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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 
01011111 

 
V-3614 14.01.2011 115 108 

Mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības 

programma  

01011121 

 

V-5770 01.11.2012 60 68 

 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

29 

 

 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 
0 

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

3 

 

 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

 

• Turpināt īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot audzināšanas un mācību 

procesu, kurā izglītojamie praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un 

pamatprasmes visās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās 

balstītus ieradumus. 

• Nodrošināt  iekļaujošo izglītības realizēšanu  Izglītības iestādē. 

• Pilnveidot digitālo prasmju apguvi izmantojot jaunās tehnoloģijas mācību procesa 

dažādošanai. 

• Veicināt pozitīvu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, akcentējot tās nozīmi 

izglītojamo harmoniskā attīstībā. 

• Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un 

paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 



 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija –  pedagoģiskajam kolektīvam sadarbojoties, veicināt 

Izglītības iestādes veidošanos būt par mūsdienīgu un atvērtu pirmsskolas izglītības 

iestādi, kurā izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, ES apziņu, aug un mācās 

daudzfunkcionālā vidē. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija: izglītības iestāde – laikmetīga, daudzpusīga, droša, vērtību 

orientēta pirmsskolas izglītības iestāde. Pedagogs – radošs, komunikabls, cieņpilns, uz 

pārmaiņām vērsts. Izglītojamais – zinātkārs, aktīvs, draudzīgs, daudzpusīgs. Ģimene 

– uz sadarbību vērsta, atsaucīga, ieinteresēta, līdzatbildīga. 

 

2.3.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

1. Īstenot kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu: 

- aktualizēt grupas vides iekārtošanu sekmīgas pašvadītas mācīšanās organizēšanai; 

- veicināt lasītprasmes un rakstītprasmes apgūšanu ikdienas situācijās un organizētā 

mācību procesā.   

- Sekmēt pašapkalpošanās prasmju attīstību 

2. Bilingvālās izglītības īstenošana mazākumtautību programmas realizēšanā, 

pakāpeniski pārejot uz valsts valodas apmācību. 

3. Veicināt izglītojamo pētniecisko darbību, apmācības procesā izmantojot Brīvdabas 

pedagoģijas pamatprincipus. 

Metodiskā tēma: 

Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot lasītprasmi un rēķinātprasmi, sekmējot 

caurviju prasmes sadarbība izmantošanu dažādās mācību jomās. 

 

Sasniegtie rezultāti kompetenču pieejas mācību satura organizēšanā 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Grupās iekārtoti 

mācību jomu 

centri. 

 Izglītojamie sekmē pašvadītas 

mācīšanās iemaņu attīstību, 

patstāvīgi izvēloties aktivitātes 

jomu centros. 

Mācību process tiek organizēts pēc 

modeļa, kurā rīta cēlienā 

vienlaicīgi grupā atrodas divas 

pirmsskolas izglītības skolotājas. 

Jomu centri ir iekārtoti tā, lai tajos 

būtu izglītojamajiem brīvi pieejami 

mācību materiāli. 

Turpināt pilnīgot pirmsskolas 

izglītības skolotāju zināšanas 

par kompetenču pieejas 

īstenošanu (mācību vides 

pielāgošana jomu centriem 

un produktīva to 

izmantošana, izglītojamo 

iesaiste mācību vides 

noformēšanā). 

Pedagogi kopā ar 

bērniem tēmas 

ietvaros veido 

runājošās sienas.  

Izglītojamie iesaistās grupas vides 

radīšanā. 

Tiek sekmēta izglītojamo 

lasītprasme un rakstītprasme. 

Jāveido atgādnes un 

“runājošās sienas” arī 1. un 2. 

posma grupās, atbilstoši 

izglītojamo interesēm.  

Mācību procesā 

iekļautas āra 

aktivitātes. 

Organizēti āra pasākumi saistīti ar 

gadskārtu svētkiem, valstī 

atzīmējamām dienām. 

Jāplāno mērķtiecīgākas āra 

aktivitātes ikdienā, kas sekmē 

Brīvdabas pedagoģijas 

pamatprincipu īstenošanu. 



Mācību process tiek īstenots katru 

dienu gan telpās, gan ārā. 

Jāpilnveido materiālā bāze, 

kas sekmē āra aktivitāšu 

īstenošanu. 

Mācību procesā 

iekļautas IKT 

tehnoloģijas. 

Tiek izmantota skolvadības 

sistēma E-klase (mācību satura 

plānošanai, saziņai ar vecākiem, 

izglītojamo apmeklējuma 

uzskaitei). Organizētas attālinātas 

nodarbības un informatīvās 

sanāksmes ar izglītojamā vecākiem 

WhatsApp un Zoom lietotnēs. 

Jāturpina mācību procesa 

dažādošanā jēgpilni izmantot 

IKT tehnoloģijas. 

Efektīvai mācību satura 

plānošanai, vērtēšanai un 

analīzei sekmēt iestādes 

pedagogu savstarpējo 

sadarbību. 

Pedagogi 

pilnveidojuši 

savas 

profesionālās 

zināšanas kursos, 

semināros. 

Viena pirmsskolas izglītības 

skolotāja apgūst konsultantu 

programmu iestādes vajadzībām. 

Četras- pirmsskolas izglītības 

skolotāja kvalifikāciju. 

 Divas pirmsskolas izglītības 

skolotājas pilnveido zināšanas VIP 

akadēmijā. 

Aktīvāk iestādes ietvaros 

ieviest inovatīvas mācību 

metodes. 

Sekmēt pedagogu vienotu 

izpratni par kompetenču 

pieejas īstenošanu. 

 

Sasniegtie rezultāti latviešu valodas lietošanā mazākumtautību grupās mācību procesā 

un ikdienas situācijās 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Mācību process 

pamatā latviešu 

valodā 3. posma 

izglītojamajiem, 

1.posmam un 2. 

posmam 

bilingvāli. 

Mācību process pamatā notiek latviešu 

valodā. Svētki tiek organizēti latviešu 

valodā. Pirmsskolas izglītības 

skolotājām pilnveidojas latviešu valodas 

prasmes un izpratne kā organizēt mācību 

procesu. Tiek sekmēta izglītojamo valsts 

valodas apguve. 

Jāveicina latviešu 

valodas lietošana ārpus 

organizētajām 

skolotāja aktivitātēm – 

valoda kā saziņas 

līdzeklis. 

Runājošās sienas 

latviešu valodā. 

Kopā ar pedagogiem izglītojamie veido “ 

runājošās sienas”-   zīmē,  patstāvīgi 

raksta nosaukumus, lasa vārdus un stāsta 

latviešu valodā. 

Jāveido atgādnes un 

runājošās sienas arī 1. 

un 2. posma grupās 

latviešu valodā. 

Latviešu gadskārtu 

svētku svinēšana. 

Izglītojamie piedalās gadskārtu svētku 

svinēšanā, izrāda interesi par latviešu 

tautas rotaļām.  

Paplašināt sadarbības 

iespējas ar 

muzejpedagogiem.  

Valsts svētku 

svinēšana. 

Organizēti svinīgi pasākumi, ieviestas 

jaunas tradīcijas. 

Turpināt iesāktās 

tradīcijas. 

Sadarbība ar 

muzejiem un 

bibliotēku. 

Iepazīstināšana ar latviešu daiļdarbiem, 

latviešu valodas klausīšanās, latviešu 

tradīciju iepazīšana. 

Turpināt 

mazākumtautību 

grupām organizēt 

muzejpedagoģiskās 

nodarbības un 

bibliotēkas 

apmeklējumus. 



 

   Latviešu valodas apguve mazākumtautību grupās nodrošināta  izglītojamiem. 

Uzsākot pamatizglītības apguvi latviešu valodas prasme ar vērtējumu “apguvis” novērtēti 

44% izglītojamie, ar vērtējumu “turpina apgūt” novērtēti 6% izglītojamie. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas procesā 

iesaistīta vadības komanda,  pedagogi un 

pārējie iestādes darbinieki.  

Jaunu zināšanu, prasmju iegūšana (kursi, 

pieredzes apmaiņa), lai sekmīgi  pilnveidotu 

iestādes pašvērtēšanas metodes. 

 

Iestādēs vadītāja darbu organizē pamatojoties 

uz komunikāciju, sadarbību, pienākumu 

deleģēšanu vadības komandai un pārējiem 

darbiniekiem. 

Pilnveidot savas profesionālās pilnveides 

prasmes. 

Turpināt organizēt vadības komandas darbu, 

veicinot atbildības uzņemšanos visiem 

komandas locekļiem. 

 

 

Vadības komanda plāno iestādes 

tālākattīstību, balstoties uz Izglītības iestādes 

un dibinātāja izvirzītajiem mērķiem, 

uzdevumiem. 

Līdzdalība starptautiskos projektos, 

pedagogiem dod iespēju paplašināt zināšanas, 

gūt pieredzi pieredzes apmaiņā ar citu valstu 

sadarbības partneriem. 

Turpināt sekot līdzi nozares aktualitātēm un 

ieviest inovatīvas metodes iestādes darbā. 

Mērķtiecīgi plāno budžeta līdzekļu efektīvu 

izmantošanu iestādes mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai.  

Papildus finanšu līdzekļu piesaiste sadarbībā 

ar dibinātāju un VIAA iesaistoties projektos, 

ar mērķi pilnveidot izglītības kvalitāti.  

Sekmēt iestādes darbinieku izpratni par 

finanšu un resursu pārvaldības jautājumiem. 

Turpināt efektīvu sadarbību ar dibinātāju, 

izglītības pārvaldi resursu efektīvas 

plānošanas jomā. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē izstrādāti dokumenti, kas nodrošina 

iestādes darbības tiesiskumu. Pamatojoties uz 

jauninājumiem, dokumenti  tiek regulāri 

atjaunoti, aktualizēti. 

Turpināt aktualizēt iestādes iekšējos  

dokumentus, normatīvos aktus atbilstoši 

izmaiņām un atjaunot informāciju VIIS. 

Sarunvalodas 

lietošana ikdienā. 

Latviešu valodas lietošana ikdienas 

situācijās ir vērojama vairāk.  

Pilnveidojušās pedagogu prasmes 

latviešu valodas lietošanā. 

Jāpilnveido pareiza 

latviešu valodas 

lietošana. 

Ārpus mācību 

aktivitātēm latviešu 

valoda jālieto vairāk. 



Vadītājs prot pieņemt lēmumus patstāvīgi, 

sadarbojoties ar iestādes vadības komandu, 

iestādes darbiniekiem un nepieciešamības 

gadījumā ar citā institūcijām. 

Iestādē izvirzītie lēmumi tiek pieņemti uz 

demokrātiskiem principiem. un no vadības 

komandas tiek prasīta atbildība par 

izvirzītajiem uzdevumiem.  

 

Turpināt pilnveidot zināšanas par līderības 

stratēģijām. 

 

Turpināt organizēt iestādes vadības komandas 

darbu, veicināt atbildības uzņemšanos visiem 

komandas locekļiem. 

. 

 

 Iestādes iekšējai komunikācijai un sadarbībai, 

ievērojot visu epidemioloģisko prasību 

noteiktos ierobežojumus, ātrai informācijas 

apmaiņai ir izveidotas sociālās platformas 

(WhatsApp, ZOOM). grupu pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem, Atbalsta 

komandai, vadības komandai regulāri tiek 

organizētas sarunas ar visiem iestādes 

darbiniekiem un sniegta atgriezeniskā saite. 

 

Turpināt dažādot sadarbības formas ar 

iestādes darbiniekiem, lai saliedētu un 

stiprinātu iestādes kolektīvu. 

Veicināt darbinieku izpratni par pieņemtajiem 

lēmumiem, izskaidrojot tieši, kādēļ tiek 

pieņemts konkrētais lēmums. 

Iestādē tiek ievērots Ētikas kodekss un Ētikas 

pamatprincipi. 

 

 

Turpināt pārrunāt ar darbiniekiem par Ētikas 

pamatprincipiem un ētikas normu ievērošanu 

ikdienā. 

 

Iestādē izstrādāts attīstības plāns. 

Iestāde iesaistās Starpvalstu projektos un 

pilsētvides piedāvātajās aktivitātēs. 

Iestādē tiek veikta pedagogu profesionālās 

darba kvalitātes izvērtēšana, pamatojoties uz 

izstrādātiem kritērijiem. 

 

Turpināt darbu pie izglītības iestādes attīstības 

plāna izstrādes, iesaistot darbiniekus iestādes 

attīstības plānošanā, pilnveidē. 

Turpināt STEAM jomu integrēšanu mācību 

procesā un pedagogu IKT lietošanas prasmju 

sekmēšanu darbā ar izglītojamiem. 

Aktualizēt un pilnveidot pedagogu 

profesionālās darba kvalitātes izvērtēšanas 

dokumentāciju. 

Iestādes vadītāja regulāri pilnveido savas 

zināšanas par aktuāliem pedagoģijas un 

vadības  jautājumiem.  

 

Turpināt savu un darbinieku tālākizglītību un 

profesionālo izaugsmi, kas vērsta uz 

pašattīstību un kopīgu savstarpēju mācīšanos.   

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Lai nodrošinātu izglītības pieejamību visu 

izglītojamo vajadzībām veikt izmaiņas 

iestādes nolikumā un licenzēt speciālo 

pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar 

jaukta attīstības traucējumiem. 

Iestādes vadītāja sadarbojoties ar dibinātāju, 

Izglītības pārvaldi, sociālo dienestu, bāriņtiesu 

u.c. institūcijām. Sadarbībā ar Izglītības 

pārvaldi un Dibinātāju ir veikti apjomīgi 

Jāturpina sadarbība ar dibinātāju, Izglītības 

pārvaldi, lai uzlabotu iestādes infrastruktūru, 

un radītu mūsdienīgu un mājīgu mācību vidi. 

 

 

 

 

 

 



infrastruktūras uzlabojumi, kuri nodrošina 

kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi.  

 

 

 

 

 

 

 Noslēgts sadarbības līgums ar VIAA par 

Erasmus+ projektu “Nākotnes skolas 

partneri”, līguma Nr. 2019-1-RO01-KA229-

063102_3 īstenošanu. Projekta aktivitāšu 

mērķis ir bērnu izglītošana. Akceptējot tādas 

morāles īpašības kā DRAUDZĪBA, CIEŅA 

LĪDZCIETĪBA un u.c. 

Iestādes veiksmīgi izpildījusi Eiropas 

Savienības programmas izglītības, apmācības, 

jaunatnes un sporta jomā Erasmus+aktivitātes 

“eTwinnig” organizētās iniciatīvas 

“eTwinning Skola”kritērijus, iegūstot 

“eTwinning Skola” statusu.  programmu 

aģentūrā 

Iestāde sadarbojas ar Ventspils bibliotēku, 

Ventspils muzeju, Ventspils digitālo centru 

izglītojamo lasītprasmes, digitālo prasmju un 

tautas gadskārtu tradīciju veicināšanas 

sekmēšanai.  

Turpināt realizēt projekta Erasmus +  projektu 

līdz 2022.gada 31. jūlijam. 

 

Turpināt piedalīties “eTwinning Skola” 

piedāvātajos pasākumos un aktivitātēs. 

 

Meklēt jaunas iespējas un izmantot esošos 

piedāvājumus sadarbībā ar Ventspils Digitālo 

centru, Ventspils Muzejiem un Pārventas 

bibliotēku. 

 

Iesaistīties Veselības projekta ietvaros rīkotajā 

basketbola un vingrošanas nodarbībās iestādes 

5-7 gadīgo grupu izglītojamajiem. 

Iestādē iedibinātas jaunas tradīcijas kolektīva 

saliedēšanai. 

Sadarbībā ar vecākiem katru gadu 

Ziemassvētkos iestāde tiek ietērpta vienotā 

svētku noskaņā. Sadarbībā ar vecākiem 

Ziemassvētkos”  netiek aizmirsti Ventspils 

Sociālā aprūpes nama “Selga” vecie ļaudis, 

Lieldienās apsveikumus saņēma 

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Bērnu 

nodaļa.  

Ziemassvētkos, kopīgi rotājot iestādes 

pagalmu, telpas. Sadarbībā ar Ventspils 

muzejiem veicināta arī mazākumtautību grupu 

iesaiste latviešu  gadskārtu svētku atzīmēšanā 

un latviešu kultūrmantojuma popularizēšanā 

izmantojot ZOOM lietotni. 

 

Turpināt sekmēt mazākumtautību grupu 

pedagogu un izglītojamo iesaiste latvisko 

tradīciju izkopšanā un popularizēšanā. 

Meklēt  jaunas idejas vecāku iesaistei kopīgu 

pasākumu organizēšanai, ievērojot visus 

epidemioloģisko prasību noteiktos 

ierobežojumus. 

 

 

 

Iestāde dalās pieredzē ar labās prakses 

piemēriem pilsētas mērogā, piedaloties 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 

organizētajā pasākumā “Ideju terminālis”. 

Iestādē viens pedagogs apgūst pedagogu – 

konsultantu 72h kursus, lai sniegtu atbalstu 

iestādes pedagogiem.  

Turpināt meklēt jaunas iespējas iestādes 

pedagogu labo prakšu popularizēšanai 

iestādes ietvaros un ārpus iestādes. 

Turpināt pedagogu iespēju tālākizglītoties, 

piedāvājot dažādus kursus, seminārus, 

pieredzes apmaiņu kolēģu un citu izglītības 

iestāžu starpā.  



Viens pedagogs apgūst izglītības tehnoloģiju 

meistara kursus “Izglītības tehnoloģiju 

mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju 

izmantošanai mācībās” iestādes vajadzībām. 

Sniegt pedagoģisko atbalstu iestādes 

jaunajiem pedagogiem. 

Sniegt atbalstu mazākumtautību pedagogiem 

latviešu valodas integrēšanai mācību procesā  

un sadzīvē. 

Sniegt atbalstu grupas pedagogiem, kuri 

īsteno speciālo pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamiem ar jauktas attīstības 

traucējumiem, ikdienas darba organizēšanā, 

mācību metožu pielietošanā un individuālā 

darba plāna veidošanā.  

Nodrošināta komunikācija ar izglītojamo 

vecākiem, izmantojot e-klasi, WhatsApp, 

ZOOM lietotnes iespējas. 

Visu vecuma grupām tiek  organizētas vecāku 

sapulces, kurās piedalās arī vadītāja vai 

vadītājas vietniece izglītības jomā.   

Sniegts atbalsts vecākiem bērnu izglītības un 

audzināšanas jautājumos. 

Sniegts atbalsts izglītojamo vecākiem, bērnu 

izglītības un audzināšanas jautājumos. 

Sadarbības formas un īstenotās aktivitātes tiek 

atspoguļotas grupas dokumentācijā Sadarbība 

ar vecākiem. 

Individuālais darbs ar izglītojamo tiek 

atspoguļots katra izglītojamā Portfolio 

dokumentācijā. 

Jāturpina pilnveidot sadarbības formas ar 

izglītojamo vecākiem. 

 

Turpināt iesākto komunikāciju izmantojot 

IKT. 

 

Turpināt sniegt individuālu atbalstu 

izglītojamo vecākiem. 

 

 

 

Iestādē darbojas Iestādes padome, kurā katra 

mācību gada sākumā tiek ievēlēti Iestādes 

padomes vecāku pārstāvji, pedagogu pārstāvji 

un ievēlēts Iestādes padomes priekšsēdētājs. 

Iestādes padomes vecākiem tiek organizētas 

sapulces, kurās viņi tiek iepazīstināti ar 

Iestādes izvirzītājām prioritātēm mācību gadā  

un iesaistīti kopīgu lēmumu pieņemšanā. 

 

Aktīvāk iesaistīt Iestādes padomi kopīgu 

iestādes lēmumu pieņemšanā un informēšanā 

par iestādes darbu. 

 

 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem izglītības iestādes pedagogiem ir 

normatīvajos aktos noteiktā izglītība vai 

pedagogi to šobrīd iegūst. 

Sekmēt pedagogu motivāciju paaugstināt 

profesionālās izglītības kvalifikāciju. 

Rosināt iestādes skolotāju palīgus iegūt 

normatīvajos aktos noteikto izglītību, lai 

sekmētu iestādes nodrošinātu ar kvalificētu 

pedagoģisko personālu. 



Grupu pedagogi apguvuši kompetenču pieejas 

profesionālās pilnveides kurus. 

Iestādē organizēts pirmās palīdzības 

apmācības seminārs visiem iestādes 

darbiniekiem. 

Visi pedagogi 2020./2021. mācību gadā 

aktualizējuši zināšanas pilsoniskās 

audzināšanas jautājumos un bērnu tiesību 

aizsardzības kursos. 

Iestādes vadītājam un vadītāja vietniekam 

(izglītības jomā) ir bērnu tiesību aizsardzības 

kursi 40 stundu apjomā. 

Viens pedagogs apgūst izglītības tehnoloģiju 

meistara kursus “Izglītības tehnoloģiju 

mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju 

izmantošanai mācībās” iestādes vajadzībām.   

Gandrīz visi iestādes pedagogi ieguvuši IKT 

drošas lietošanas apliecību, nokārtojot pēc 

katras apgūstamās tēmas testu. 

Iestādē 2 pedagogi apguvuši Ventspils 

Izglītības pārvaldes realizēto programmu VIP 

akadēmija (Vadītāju izaugsmes programmu). 

Viens pedagogs apgūst pirmsskolas skolotāja 

– konsultanta kursus. 

 

Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 

speciālās izglītības jautājumos, jo iestāde 

īsteno speciālās izglītības programmu. 

Izvērtēt atbilstošu kandidatūru izvirzīšanu 

VIP akadēmijai. 

Organizēt bērnu tiesību un pilsoniskās 

audzināšanas kursus iestādes jaunajiem 

pedagogiem. 

Organizēt atkārtotus pirmās palīdzības 

apmācības seminārus. 

 

Iestādē gandrīz visi pedagogi, izņemot 

mūzikas, sporta, un mazākumtautību grupu 

logopēdu, strādā uz 1,00 likmi.  

Iestādē ir izstrādāta un Izglītības pārvaldē 

saskaņota pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtība. 
Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanai ir 

izstrādāti kritēriji ikdienas darba (dienas ritmu 

momentu) novērtēšanai un atspoguļoti 

dokumentācijā  Rotaļnodarbības vērošanas 

un novērtējuma lapa.  

Pedagogi mācību gada noslēgumā veic sava 

darba pašvērtējumu pēc iestādē apstiprināta 

vienota parauga. 

Izvērtēt iespēju izmantot pilsētas piedāvātās 

pedagogu profesionālās darbībās novērtēšanas 

motivācijas programmas un izvirzīt 

pedagogus materiālās stimulēšanas balvām. 

 

Pedagogu kompetences pilnveidei ir izstrādāts 

“Pedagogu tālākizglītības plāns”. 

Pedagogu pieredzes paplašināšanai un 

pedagoģiskās kompetences pilnveidei iestādē 

tiek organizētas metodisko darbu 

prezentācijas, labās prakses pieredzes 

apmaiņa iestādē, organizējot atklātās 

rotaļnodarbības pedagogiem ir ievietotas 

Aktualizēt pedagogu profesionālās 

tālākizglītību kursu vajadzības.  

 



izveidotajā izglītības iestādes PII “Pasaka” 

mapē”. 

 Pamatojoties uz individuālām pārrunām ar 

pirmsskolas izglītības skolotājām un VIIS 

sistēmā pieejamo informāciju, tiek izstrādāts 

Pedagogu tālākizglītības plāns, kas atspoguļo 

informāciju par nepieciešamo kursu apjomu 

un aktuālām tēmām pedagogu profesionālajai 

pilnveidei. 

 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” no 2019.gada 1.septembra realizē 

Erasmus+ projektu “Nākotnes skolas partneri”, līguma Nr. 2019-1-RO01-KA229-

063102_3. Projekta aktivitāšu mērķis ir bērnu izglītošana. Akceptējot tādas morāles 

īpašības kā DRAUDZĪBA, CIEŅA LĪDZCIETĪBA un u.c. Projekts turpinās līdz 

2022.gada 31.jūlijam. 

Esam veiksmīgi izpildījuši Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, 

jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes “eTwinning” organizētās iniciatīvas 

“eTwinning Skola” kritērijus, tādējādi mūsu izglītības iestādei uz diviem gadiem piešķirts 

“eTwinning Skola” statuss. 2021./2022. mācību gada sākumā iestāde saņems “eTwinning 

Skola” plāksni, kas apliecina iestādes izcilos rezultātus. 

 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Sadarbības līgums ir noslēgts ar valsts izglītības attīstības aģentūru 2019. gada 

09.oktobrī. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

- Izglītojamo sociālās un kultūrizglītības apguves sekmēšana; 

- Izglītojamo izpratnes par ģimeni kā  vērtību veicināšana. 

- Izglītojamo valstiskuma apziņas stiprināšana; 

- Būtiskāko tikumu (atbildība, centība, godīgums, laipnība u.c.) izkopšana, 

drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veicināšana un pielietošana ikdienā. 

 

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

- Sekmēta izglītojamo droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstība, organizējot 

izzinošus uz bērna pašvadītu mācīšanos orientētus pasākumus.  

- Veicināta  pozitīvas attieksmes veidošana izglītojamajam pret sevi, citiem 

cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti. 

 

 



7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

No 2021. gada 1.marta līdz 2021.gada 12.martam tik vērtēta iestādes vadītāja 

profesionālā darbība. Akreditācijas ekspertu komisijas 2021.gada 9.aprīļa ziņojumā 

”izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas ziņojums” norādīts, 

ka iestādes vadītājas profesionālā darbība novērtēta ar vērtējumiem “labi “ un “ļoti” 

labi.  

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 


