek analizēti sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot 

iespēju katram pedagogam izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai bērniem.  

Individuālajās pārrunās vecāki tiek informēti par bērnu sasniegumiem. 

 

2017./2018. m.g. bērnu skaits katrā grupā (sk.7.tabula): 

 

7.tabula. Bērnu skaits grupās. 

 

Grupas 

numurs 
Grupas nosaukums Bērnu skaits grupā 

1. Pūcītes 16 

2. Mārītes 15 

3. Zvaniņi 19 

4. Rūķīši 16 

5. Pilieniņi 20 
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6. Bitītes 18 

7. Podziņas 22 

8. Septiņkrāsu ziediņi 19 

9. Mazulīši 14 

10. Lapsēni 17 

11. Cālēni 12 

 Kopā:       188 

 

 

 

Ikdienas sasniegumi bērniem vecumā no 1.5 līdz 5 gadiem, pēdējo trīs mācību gadu laikā, 

apkopoti vienotā tabulā (sk.8.tabula). 

 

8.tabula. Bērnu vecumā no 1.6 līdz 5 gadiem ikdienas sasniegumi. 

 

 

Ikdienas sasniegumi bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem, pēdējo trīs mācību gadu laikā, 

apkopoti vienotā tabulā (sk.9.tabula). 

 

 

 

Grupas 

Nr. 

Grupa 

Mācību gads Semestris 

Sasniegta pakāpe % 

Nosaukums 

Bērnu 

vecums 

(gadi) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Pūcītes 1.5-2 2017./2018. 
I 25 35 34 6 - 

II 5 26 30 16 23 

2. Mārītes 1.5-3 
2017./2018. 

 

I 53 15 17 15 - 

II 26 30 25 3 16 

9. Mazulīši 2-3 
2017./2018. 

 

I - 18 32 43 7 

II - - 5 24 71 

11. Cālēni 2-3 2017./2018. 
I 1 15 42 33 - 

II 1 3 11 36 49 

5. Pilieniņi 3-4 
2017./2018. 

 

I 36 37 11 1 - 

II 5 42 33 6 3 

7. Podziņas 3-5 
2017./2018. 

 

I 44 18 17 4 5 

II 30 27 21 3 7 

6. Bitītes 4-5 
2017./2018. 

 

I - 8 14 43 20 

II - - 3 38 44 

8. 
Septiņkrāsu 

ziediņi 
4-5 2017./2018. 

I 1 47 51 1 - 

II - 17 29 13 12 
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9.tabula. Bērnu vecumā no 5 līdz 7 gadiem ikdienas sasniegumi. 

 

 

Analizējot apkopoto informāciju  par bērnu attīstības dinamiku I un II mācību gada 

semestrī, var novērot bērnu izaugsmi mācību satura apguvē. To veicina  regulārs ikdienas darbs 

pirmsskolas izglītības  iestādē un sadarbība ar ģimeni. 

Kā galvenos iemeslus mācību satura nepilnvērtīgai apguvei var minēt: 

• bērni neregulāri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi- slimības vai kādu citu 

iemeslu dēļ; 

• bērni ar nenoturīgu uzmanību, nespēju koncentrēties mācību procesam. 

• bērni ar uzvedības problēmām. 

 

Stiprās puses: 

• Izveidota bērnu izaugsmes dinamikas uzskaites sistēma pa jomām un pakāpēm. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt sekmēt bērnu vispusīgu attīstību mācību satura apguvē. 

• Rosināt pedagogus veikt katra bērna sasniegumu dinamikas izpēti un izmantot 

iegūtos rezultātus turpmākā izglītības procesa plānošanā, prognozēšanā un 

realizēšanā. 

• Veicināt biežāku informācijas apmaiņu starp pedagogu un vecākiem. 

• Sekmēt katras grupas pedagogu sadarbību, veicot bērnu sasniegumu dinamikas 

izpēti. 

 

Vērtējums „Izglītojamo sasniegumi”: Labi 

 

Nr. 

p.k. 

Grupa 

Mācību gads Semestris 

Programma apgūta % 

Nosaukums 

Bērnu 

vecums 

(gadi) 

Jā Daļēji Nē 

10. Lapsēni 5-6 2017./2018. 

I 55 34 11 

II 71 23 6 

4. Rūķīši 

5-6 
2017./2018. 

 

I 

 
43 41 15 

II 

 
56 40 4 

6-7 
2017./2018. 

 

I 

 
50 42 9 

II 

 
79 9 - 

3. Zvaniņi 6-7 
2017./2018. 

 

I 

 
69 24 7 

II 

 
85 13 4 
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3.4. Joma Nr.4. : Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1.Kritērijs: Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” regulāri tiek apzinātas bērnu 

psiholoģiskās, fiziskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota bērnu 

atbalstam. Izglītības iestādē darbojas atbalsta komanda, kurā strādā logopēds, latviešu valodas 

skolotājs, medicīnas māsa un pedagogu palīgi. 

Sertificēta medicīnas māsa veic regulāru bērnu medicīnisko aprūpi. Bērnu veselības 

uzskaites dati ir pieejami pie  izglītības iestādes medicīnas   māsas, kura veic visus nepieciešamos 

pasākumus bērnu drošībai un veselības aprūpei. Nepieciešamības gadījumā notiek sadarbība starp 

medicīnas māsu, vecākiem un pedagogiem. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas 

gadījumā, kur iesaistīts bērns pirmsskolas izglītības iestādē,  vecāki tiek nekavējoties informēti 

telefoniski. Lai bērni pilnvērtīgi apgūtu pirmsskolas izglītības programmā, Latviešu valodas jomā 

noteiktās kompetences, bērnu valodas un runas attīstības iemaņas nepieciešamības gadījumā 

pilnveido logopēds. Novērots, ka ik gadu palielinās to bērnu skaits, kuriem ir logopēdiskas 

problēmas. Ar bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu , strādā 

latviešu valodas skolotāja. Latviešu valodas skolotāja veic individuālu darbu, lai sekmētu 

mazākumtautību bērnu prasmes  latviešu valodas apguvē. Jebkura atbalsta personāla darbinieka  

konsultācijas bērnu vecākiem ir pieejamas iestādē, vienojoties par konkrētu laiku. 

Pirmsskolas izglītības iestādē  ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība starp pedagogiem, 

izglītības iestādes vadību, vecākiem un atbalsta personālu par izglītojamajiem, kuriem ir 

nepieciešams psiholoģisks  vai sociāls atbalsts. Notiek sadarbība ar vecākiem un ģimenes krīzes 

centra darbiniekiem, pašvaldības  policiju,  sociālo dienestu un bāriņtiesu. 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek 

laboti un papildināti, atsaucoties uz izmaiņām likumdošanā. Pirmsskolas izglītības iestādes 

darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības 

noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiek rīkotas mācības 

par rīcību ārkārtas situācijās. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu uzrauga gan iestādes 

darbinieki, gan atbalsta personāls un administrācija. Pedagogi katrā grupā izstrādā iekšējās kārtības 

noteikumus, atbilstoši bērnu vecumam un viņu sapratnei. Bērniem katrā grupā pedagogi veido 

nodarbības, lai bērni labāk izprastu kārtības noteikumus un tos ievērotu. Iekšējās kārtības 

noteikumi ir vecāku informācijas stendos, lai arī vecāki varētu ar tiem iepazīties. Edurio.com 

aptaujas rezultāti liecina, ka 36% aptaujāto vecāku, jūtas droši par savu bērnu, kamēr tas ir 

pirmsskolas izglītības iestādē. 48% no vecākiem atbildēja, ka jūtas diezgan droši. Ne droši, ne 

nedroši ir 12% no visiem respondentiem un tikai 4% atzina, ka ir diezgan nedroši. 

Izglītības iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un 

evakuācijas kārtība. Ugunsdrošības nolūkos, izglītības iestādē ir ierīkota automātiskā 

ugunsdrošības signalizācija. Katru mācību gadu iestādē notiek evakuācijas mācības. Drošības 

nolūkos pie pirmsskolas izglītības ēkas izveidots stāvlaukums automašīnām. Ir ierīkota un tiek 

izmantota velosipēdu novietne. Lai gan pirmsskolas izglītības iestāde atrodas dzīvojamajā zonā, 

aktuāli ir ceļu satiksmes drošības jautājumi. Izglītības iestādes tuvumā izvietotas ceļu satiksmes 

noteikumiem atbilstošas zīmes, ātruma ierobežojošais valnis jeb „guļošais policists”, norādes un 

aizliegumi ar mērķi paaugstināt drošību skolas apkārtnē. Visiem pirmsskolas izglītības iestādes 

darbiniekiem ir pieejama drošības prasībām atbilstoša informācija, kā nepieciešamības gadījumā 

sazināties ar operatīvajiem palīdzības dienestiem, kur zvanīt nelaimes gadījumos. 

Bērni regulāri tiek informēti par drošības noteikumu ievērošanu, sekām un cēloņiem. Bērni 

ir informēti, kā rīkoties traumas gadījumā vai bīstamās situācijās. Lai drošības noteikumu apguve 
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būtu sekmīga, pedagogi izvēlas dažādas bērniem saistošas metodes, tiek rādītas multfilmas par 

drošību, lasītas pasakas, kuru morāle ir drošība u.c. metodes.  Katrā grupā ir izvietoti pārskatāmi, 

bērniem saprotami grupas noteikumi. 

Lai nepieļautu, ka izglītības iestādē iekļūst nepiederošas personas, izglītības iestāde ir 

pieslēgta apsardzes signalizācijai. Vārtiņi ir aprīkoti ar koda sistēmu, kas liedz piekļuvi 

nepiederošām personām.  Izglītības iestādes darbinieki ir informēti, kā jārīkojas, ja izglītības 

iestādes teritorijā  tiek pamanīta nepiederoša persona. 

Izglītības iestādē visi mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir droši ar valstī 

noteiktajiem sertifikātiem. Regulāri darba drošības speciālists tos pārbauda un veic žurnālā 

nepieciešamos ierakstus.  

Pārbaudes pirmsskolas izglītības iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais 

dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa.  Regulāri tiek 

sekots līdzi Iestādes sanitāri - higiēniskajam stāvoklim, tīrībai, kārtībai un drošībai. 

Liela vērība tiek veltīta veselīga dzīvesveida popularizēšanai, ietverot gan rūpes par 

veselīgu ēdienu, gan pietiekošām kustībām un tīru vidi. Izglītības iestādē rūpējas par veselīgu 

brokastu, pusdienu un launaga piedāvājumu visiem izglītojamiem. Ēdienkartes izveidei tiek rūpīgi 

sekots, lai tā piedāvātu bērniem daudzveidīgu un sabalansētu uzturu. Katru dienu, pastaigas laikā, 

bērni uzturas ārā. Pastaigas ārā nodrošina bērnus ne tikai ar svaigu gaisu, bet arī ar fiziskām 

aktivitātēm. 

 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” ir pieejami atbalsta personāla pakalpojumi. 

• Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un drošības instrukcijas. 

• Tiek organizēti pasākumi un nodarbības par drošību. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Sniegt izglītības iestādes darbiniekiem informāciju par pirmās palīdzības sniegšanu, 

lai tie nepieciešamības gadījumā varētu sniegt pirmo palīdzību un neapjuktu 

ekstremālās situācijās. 

• Turpināt sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, drošību. 

 

Vērtējums „Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana”: Labi 

 

 

 

3.4.2. Kritērijs: Atbalsts personības veidošanā 

 

Organizējot mācību procesu, grupu pedagogi izvirza nedēļas tēmas, kas ietver bērnu 

personības attīstību, piemēram, mana drošība, draugi visapkārt, esi vesels u.c. tēmas. Personības 

attīstība tiek veicināta, izvēloties daudzpusīgas, bērniem saistošas metodes un paņēmienus. Grupas 

vide tiek veidota tā, lai sekmētu katra bērna emocionālā intelekta spēju attīstību. Pedagogi izvirza 

uzdevumus, kas sekmē bērnu empātijas spēju attīstību, rosina bērnus veidot pozitīvu sadarbību ar 

apkārtējiem cilvēkiem, sekmē bērnu prasmes problēmsituāciju risināšanā. 

Lai sistematizētu pirmsskolas izglītības iestādes darbu, pedagogi plāno rotaļnodarbību 

norisi un pasākumus saistībā ar Iestādes pasākumu plānu, paredzot tēmas, kas atbilst bērnu 

vecumam, attiecīgās grupas sastāvam un mikroklimatam. Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka”, 

tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi, kas ir balstīti uz izglītības iestādes tradīcijām ar 

mērķi stiprināt patriotismu un valstisko identitāti, iepazīt Latvijas vēsturi, latviešu tautas tradīcijas 
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un veicināt pilsonisko apziņu, kā arī nostiprinātu attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā 

pret sevi, savu veselību. 

Grupas pedagogu mērķis ir veicināt katra bērna tāda tikumu sekmēšanu, kā piemēram, 

atbildība, godīgums, pieklājība, līdzcietība, savaldība un centība. Pedagogi ikdienā veicina bērnu 

pozitīvo uzvedību izmantojot dažādas metodes un paņēmienus, piemēram, tiek izmantoti literārie 

darbi tikumu izpratnes veidošanā, grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, tiek 

organizētas sistemātiskas un pēctecīgas pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši tematikai, 

situācijai. Pedagogi bērnus informē mutiski par grupas noteikumu neievērošanu. 

Mācību gada sākumā tiek izstrādāts pirmsskolas izglītības iestādes lielais pasākumu plāns. 

Vienu reizi mēnesī grupas pedagogi izstrādā un iesniedz plānoto pasākumu sarakstu vadītājas 

vietniecei izglītības jomā. Katra mēneša pasākuma plāns ir publiski pieejams Ventspils Izglītības 

pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv. Ārpus rotaļnodarbību laika pasākumi tiek plānoti un norit ar 

pedagogu vai vecāku līdzdalību.  Bērni ir galvenie pasākumu dalībnieki un tiek iesaistīti pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā gatavojot pasākumu vietas noformējumus un maskas, izstrādājot 

pasākumu scenārijus. 

Atbilstoši izglītības programmai bērniem tiek piedāvāta daudzveidīga interešu izglītība. 

Bērniem ir iespēja apmeklēt tādas nodarbības, kā: 

• Pirmie soļi angļu valodā 

• Atbalsts latviešu valodas apguvē 

• Vispār attīstošas sporta nodarbības bērniem 

Informāciju par interešu izglītību vecāki un bērni iegūst no grupu pedagogiem. Vecākiem 

informācija par interešu izglītības programmām un nodarbību norises laikiem-ir pieejama publiski 

vecāku stendos, katrā grupā. Interešu izglītības programmu nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši 

bērnu vajadzībām un iestādes iespējām.  

 

Stiprās puses: 

• Sekmīgi izstrādāti un papildināti iekšējās kārtības noteikumi. 

• Tiek piedāvātas interešu izglītības programmas visām bērnu vecuma grupām. 

• Izglītības iestādes sabiedriskā dzīve balstās uz daudzveidīgajām tradīcijām. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt mūsdienīgu metožu un līdzekļu izmantošanu dažādos grupu un  

pirmsskolas izglītības iestādes organizētos pasākumos. 

• Turpināt pilnveidot bērnu līdzdalību izglītības iestādes organizētajos pasākumos, 

kā arī turpināt iesaistīt vecākus  dažādās aktivitātēs. 

 

Vērtējums „Atbalsts personības veidošanā”: Ļoti labi 

 

 

3.4.3. Kritērijs: Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” karjeras izglītība ir iekļauta audzināšanas 

programmā. Karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti grupu rotaļnodarbībās un  

ārpusstundu aktivitātēs, dodoties pārgājienos un mācību ekskursijās. Pirmsskolas izglītības iestādei 

„Pasaka” ir izveidojusies sadarbība ar tādām iestādēm, kā Pārventas bibliotēka, pašvaldības SIA 

„Ūdeka”, Pārventas Olimpiskais centrs, Ventspils Livonijas ordeņa pils, Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parks u.c. iestādēm.  

Vispirms bērni iepazīst pirmsskolas iestādē dažādās profesijas – skolotāja, skolotāja palīgs, 

vadītāja, medicīnas māsa, logopēds, sētnieks, pavārs, dārznieks. Bērni labprāt piedalās dažādu 
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profesiju izpētē. Zīmējot bērni vizualizē šīs profesijas, izzina pienākumus. Lai popularizētu un 

iepazītu  dažādas profesijas, tiek iesaistīti bērnu vecāki, kuri radoši bērniem prezentē savus amatus 

(policists, pārdevējs, celtnieks u.c.). Sagatavošanas grupas bērni,  kopā ar pedagogiem, dodas 

mācību pārgājienos un ekskursijās. 

 

Stiprās puses: 

• Tiek rīkotas mācību ekskursijas uz dažādiem muzejiem, Ventspils uzņēmumiem, 

lai veicinātu bērnu interesi karjeras izglītībā. 

• Ar individuālas pieejas palīdzību tiek saskatītas un attīstītas dažādas bērnu 

spējas. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām. 

• Turpināt sadarbību ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā. 

 

Vērtējums „Atbalsts karjeras izglītībā”: Labi 

 

 

3.4.4. Kritērijs: Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

 

Pedagogi, plānojot mācību darbu, ņem vērā bērnu vajadzības atbilstoši viņu attīstībai un 

individuālajām spējām. Katrā no grupām ir bērni, kuriem prasmju un iemaņu apguve sagādā 

grūtības vai otrādi, vajadzīgs atbalsts bērniem, kas tiecas apgūt mācību saturu arvien vairāk un 

plašāk. Pedagogi divas reizes gadā veic katra bērna attīstības dinamikas izpēti un secina, ar kuriem 

bērniem jāstrādā papildus, lai attīstītu un pilnveidotu to stiprās puses un mazinātu vājās. Attiecīgi 

tiek plānots individuālais darbs. 

Mācību satura apguve sagādā grūtības lielākoties tiem bērniem, kuri  dažādu iemeslu pēc 

neregulāri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Pedagogi  rotaļnodarbību un ārpusnodarbību 

laikā šiem bērniem velta papildus uzmanību, piedāvājot diferencētus uzdevumus. Tiek izmantotas 

dažādas mācību metodes lai mācību procesu pielāgotu bērnu vajadzībām, spējām un interesēm. 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” tiek rīkotas atklātās nodarbības, kurās pedagogi 

dalās pieredzē cits ar citu. Pedagogiem ikdienā sadarbojoties ar sporta skolotāju, mūzikas skolotāju 

un atbalsta personālu, notiek informācijas apmaiņa par bērnu attīstību.  

Atbalsta personāls kopā ar grupu pedagogiem veic to bērnu izpēti, kuriem mācības sagādā 

grūtības. Tiek izvērtēta attīstības dinamika un bērnu uzmanības noturība rotaļnodarbības laikā. 

Sadarbojoties ar pedagogiem un vecākiem, tiek veicināta palīdzība bērniem, kuriem ir problēmas 

mācību satura apguvē. Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās piedalās izglītojamā 

vecāki, administrācija, grupas skolotājs un atbalsta personāls. Pedagogi informē un sniedz 

individuālas konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā un kā veiksmīgi 

sadarboties. 

 

Stiprās puses: 

• Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās 

process, kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības. 

• Izglītojamie tiek sekmīgi sagatavoti pamatizglītības apguvei; 

• Ir izstrādātas Bērnu attīstības novērošanas un izpētes kartes visiem pirmsskolas 

vecuma posmiem. 
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Turpmākā attīstība: 

• Diferencēts darbs rotaļnodarbībās. 

• Pedagogiem rast iespēju pilnveidot profesionālo kvalifikāciju darbā ar bērniem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības. 

• Turpināt sadarbību ar vecākiem un informēt viņus par bērnu vajadzībām, fizisko 

un garīgo attīstību. 

 

Vērtējums „Atbalsts mācību darba diferenciācijai”: Labi 

 

 

3.4.5. Kritērijs: Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaka” neīsteno programmu bērniem ar īpašām 

vajadzībām. Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē nav bērni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumiem.           

    

 

3.4.6. Kritērijs: Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība starp pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaka” un bērnu vecākiem ir viens no 

prioritārajiem jautājumiem. Gan pedagogi, gan pirmsskolas izglītības iestādes vadība informē 

vecākus par mācību, audzināšanas un socializācijas darbu, par iestādē paredzamajiem 

pasākumiem, par visām iestādes darba režīma izmaiņām. Informācijas apmaiņa notiek mutiski, 

iestādes un grupu stendos, Ventspils izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv, avīzē  “Ventas 

Balss”. Sadarbība ar vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiski plānota pirmsskolas izglītības 

iestādes darba plānā. 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” ir izveidota Iestādes vecāku padome, kurā piedalās 

vecāku pārstāvji no katras grupas un iestādes administrācija. Iestādes vecāku padomes sēdes notiek  

ne retāk kā divas reizes mācību gadā. Vecāku padome risina jautājumus par izglītības iestādes 

ikdienas dzīvi, bērnu drošību un veselību, izmaiņām iekšējos normatīvajos dokumentos, finanšu 

līdzekļu racionālu izmantošanu, kā arī attīstības plānošanu. 

Vecāki labprāt līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā ikdienā. Grupu pedagogi  

vismaz divas reizes mācību gadā organizē grupu vecāku sapulces, kurās tiek apspriesti dažādi 

aktuāli jautājumi par mācību procesa norisēm un ārpus rotaļnodarbību pasākumiem. Šajās sapulcēs, 

pēc nepieciešamības, piedalās iestādes vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā un atbalsta 

personāls. Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus iestādes darba 

uzlabošanai. 

Lai nodrošinātu sekmīgu informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi, tiek 

izmantotas: 

• Individuālas tikšanās 

• Saziņa izmantojot telefonu (īsziņas) 

• Gan iestādes, gan grupu e-pasti 

• Grupās izveidotas sociālās platformas Facebook un WhatsApp 

• Informācija vecāku stendos 

Nepieciešamības gadījumā, vecākiem tiek organizētas individuālās tikšanās ar 

pedagogiem, lai gūtu informāciju par bērna sasniegumiem  un izglītības iestādes administrāciju.  
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Vismaz divas reizes mācību gadā vai biežāk tiek organizētas grupu vecāku sapulces, kurās 

vecāki saņem informāciju par izglītības iestādes darbu, aktualitātēm, mācīšanas, mācīšanās un 

mācību satura jautājumiem. 

Bērnu vecāki ir atvērti sadarbībai un labprāt piedalās izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos un mācību darbā. To apliecina arī Edurio.com veiktās aptaujas rezultāti (sk. 9.attēls). 

Tradicionāli pasākumi ir: Tēvu dienas aktivitātes, Grupas Ziemassvētku koncerts, Mātes dienas 

koncerts, sagatavošanas grupu izlaidumi, vecāku sporta diena un atvērto durvju dienas.  Arī klašu 

ekskursijās vecāki neatsaka savu dalību. 

 

 
9.attēls. Vecāku piedalīšanās organizētajos pasākumos. 

 

Vecākiem sniegtā informācija par bērna sasniegumiem ir saprotama, lietderīga un 

konfidenciāla. Individuālo pārrunu laikā vecāki  var saņemt informāciju par viņu bērnu zināšanu, 

spēju un prasmju attīstību. Vecāki savlaicīgi tiek informēti, ja ar bērnu radušās problēmas. 

Nepieciešamības gadījumā tiek lūgta konsultācija atbalsta personālam. 

 

Stiprās puses: 

• Regulāri tiek organizētas Atvērto durvju dienas un vecāku individuālās tikšanās 

ar pedagogiem. 

• Vecāki labprāt līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā. 

• Iestādē darbojas iestādes Vecāku padome. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot informācijas apmaiņas procesu pirmsskolas izglītības iestādei ar 

vecākiem. 

• Izstrādāt daudzveidīgas darba formas sadarbībai ar vecākiem, uzlabojot 

informācijas apmaiņu.  

• Meklēt jaunas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai mācību un audzināšanas 

procesā. 

 

Vērtējums „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”: Labi 
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3.5. Joma Nr.5. : Iestādes vide 

3.5.1. Kritērijs: Mikroklimats 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaka” apritējuši jau 30 gadi. Tā mainījusies un 

attīstījusies gadiem līdz, saglabājot savas tradīcijas. Pirmsskolas izglītības iestāde veiksmīgi plāno 

un īsteno sava tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas: Zinību diena, Miķeļdienas 

tirdziņš, Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētku koncerts, Mātes dienas koncerts, sagatavošanas 

grupu izlaidumi un visas gadskārtu ieražas. Analizējot Edurio.com aptaujas rezultātus, var secināt, 

ka lielākai daļai pedagogu, pedagogu palīgiem un vecākiem ir lepnums par savu izglītības iestādi 

un piederības apziņa tai. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” kolektīvs strādā, lai radītu labu mikroklimatu, kurā 

būtu patīkami uzturēties gan pedagogiem, gan bērniem, gan tehniskajam personālam un vecākiem. 

Kolektīvs domā par izglītības iestādes tēla un atpazīstamības veidošanu. Izglītības iestāde ir 

atpazīstama ar savu logo (sk.10.attēlu). 

 

 

 
10.attēls. Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” logo. 

 

Izglītības iestādes kolektīvs regulāri piedalās Ventspils pilsētas organizētajos svētkos. Ik 

gadu dalība tiek ņemta tādos svētkos un pasākumos, kā Pārventas svētki, Bērnu svētki Ventspilī 

un Ventspils pilsētas svētku gājiens. 

Izglītības iestādes darbinieku vidū valda draudzīgas, cieņpilnas attiecības, tiek ievērotas 

profesionālās ētikas normas, kas balstītas uz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātu ētikas 

kodeksu. Sadarbība starp personālu, bērniem un vecākiem balstās uz profesionālām un ētiskām 

vērtībām. Iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi. Konfliktsituāciju 

gadījumos tiek izteikti aizrādījumi un veiktas pārrunas. Pedagogi, vecāki un bērni saņem atbalstu 

jebkura jautājuma risināšanā. Jaunos darbiniekus iepazīstina ar pirmsskolas izglītības iestādes 

darbu, un tie saņem nepieciešamo atbalstu. Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka ”vadība 

respektē un atbalsta pedagogu, vecāku ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības.  

 Izveidojušās problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un 

taisnīgi, iesaistot bērnu vecākus un pedagogus, ja nepieciešams. Parasti tiek meklēts kompromiss 

un novērsts konflikta cēlonis. Konfliktsituācijas starp bērniem tiek risinātas audzinošo pārrunu 

ceļā. Gadījumos, kad izpaužas vardarbība starp bērniem, tiek aizpildīta veidlapa ar pedagoga 

apstiprinājumu un iepazīstināti konfliktā iesaistīto bērnu vecāki. Nepieciešamības gadījumā var 

tikt piesaistīti citi iestādes darbinieki, pašvaldības Sociālais dienests, Bāriņtiesa vai meklēta 

palīdzība pie bērnu tiesību pārstāvošām instancēm. 
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Veicamos pienākumus un uzdevumus nosaka katra darbinieka amata aprakstā vai deleģē ar 

rīkojumu. Uzdevumus sadala arī metodiskajās sanāksmēs vai darbinieku apspriedēs, ko ieraksta 

protokolā.   

Katra mācību gada pirmajā sapulcē, pedagogi iepazīstina vecākus ar Iekšējās kārtības 

noteikumiem. Vecākiem tiek sniegta informācija par iestādes mācību gada prioritātēm, 

galvenajiem pasākumiem, izstādēm, koncertiem. Tiek regulāri domāts, kā veiksmīgāk varētu 

sadarboties ar izglītojamo vecākiem par bērnu iestādes apmeklēšanu, kavējumu veiksmīgāku 

reģistrēšanu un slimību profilaksi.  Bērnu vecāki izsaka savus priekšlikumus iestādes padomes un 

grupu sanāksmēs, ko iestādes vadība iekļauj iekšējās kārtības noteikumos. 

Ar darba drošības, ugunsdrošības, darba kārtības noteikumiem katrs darbinieks tiek 

iepazīstināts, stājoties darbā un vienu reizi gadā (septembrī) atkārtoti. Vecāki ar noteikumiem tiek 

iepazīstināti, izglītojamajam iestājoties izglītības iestādē, un katra mācību gada septembrī atkārtoti 

grupas vecāku sapulcē. Noteikumi tiek ievēroti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” foajē ir iekārtots nacionālais stūrītis ar valsts 

simbolikas attēliem, prezidenta foto un himnas tekstu. Pie iestādes vienmēr mastā plīvo Latvijas 

karogs. Pedagogi un iestādes vadība ar savu priekšzīmi bērniem  māca Valsts svētkos izmantot 

simboliku (sarkanbaltsarkanās lentītes, karodziņus, svētku apģērbu). Katrā grupā ir izveidots 

patriotiskais stūrītis, kur izvietoti Latvijas valsts simboli, bērnu darbi, vēsturiski priekšmeti u.c. 

lietas. 

Lai iegūtu datus par bērnu uzvedību, veiktu  analīzi un pieņemtu lēmumu par 

nepieciešamajiem risinājumiem, pedagogi veic pierakstus savās dienasgrāmatās.  Nepieciešamības 

gadījumā tiek aizpildītas konfliktsituāciju veidlapas.  Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti 

iekšējās kārtības noteikumi. Nepieciešamības gadījumā tie tiek papildināti, un to ievērošana tiek 

uzraudzīta. Katru gadu vecāki paraksta apliecinājumu, ka ir iepazinušies ar „Pirmsskolas izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumiem”. Grupu pedagogi savlaicīgi ziņo vecākiem par bērnu 

uzvedību un attieksmes problēmām, kā arī nepieciešamo atbalstu un sadarbību. Vecāki ir informēti, 

kā jārīkojas, lai paziņotu par bērna neierašanos izglītības iestādē un kavējumu apliecināšanai 

nepieciešamajiem dokumentiem. 

Iestādi apmeklē arī mazākumtautību izglītojamie, bet mācību un audzināšanas procesā 

visiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka”, tiek koptas un iedibinātās tradīcijas, kas 

saliedē un veicina piederības sajūtu. 

• Izglītības iestādes vide veicina harmonisku un bērnu vecumposmam un 

interesēm atbilstošu mācīšanos. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt akcentēt vienotu „Iekšējās kārtības noteikumu” prasību ievērošanu un 

izpildi. 

• Turpināt darbu pie sociāli emocionālo prasmju izkopšanas, pozitīvu savstarpējo 

attiecību, pilsoniskās piederības Latvijas valstij  veicināšanu. 

• Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas. 

 

Vērtējums „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”: Labi 
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3.5.2. Kritērijs: Fiziskā vide 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaka” atrodas Ventspilī, Ventas upes labajā 

krastā, Pārventā, Ugāles ielā 15, kur tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un pirmsskolas 

izglītības mazākumtautību programma. Pirmsskolas izglītības iestāde nodota ekspluatācijā 1987. 

gadā. Izglītības iestādes kopējā platība ir 2509 m²  un tai piederošās teritorijas platība ir 10259 m².  

Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē ir 11 grupu telpas, kas katra sastāv no divām lielām 

telpām gan mācību procesa organizēšanai, gan diendusai paredzētai. Katrā grupā ir garderobe, 

meiteņu un zēnu tualetes, virtuve un noliktavas telpa un rezerves izeja. Izglītības iestādi veido:  

labiekārtota sporta zāle, virtuves bloks ar saimniecības telpām, vadītājas kabinets, pedagogu istaba, 

normatīvajiem aktiem atbilstoši iekārtots medicīnas māsas kabinets, logopēda kabinets, vadītājas 

vietnieces saimnieciskajā darbā kabinets, pagarinātās dienas grupas kabinets, veļas mazgātava, 

mūzikas zāle, metodiskais kabinets.  

Ik gadu izglītības iestādē tiek veikti remontdarbi, tiek pakāpeniski remontētas grupu telpas, 

ir izremontēta sporta zāle. 2017. gada 4. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka” durvis vēra 

vēl viena grupa bērniem no 1,6 – 2 gadu vecumam ar latviešu valodas apmācību. 

Visas iestādes telpas ir funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, gaumīgas, tīras un 

kārtīgas, izglītības programmas īstenošanai atbilstošas. Tās atbilst ugunsdrošības un darba 

aizsardzības  prasībām (sk.10.tabula). Izglītības iestādē tiek ievērotas sanitārtehniskās normas – ir 

atbilstošs apgaismojums grupās un citās telpās, ir optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri 

vēdinātas un uzkoptas. Telpu uzkopšana tiek veikta atbilstoši prasībām.  

 

10.tabula. Atzinumi darbības turpināšanai. 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums Izsniegšanas datums 

Ventspils, Ugāles iela 15 

LV-3602 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

2018. gada 6. aprīlis 

Ventspils, Ugāles iela 15 

LV-3602 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 
2018. gada 4. jūlijs 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes apkārtne ir sakopta un apzaļumota. Tās teritorija ir nožogota. 

Teritorija pilnveidota ar rotaļu ierīcēm abās ēkas pusēs, konstrukcijām, smilšukastēm, atpūtas vietu 

–  4 nojumēm ar soliem un labiekārtota sporta laukuma. Teritorijā iekārtota velosipēdu novietne.  

Apkārt izglītības iestādei izveidots pastaigu celiņš. Saimniecības zona sastāv no autostāvvietas, 

atkritumu konteineru novietnes. 

Izglītības iestāde atrodas daudzstāvu dzīvojamo māju teritorijā. Iebraukšana tajā apzīmēta 

ar  528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, kas paredz, ka braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20 km/h. 

Lai maksimāli ierobežotu ātruma pārsniegšanu, pie izglītības iestādes izveidots ātruma valnis jeb 

„guļošais policists”. Pie izglītības iestādes izveidota jaunas, paplašinātas auto stāvvietas. 

Izglītības iestāde ir estētiski noformēta. Atbilstoši dažādiem svētkiem, iestādē tiek veidotas 

izstādes, noformēti informatīvie stendi.  Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas, 

tualetēs būtu ziepes, dvieļi un papīrs. Tehniskā personāla darbs organizēts tā, lai vairākas reizes 

dienā, tiktu veikta uzkopšana. Izglītības iestādes vide ir tīra un sakopta. Lai sekmētu drošas vides 

veidošanu, ir ierīkota ugunsdzēsības signalizācija un automātiskā apsardze. Katrā  stāvā ir izvietots 

evakuācijas plāns, norādes par izeju, ieeju. 

Visi bērni kopā ar grupas pedagogu un pedagoga palīgu rūpējas par grupas  estētisko 

noformējumu atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm iestādē. 

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” telpas ir drošas un estētiski noformētas. 
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• Grupu  telpas atbilst sanitārajām higiēnas prasībām. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt darbu pie izglītības iestādes apkārtnes  labiekārtošanas. 

• Turpināt veikt remontdarbus grupu telpās, kurās tas ir nepieciešams. 

 

Vērtējums „Fiziskā vide”: Ļoti labi 

 

3.6. Joma Nr.6. : Iestādes resursi 

3.6.1. Kritērijs: Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie kabineti speciālistiem, metodiskais kabinets, veļas 

mazgātava, kas ir aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām. Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un 

materiāltehniskie resursi licencētās izglītības programmas realizēšanai, tai skaitā  mūzikas, sporta 

un mākslas nodarbību organizēšanai un pilnvērtīgai bērnu brīvā laika pavadīšanai. Telpu 

iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un izglītojamo augumam. Telpās izvietotās 

mēbeles ir labā stāvoklī. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā. 

Pedagogu ērtībām ir izveidota skolotāju istaba, kurā ir pieejams dators un printeris. 

Pedagogu rīcībā ir arī mūzikas atskaņotāji, kopētājs, televizors un DVD atskaņotājs, datu kamera 

un fotoaparāts. Viena grupa aprīkota ar portatīvo datoru. Savstarpēji vienojoties, tiek noteikts 

interaktīvās tāfeles lietošanas grafiks. 

            Izglītības iestāde nodrošina bērnus ar atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru, uzskates 

līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, izdales materiāliem. Visi materiāli tiek regulāri pārskatīti un 

papildināti. 

Izglītības iestādes metodiskajā kabinetā pedagogiem ir iespēja izveidot darba lapas, laminēt 

didaktiskās spēles un mācību materiālus. Metodiskajā kabinetā apkopots plašs klāsts izziņas un 

izglītojošu materiālu gan literatūras, didaktisko spēļu. Iekārtota tērpu noliktava pasākumu 

vajadzībām. Didaktiskos materiālus un uzskates līdzekļus gatavo  pedagogi, pedagogi sadarbībā ar 

vecākiem, iestādes tehniskie darbinieki, kā arī tie tiek iegādāti par pašvaldības piešķirtajiem 

budžeta līdzekļiem.  

  

Stiprās puses: 

• Pirmsskolas izglītības iestādei ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi 

izglītības programmu realizācijai. 

• Telpas izglītības iestādē ir atbilstošas izglītojamo skaitam un vecumam. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt materiāltehniskās bāzes atjaunošanu un papildināšanu, sekojot jaunāko 

tehnoloģiju attīstībai. 

• Turpināt darbu pie telpu kosmētiskajiem remontiem saskaņā ar plānoto. 

 

Vērtējums „Iekārtas un materiāltehniskie resursi”: Ļoti labi 

3.6.2. Kritērijs: Personālresursi 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” strādā 29 pedagoģiskie darbinieki: 

• Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
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• Vadītājas vietniece izglītības jomā 

• Pedagogi 

• Sporta skolotājs 

• Mūzikas skolotājas 

• Latviešu valodas skolotājs (mazākumtautību grupās) 

• Logopēds 

• Sociālais pedagogs (no 2018. gada 16. aprīļa) 

. Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvajiem dokumentiem atbilstoša izglītība 

(sk.3.tabula). Trīs pedagogi ir ieguvuši pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpes: uz 

vienu, diviem un trim gadiem. 

Izglītības iestāde mērķtiecīgi un plānveidīgi atbalsta un īsteno pedagogu profesionālo 

pilnveidi, sadarbojoties ar Ventspils Izglītības pārvaldi. Pedagogi regulāri piedalās profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos, semināros, lekcijās un konferencēs. Par kursos un semināros 

gūtajām atziņām pedagogi informē informatīvajās sanāksmēs, kā arī savstarpēji daloties 

personīgajā pieredzē..   

Katru gadu iestādes pedagogi piedalās radošo darbu izstādēs un gūst atzinīgu novērtējumu, 

izstrādājot jaunus mācību materiālus. Pedagogi iestādē piedalās izzinošu un izglītojošu pasākumu 

vadīšanā, gatavo uzskates līdzekļus, didaktiskos materiālus, dalās savā pieredzē atklātajās 

nodarbībās. 

Lai veiksmīgi izpildītu visas normatīvo aktu prasības, iestādes darbā ir iesaistīti 27 tehniskie 

darbinieki, tajā skaitā vadītāja vietniece saimnieciskajā darbā un medmāsa. 

Iestādes personālu atlasa interviju un pārrunu veidā. Katram darbiniekam tiek noteikts trīs 

mēnešu pārbaudes laiks. Priekšroka tiek dota darbiniekiem ar labu rekomendāciju, iepriekšēju 

darba pieredzi un profesionālām zināšanām, kā arī pozitīvām rakstura iezīmēm. Personāls tiek 

iesaistīts iestādes aktivitātēs, iekļaujot darba grupās vai deleģējot pienākumus. 

 

 

Stiprās puses: 

• Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas 

realizēšanai. 

• Izglītības iestādes vadība saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva 

mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt  pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, īpaši uz 

kompetenču attīstībā vērstā izglītībā un mūsdienu aktualitātēs. 

 

Vērtējums „Iekārtas un materiāltehniskie resursi”: Labi 

 

3.7. Joma Nr.7. : Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

3.7.1. Kritērijs: Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Darbs katru mācību gadu iestādē tiek izvērtēts divas reizes  gadā – oktobra un aprīļa mēnesī. 

Grupu skolotājas par minēto periodu ir apkopojušas un izanalizējušas bērnu prasmju un iemaņu 

attīstību, un mācību gada beigās ar bērnu sasniegumiem tiek iepazīstināti arī vecāki. Vecākiem, 

kuru bērni rudenī uzsāks skolas gaitas, tiek izsniegts pirmsskolas apguves satura vērtējums. 
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      Mācību gada beigās pedagogi raksta sava darba pašvērtējumu par iepriekšējo mācību gadu, 

kuru iesniedz līdz 15. maijam elektroniski un parakstītu papīra formātā. Pedagogu pašvērtējuma 

kritērijus ir apstiprinājusi Ventspils pilsētas dome.  Nolūkā veicināt Ventspils pilsētas pirmsskolas 

izglītības pedagogu kvalitatīvo izaugsmi, konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību, kā arī 

novērtēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu ieguldīto darbu bērnu vispusīgas un harmoniskas 

attīstības veicināšanā, ievērojot bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, tādējādi mērķtiecīgi 

sagatavojot bērnu pamatizglītības ieguvei, labākie pedagogu pašvērtējumi  tiek iesniegti 

“Pedagogu materiālajai stimulēšanai” , ko finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas dome.  

      Pagājušajā mācību gadā pirmsskolas pedagogiem atkal bija iespēja prasīt pedagoga 

profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, kuru pedagogi izmantoja. 

      Pirmsskolas iestādes kolektīvs pozitīvi uztver apzinātās problēmas, kas parādās pašvērtēšanas 

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

      Katru gadu pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības pārvalde izvirza galvenos mācību gada 

uzdevumus. Pamatojoties uz Izglītības pārvades izvirzītajiem uzdevumiem, iestāde mācību gada 

uzdevumus, pedagoģisko darbu un saimniecisko darbu plāno visa mācību gada garumā. Iestādes 

attīstības plānu plāno uz trim gadiem. Atbildīgā persona par attīstības plāna īstenošanu un kontroli 

ir iestādes vadītāja. 

      Mūsu galvenais mērķis ir bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Šeit svarīgas vienlīdz ir 

gan psiholoģiskā, gan fiziskā, gan izglītojošā joma. Šeit svarīga loma savstarpējai sadarbībai – 

pirmsskola – skola, vecāki. Pirmsskolas izglītības iestādei ir laba sadarbība ar skolām. Gan mūsu 

skolotāji vēro stundas 1. klasē, gan skolu skolotājas – vēro pirmsskolas rotaļnodarbības 

sešgadīgajiem bērniem. Pēc katras tikšanās tiek veikta atgriezeniskā saite. Katru pavasari Ventspils 

Pārventas pamatskola aicina mūsu iestādes 5 – 6 audzēkņus uz kopīgām sporta aktivitātēm. 

      Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” kā projekta partneris no 2017. gada 1. 

septembra – 2019. gada 31. augustam ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus + programmas 

stratēģiskā partnerību projektā” Pils: Kultūra. Māksla, Stāsti, Pasakas, Mīlestība un Vienlīdzības 

Eiropas skolās” Castles. Culture, Art, Story, Tales, Love, and Equality in European Inclusive 

Schools). Projekta galvenā ideja ir veicināt Eiropas skolu starptautisko sadarbību, ar mērķi 

palielināt izpratni par dažādību un sociālo iekļaušanu, apgūt starpkultūru kompetenci, palielināt 

zināšanas par visas Eiropas mantojumu, ieviest inovatīvas mācību metodes izmantojot IKT 

tehnoloģijas un izprast dažādību Eiropas Savienībā. 

     Lai pilnveidotu zināšanas par Ventspili, vecāko grupu audzēkņi kopā grupu darbiniekiem un 

vecākiem 2017./2018. mācību gadā apmeklēja muzejpedagoģiskās nodarbības: 

• Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju, kur audzēkņi izzina latviešu gadskārtu 

svētkus, tradīcijas, latvisko vidi; 

• Ventspils Livonijas ordeņa pili, kur tiek izzināta pilsētas vēsture, “Leģenda par 

zelta saktu” – audzēkņi tiek iepazīstināti ar 18. gs. Ventspils vēsturi interaktīvā 

veidā, iesaistoties arī pašiem vēstures mirkļos, un dzīvot līdzi leģendai; 

• Ventspils Amatu mājā audzēkņi ir apmeklējuši tās seno klasi, iepazinušies ar 

senajiem amatiem, glītrakstīšanas grifelēm. 

Pirmā starpvalstu sanāksme, kuras laikā tikās projekta dalībnieki no Grieķijas, Polija, Itālijas un 

Latvijas izglītības iestādēm no 2017. gada 1 – 5. decembrim bija Itālijā, otrā starpvalstu sanāksme 

no 2018. gada 16.– 20. maijam bija Latvijā, Ventspilī, kur viesi tika iepazīstināti ar mūsu iestādi, 

izglītības sistēmu, Ventspils vēsturi, kultūru, tradīcijām un muzejpedagoģiskām programmām. 

 

Stiprās puses: 

• Kopīgs darbs saliedē kolektīvu, izglītojamos, vecākus.  

• Attīstības plāna plānošana 3 gadiem.     

• Sadarbības partneri mūsu pilsētā, ārpus valsts. 
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Turpmākā attīstība: 

• Izstrādāt iestādes attīstības plānu līdz 2021.gadam. 

• Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevuma izpildi. 

• Turpināt dalību Eiropas Savienības Erasmus + programmas stratēģiskā 

partnerību projektā”. 

 

Vērtējums: “Izglītības darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”: Labi 

 

3.7.2. Kritērijs: Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka” ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši 

dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas 

prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti 

atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņi darba pienākumi un tiesības. Nepieciešamības 

gadījumā amatu apraksti tiek aktualizēti. Izglītības iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā 

struktūra. Katram pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekam ir pieejama informācija par iestādes 

vadības darba struktūru. Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas ar darbinieku saskaņotos darba aprakstos.  

    Vadība veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu. Vadītājs deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadība pilda uzticētos pienākumus un sadarbojas gan savā 

starpā, gan ar iestādes personālu, gan bērniem un to vecākiem. Vadītāji savas kompetences ietvaros 

pārrauga personāla pienākumu izpildi. Iestādes personālam, vecākiem ir iespēja brīvi komunicēt ar 

vadību. Iestādes vadībai ir noteikts arī apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

    Iestādes vadība savā darbībā ievēro un veicina gan bērnus, gan personālu ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības. Iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes 

veidošanu, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu profesionālai pilnveidei. 

 

 

Stiprās puses:  

• Izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti. 

• Iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju. 

• Iestādes vadības sadarbības turpināšana ar personālu. 

 

Vērtējums „Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”: Labi 

 

3.7.3. Kritērijs: Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas 

ar citām institūcijām. Iestādei ir regulāra sadarbība ar Ventspils pilsētas domi. Tās prioritāte ir 

izglītības attīstība pilsētā, tā iedziļinās katrā ar izglītības problēmām saistītā jautājumā un kopā ar 

pirmsskolas vadību meklē optimālāko risinājumu problēmjautājumu risināšanā.  

Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Ventspils pilsētas 

pašvaldības institūcijām un citām Ventspils pilsētas izglītības iestādēm, Sociālo dienestu, 



35 

 

Bāriņtiesu, pašvaldības policiju. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas 

lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu risināšana (sk.11.tabula).  

Pirmsskolas izglītības kolektīvs vienmēr piedalās dibinātāja organizētajos projektos un 

pasākumos. Tādā veidā popularizējot pirmsskolas izglītības iestādi sabiedrībai.  

 

 

11.tabula. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” sadarbības partneri. 

 

Sadarbības partneri Sadarbības uzdevumi 

Ventspils izglītības pārvalde Ventspils izglītības pārvalde sniedz iespēju katru gadu 

izmantot autobusa pakalpojumus dažādu mācību ekskursiju 

realizācijai. 

Pašvaldības SIA „Ūdeka” Tiek īstenota mācību ekskursija „Ūdens ceļš Ventspilī” 

Sociālās aprūpes nams 

„Selga” 

Pirmsskolas izglītības iestādes bērni apciemo Ventspils 

Sociālās aprūpes namā „Selga” dzīvojošos  pensionārus. 

Ventspils Krīzes centrs 

„Paspārne” 

Sadarbībā ar bērniem un viņu ģimenēm, tiek īstenota akcija 

„100 labestības vēstules”. 

Pārventas sporta halle Pārventas sporta hallē tiek īstenota Olimpiskā diena, kuras 

laikā sagatavošanas grupu bērni var piedalīties dažādās sporta 

aktivitātēs. 

Ventspils Olimpiskais centrs Sadarbībā ar izglītības iestādes sporta skolotāju, tiek īstenotas 

izzinošas mācību ekskursijas. 

Ventspils Pārventas 

pamatskola 

Tiek rīkotas Atvērto durvju dienas, kuru laikā ir iespēja vērot 

atklātās nodarbības. 

Ventspils Livonijas ordeņa 

pils 

Tiek apmeklētas Ventspils Livonijas ordeņa pils īstenotās 

muzejpedagoģiskās nodarbības „Mans muzejs- mana pils”. 

Ventspils Piejūras brīvdabas 

muzejs 

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs organizē un aicina bērnus 

piedalīties dažādās gadskārtu svētku svinēšanas, 

popularizēšanas aktivitātēs. 

Ventspils Amatu māja Tiek organizēta iepazīšanās ar senajiem amatiem, senajā klasē 

ar glītrakstīšanas grifelēm. 

Pārventas Bibliotēka Pārventas bibliotēkā tiek rīkotas bērnu radošo darbu izstādes, 

tematiskās lekcijas bērniem u.c. pasākumi. 

 

Stiprās puses: 

• Veiksmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas domi. 

• Regulāra, mērķtiecīga sadarbība ar citām iestādēm, organizācijām,  izglītības 

iestādes attīstības prioritāšu īstenošanā. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Jauna sadarbības partneru piesaiste. 

• Turpināt dalību dažādos starptautiskos izglītības projektos. 

 

Vērtējums „Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”: Ļoti labi 

 

4. Turpmākā attīstība 
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Ventspils izglītības iestādes „Pasaka” izvirzītie turpmākās attīstības uzdevumi tiek balstīti 

uz pašnovērtējumā gūtiem secinājumiem (sk. 12.tabula). 

 

12.tabula. Uzdevumi turpmākās attīstības sekmēšanai. 

 

Nr. 

p.k. 

Iestādes darbības 

pamatjoma 
Uzdevumi turpmākai attīstībai 

1. Mācību saturs 

• Uzsākt pedagoģiskā kolektīva apmācības procesu, 

pakāpenisku pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un 

mācīšanas pieeju. 

• Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pilnveidot 

pedagogu prasmi IT pielietošanā mācību procesā. 

• Turpināt dalību Eiropas savienības Erasmus+ 

programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA 219) 

projektā. 

 

2. Mācīšana un mācīšanās 

• Turpināt sekmēt sadarbības veicināšanu ar bērnu 

vecākiem. 

• Turpināt dažādot rotaļnodarbību vadīšanas veidus, 

uzsverot izglītojamā lomu, viņa vēlmes. 

• Pilnveidot, sistematizēt un uzkrāt metodiskos 

materiālus. 

• Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar 

kolēģiem. 

• Veicināt plašāku IT  pielietošanu mācību procesā. 

 

• Pilnveidot prasmi veidot radošas un interesantas 

nodarbības. 

• Izglītības iestādes aktīvāka iesaiste dažādos pasākumos 

– pilsētas un valsts līmenī. 

• Pilnveidot vecāku un  pirmsskolas izglītības iestādes 

sadarbību bērnu mācīšanās procesa uzlabošanā un bērnu 

mācīšanās motivācijas veidošanā. 

 

• Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas  

atspoguļojumu. 

• Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un 

izglītības iestādi. 

 

3. Izglītojamo sasniegumi 

• Turpināt sekmēt bērnu vispusīgu attīstību mācību satura 

apguvē. 

• Rosināt pedagogus veikt katra bērna sasniegumu 

dinamikas izpēti un izmantot iegūtos rezultātus 

turpmākā izglītības procesa plānošanā, prognozēšanā un 

realizēšanā. 

• Veicināt biežāku informācijas apmaiņu starp pedagogu 

un vecākiem. 

• Sekmēt katras grupas pedagogu sadarbību, veicot bērnu 

sasniegumu dinamikas izpēti.  
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4. Atbalsts izglītojamiem 

• Sniegt izglītības iestādes darbiniekiem informāciju par 

pirmās palīdzības sniegšanu, lai tie nepieciešamības 

gadījumā varētu sniegt pirmo palīdzību un neapjuktu 

ekstremālās situācijās. 

• Turpināt sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, 

drošību. 

 

• Veicināt mūsdienīgu metožu un līdzekļu izmantošanu 

dažādos grupu un  pirmsskolas izglītības iestādes 

organizētos pasākumos. 

• Turpināt pilnveidot bērnu līdzdalību izglītības iestādes 

organizētajos pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt 

vecākus  dažādās aktivitātēs. 

 

• Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par 

profesijām. 

• Turpināt sadarbību ar vecākiem, lai izglītotu bērnus 

profesiju dažādībā. 

 

• Diferencēts darbs rotaļnodarbībās. 

• Pedagogiem rast iespēju pilnveidot profesionālo 

kvalifikāciju darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības. 

• Turpināt sadarbību ar vecākiem un informēt viņus par 

bērnu vajadzībām, fizisko un garīgo attīstību. 

 

• Pilnveidot informācijas apmaiņas procesu pirmsskolas 

izglītības iestādei ar vecākiem. 

• Izstrādāt daudzveidīgas darba formas sadarbībai ar 

vecākiem, uzlabojot informācijas apmaiņu. 

• Meklēt jaunas sadarbības formas vecāku iesaistīšanai 

mācību un audzināšanas procesā. 

 

5. Iestādes vide 

• Turpināt akcentēt vienotu „Iekšējās kārtības noteikumu” 

prasību ievērošanu un izpildi. 

• Turpināt darbu pie sociāli emocionālo prasmju 

izkopšanas, pozitīvu savstarpējo attiecību, pilsoniskās 

piederības Latvijas valstij  veicināšanu. 

• Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās 

pārrunas. 

 

• Turpināt darbu pie izglītības iestādes apkārtnes  

labiekārtošanas. 

• Turpināt veikt remontdarbus grupu telpās, kurās tas ir 

nepieciešams. 

 

6. Iestādes resursi 
• Turpināt materiāltehniskās bāzes atjaunošanu un 

papildināšanu, sekojot jaunāko tehnoloģiju attīstībai. 
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• Turpināt darbu pie telpu kosmētiskajiem remontiem 

saskaņā ar plānoto. 

 

• Turpināt  pedagogu profesionālās kompetences 

paaugstināšanu, īpaši uz kompetenču attīstībā vērstā 

izglītībā un mūsdienu aktualitātēs. 

 

7. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

• Izstrādāt iestādes attīstības plānu līdz 2021.gadam. 

• Izvērtēt izvirzīto mērķu un uzdevuma izpildi. 

• Turpināt dalību Eiropas Savienības Erasmus + 

programmas stratēģiskā partnerību projektā”. 

 

• Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā 

lēmuma realizāciju. 

• Iestādes vadības sadarbības turpināšana ar personālu. 

 

• Jauna sadarbības partneru piesaiste. 

• Turpināt dalību dažādos starptautiskos izglītības 

projektos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja:                                                              M. Lemberga 


