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1. Iestādes vispārīgs raksturojums  

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” atrodas Kuldīgas ielā 134, 

Ventspilī, Gāliņciemā, klusā privātmāju rajonā.   

Ventspils pilsētas Domes dibinātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”  atvērta 

2010. gada 16. augustā. Projekta ietvaros ir uzbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoša 

pirmsskolas izglītības iestāde 2277,4 m2 platībā, nodrošinot vietu 154 bērniem (pēc 

normatīva), bet faktiski 173 bērniem.   

Pirmsskolas izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā no plkst.7.00 līdz 18.00, 11 

stundas dienā. Izglītības iestādē darbojas 8 grupas, bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 

gadiem. Katrai grupai ir savs zieda nosaukums: “Pienenīte”, “Vizbulīte”, 

“Margrietiņa”, “Zvaniņi”, “Magonīte”, “Klinģerīte”, “Puķuzirnis”, “Saulespuķe”. 

Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādē notiek atbilstoši Ventspils pilsētas domes 

18.08.2017. saistošiem noteikumiem Nr.6 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 

atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas”.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” mācību procesu īsteno atbilstoši 

licencētajai pirmsskolas izglītības programmai – kods 01011111 (licences Nr.V-2867, 

izdota 2010. gada 13. sepembrī).  

  Bērnu skaitu grupā atbilstoši bērna vecumam nosaka Ventspils pilsētas domes 

2010. gada 1. februāra rīkojums Nr.216 “Par izglītojamo skaita noteikšanu grupā 

pirmsskolas Izglītības programmas apguvei”. Lielākais pieprasījums pēc vietām 

izglītības iestādē ir bērniem vecumā no pusotra līdz trīs gadiem.   

Lielākā daļa bērnu, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, dzīvo blakus 

esošajā mikrorajonā Gāliņciemā, Žāžciemā.  

   

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs  
Iestādes darbību nodrošina iestādes vadītāja, kura strādā no pašiem 

pirmsākumiem un vadītājas vietnieks izglītības jomā. Izglītības procesu nodrošina 16 

pirmsskolas izglītības pedagogi, 2 mūzikas pedagogi, sporta pedagogs, 2 logopēdi.  

Pirmsskolas izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija, vai 

arī tiek apgūta augstākā izglītība attiecīgajā specialitātē. 15 darbinieki strādā no iestādes 

dibināšanas brīža, tai skaitā 10 pedagogi.  

  

Pedagogu sadalījums pēc izglītības  
  

Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību 

ar vispārējo vidējo 1 ar augstāko pedagoģisko izgl. 16 

ar profesionālo vidējo izgl. 5 t.sk. ped. maģistra 1 

Iegūst augstāko izglītību  6   
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Viens pedagogs 2017./2018. mācību gadā iesaistījās pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanā, iegūstot 1.kvalitātes pakāpi (līdzvērtīga iepriekšējā 

periodā 3.pakāpei).  

Pedagogi aktīvi apmeklē piedāvātos profesionālās pilnveides kursus, seminārus, 

konferences, paaugstinot savu profesionālo kvalifikāciju, savā darbā izmanto dažādas 

metodes un darba paņēmienus, mācību procesu iestādē organizē pēc integrētās 

programmas rotaļnodarbību veidā.  

  

Pedagogu sadalījums pēc vecuma  

 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

4 4 7 2 2 1 2 0 

  

Iestādē strādā daudz gados jauni darbinieki. Pēdējos gados ir bijis mainīgs 

pedagogu sastāvs. Kā viens no iemesliem ir pedagoga bērnu kopšanas atvaļinājums. 

  

Sociālekonomiskā vide  
    

Izglītības iestādē izglītojamiem ir pieejama maksas angļu valodas interešu 

nodarbības, kuru laikā tiek apgūtas prasmes lietot angļu valodu sarunvalodā. 

Ventspilī ir apstiprināti noteikumi, kas nosaka vecāku maksu par bērnu 

ēdināšanas izdevumiem pirmsskolā: 1.60 EUR bērniem vecumā no 1,5 - 3 gadi un no 3 

– 7 gadi 2.00 EUR. Ģimenēm, kurām pēc Ventspils pilsētas domes saistošiem 

noteikumiem Nr.1 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un 

pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” 7.8. nodaļas ir 

piešķirts maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, pienākas atlaide par ēdināšanas 

izdevumiem.  

    

  

2. Iestādes pamatmērķi un uzdevumi  

Vīzija - efektīva un demokrātiska iestāde, kas orientēta uz vispārējām vērtībām, 

saglabājot un veicinot kultūras mantojumu, izveidojot drošu, attīstošu un modernu 

izglītības vidi.  

Misija - kvalitatīvs un humāns pedagoģiskais process, kurā respektē katra bērna 

individualitāti.  

Mērķis - veidot pozitīvu un radošu izglītības vidi, sekmējot bērnu vispusīgu un 

harmonisku attīstību.  

  

3. Iestādes sasniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos  

 

 



5 

 

3.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās mācību programmas  

  
Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” mācību saturs tiek realizēts pēc vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmas.   

Programmu saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot 

izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām 

un pamatprasmēm, sagatavojot izglītojamo pamatizglītības apguvei.  

Mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek izvērtēts un apstiprināts 

izglītības iestādes darba plāns, IT grafiks, dienas rits izglītojamiem un rotaļnodarbību 

saraksti katrai vecuma grupai. Rotaļnodarbību saraksti un dienas rits tiek izvietoti 

garderobē vecāku stendos, mapē.  

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes galvenajiem uzdevumiem 

2019./2020. mācību gadā, veiksmīgākai pedagoģiskā procesa organizācijai ir izstrādāts 

iestādes mācību plāns, kas ietver pilnvērtīgu pāreju uz jauno mācību saturu, ko veido 

lietpratību pamati – caurviju prasmes un mācību jomu pamatprasmes, atbilstoša mācību 

vide aktivitātes centros. Galveno mācību gada uzdevumu rosinātās aktivitātes:  

• Attīstīt tekstpratību kompetenču pieejā balstīta mācību satura kontekstā, 

akcentējot lasītprasmi un rakstītprasmi. 

• Veicināt aktīvu, individuālā bērna pieredzē un izziņā balstītu mācību 

procesu, veicinot domāšanu iedziļinoties, izmantojot pieredzi un 

ikdienas situācijas, domājot, darbojoties ar prieku un apgūto nostiprinot 

jaunās situācijās. 

Skolotāji, lai rosinātu izglītojamā interesi, patstāvīgo darbību un izvēles iespējas 

par noteiktu bērnu izvēlētu tēmu, pārdomājuši un kopā iekārtojuši grupu vidi. 

Aktivitāšu centros tiek sagatavoti atbilstoši didaktiskie materiāli, uzskate, literatūra, kas 

atbilst izglītojamo attīstības un mācību vajadzībām. Grupas vidē ir daudz dabas 

materiālu, vieta eksperimentiem, ar kuriem strādājot, izglītojamie apgūst jaunas 

iemaņas, prasmes, nostiprina savas zināšanas un atklāj likumsakarības. Lai tuvinātu 

mācību procesu reālai dzīvei, katra mēneša viena nedēļa tiek veltīta nodarbēm āra vidē, 

pielāgojot to mēneša izvēlētajai tēmai. Mācību plānā tā tiek ierakstīta kā radošā nedēļa. 

2019./2020.māc.g. iestāde pilnveidoja darbu balstoties uz kompetenču pieeju 

mācību saturā, kas bērnu pirmsskolā skata kopveselumā un piedāvā apgūt dzīvē 

nepieciešamo lietpratību pamatus, pedagogi pārskatījuši un uzlabojuši pedagoģiskā 

procesā izmantotās metodes un paņēmienus, piedāvājot izglītojamiem gan “darbības 

lauku“, gan “instrumentus”, kas sniedz bērnam panākumu sajūtu – “Es varu”.   

Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības satura vadlīnijas, mācību programmu 

saturu. Atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai un izglītojamā attīstības pakāpei 

pedagogi plāno mācību saturu, paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, metodes un 

paņēmienus. Mācību procesa laikā, ja nepieciešams, plānā tiek veiktas korekcijas. 

Mācību saturs tiek apgūts pēc izvirzītajām tēmām, kas veido izglītojamā attieksmi pret 

sevi, citiem, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti. Skolotāji kopā ar bērniem izvēlas 

viņiem aktuālas tēmas. Atbilstoši tēmai, skolotājs formulē ziņu bērnam, ņemot vērā 

izglītojamā vecumu un personības attīstības vajadzības. Temata apguves laiks ir 2-4 

nedēļas. 
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Mācību satura plānošanā pedagogi izmanto profesionālās pilnveides kursos un 

pieredzes apmaiņas braucienos iegūtās zināšanas un pieredzi. 03.02.20. – 04.03.20. 

iestādē norisinājās “Pedagogu pieredzes apmaiņas mēnesis”, kurā laikā pedagogi 

apmeklēja sev izvēlētu dienas cēlienu un vēroja bērnu un pedagogu darbību. Šī mēneša 

laikā pedagogi guva jaunas atziņas un pieredzi, turpmāk plānojot savu darbu grupās. 

Pilnveidojot valodas mācību jomu, uzsverot lasītprasmi un rakstītprasmi, pedagogi 2 

reizes gadā (pa vecumposmiem ) tikās ar iestādes metodiķi un logopēdiem, daloties ar 

labās prakses piemēriem un pārrunājot attiecīgā vecumposmu problēmsituācijas, kopīgi 

tās atrisinot. 

Katru gadu tiek izvērtēta mācību literatūra, un apstiprināts mācību literatūras 

saraksts. 5-7 g. veci izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un darba lapām 

mācību satura apguvei, kā arī izstrādātu valodas un matemātikas jomu plānu.  

  

 Stiprās puses:    

• Estētiska, audzēkņu izziņu veicinoša grupu vide.   

• Jauns, elastīgs pedagoģiskais kolektīvs, gatavs kompetenču pieejai 

izglītībā.  

• Mācību satura plānošana, sadarbība savā starpā, atgriezeniskās saites 

sniegšana. 

  

   Turpmākā attīstība:   

• Turpināt pilnveidot kompetenču pieejas saturu izglītībā, akcentējot 

caurviju prasmes  

• Ieviest mācību saturā digitālo prasmju apguvi   

Vērtējums: ļoti labi  

  

3.2. Mācīšana un mācīšanās  
3.2.1.Mācīšanas kvalitāte  

  

Īstenojot pirmskolas izglītības iestādes mērķi, pedagogi savstarpēji 

sadarbojoties, izglītojamo mācību darbu organizē mērķtiecīgi, īstenojot mūsdienīgu uz 

bērnu centrētu izglītības procesu, kas nodrošina pirmsskolas izglītības vadlīnijās 

noteikto mērķu sasniegšanu.   

Pedagogi tēmas ietvaros izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas metodes 

integrētajās rotaļnodarbībās, kuras ļauj izglītojamiem gūt pieredzi, zināšanas, prasmes 

un attieksmes.   

 Visu vecumu grupās apmācība tiek organizēta kā rotaļnodarbības un 

individuālais darbs ar integrētu mācību saturu, nodrošinot izglītojamajiem vienmērīgu 

slodzi visas dienas garumā.  

Atbilstoši vecumposmam un mācību saturam, pedagogi mērķtiecīgi veicina 

izglītojamo interesi par dabu, apkārtni, mākslu, literatūru, matemātiku, veicina apgūt 

lasīt un rakstītprasmes.  
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Par jēgpilnu mācību procesu izglītības iestādē liecina integrētas rotaļnodarbības; 

metodes, kas ļauj pētīt un atklāt; akcents uz radošu pašizpausmi; vienāda uzmanība 

izziņas un emocionālai sfērai; pedagogs, kā mācību procesa virzītājs.  

Mācību procesā pedagogi radoši izvēlas un izmanto mūsdienīgas, izglītojamo 

spējām, vecumam, tēmas specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību 

metodes – eksperimenti, vērojumi, mācību ekskursijas, grupu darbs, sporta dienas.  

Sadarbības prasmju veicināšanai, pedagogi izglītojamo darbu organizē pāros, 

grupās.    

  

 
  

Pedagogs savu darbu plāno, veicot ierakstus pirmsskolas pedagogu 

dienasgrāmatā atbilstoši mēneša tēmai un apgūstamajām prasmēm un iemaņām 

balstoties uz pirmsskolas izglītības programmu.   2019./2020.māc.g. tika ieviesta jauna 

platforma – E-klase. Sākot ar 2019. gada 1. novembri 5-7 gadīgo grupu pedagogi 

mēneša tēmas plānojumu veic platformā E-klase. Sākot ar 2020. gada 1. februāri 

ierakstus E-klasē sāk veikt 3-5 gadīgo grupu pedagogi, atzīstot šo platformu par ērtu un 

mūsdienīgu. 

  Pedagogi regulāri paaugstina savu kvalifikāciju kursos, konferencēs un 

semināros, pilnveido zināšanas mācību metodikā, dalās pieredzē metodiskajos 

semināros un pedagoģiskajās sēdēs gan iestādē, pilsētā, gan ārpus iestādes. 

2019./2020.māc.g. lai pedagogi paaugstinātu savu kvalifikāciju, atbilstoši kompetenču 

pieejai mācību saturā un pilnveidojot digitālās prasmes gan iestādē, gan sadarbībā ar 

Ventspils digitālo centru tiek organizēti kursi. 2019. gada augustā iestāde un skolotāji 

sevi prezentēja “Ideju termināls 2019” un saņēma Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 

atzinības rakstu par labās prakses “Mācību vide kompetenču pieejā mācību saturā 

pirmsskolā” prezentēšanu. 

Materiālā bāze dod iespēju rotaļnodarbībās izmantot jaunākās tehnoloģijas 

iekārtas un materiāltehniskos resursus.  

 Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai pedagogi izmanto pieejamos 

digitālos mācību materiālus, projektorus, datorus, skolotāju izveidotās PowerPoint 

prezentācijas.   

Pedagogi gatavo daudzveidīgus metodiskos materiālus un izglītojošās spēles 

efektīvākam un interesantākam mācību procesam.  
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Pašgatavotie metodiskie materiāli tiek prezentēti izstādēs divas reizes gadā  

novembrī un aprīlī (2019./2020.māc.g. aprīlī plānotā izstāde “Rakstītprasmes apguve 

visos vecumposmos” nenotika Covid-19 ierobežojumu dēļ), tādā veidā popularizējot un 

nododot savu pieredzi kolēģiem, vecākiem. Kā arī mācību gada noslēgumā tiek rīkota 

“Mācību materiālu AndeleMandele”, kur pedagogi apmainās ar izstrādātajiem un 

iestādes iegādātiem mācību līdzekļiem, atbilstoši savas grupas vecumposmam. 

2019./2020.māc.g. iestādē tika organizēta savstarpējā grupu pedagogu 

rotaļnodarbību vērošana – “Pedagogu pieredzes apmaiņas mēnesis”, kura laikā bija 

iespēja pedagogiem, logopēdiem, vadītājai, vadītājas vietniecei izglītības jomā 

apmeklēt visas grupas, kā arī mūzikas, logopēdu un sporta rotaļnodarbības. Vēroto 

nodarbību analīzes ļauj veiksmīgāk izvērtēt mācību metožu un paņēmienu izmantošanu 

rotaļnodarbības mērķu sasniegšanā. Rotaļnodarbību vērojumi liecina, ka mācīšanas 

process pirmsskolas izglītības iestādē kļūst jēgpilns, jo pedagogi strādā uz 

rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu.  

Iestādē tiek nodrošināta prakses vieta studējošiem pirmsskolas izglītības 

skolotājiem, kuri izteikuši vēlmi iziet praksi šajā iestādē. Praktikanti vēro, vada, 

piedalās, organizē rotaļnodarbības u.c. aktivitātes atbilstoši konkrētās prakses 

noteikumiem.  

 Izglītojamo vecāki par aktualitātēm pirmsskolā, grupās un izglītojamo 

sasniegumiem tiek informēti vecāku sapulcēs, individuālajās sarunās ar pedagogiem, 

grupu vecāku informatīvajos stendos. Ar 2020. gada februāri 3 - 7 gadīgo grupu vecāki 

platformā E-klase var iepazīties ar bērnu sasniegumiem. Atbilstoši mūsdienu 

tendencēm pedagogi ir izveidojuši grupu vecākiem draugu grupas IT vidē, kurā tiek 

atspoguļota aktuāla informācija un grupas ikdienas aktivitātes. Ar iestādes pasākumu 

plānu un aktivitāšu norisi vecāki un interesenti var iepazīties apmeklējot izglītības 

pārvaldes mājas lapu (vip.ventspils.lv). 

Par vecāku informētību liecina Edurio.com aptauja, kur 76% vecāki devuši 

pozitīvas atbildes jautājumā par zināšanām un prasmēm, kas bērnam būtu jāprot un 

jāzina attiecīgajā vecumā.  

  

  Stiprās puses:  

• Integrētās rotaļnodarbības, mūsdienīgas mācību metodes.  

• Mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes – eksperimenti, 

vērojumi.  

• Iestādes pedagogi dalās profesionālā darba pieredzē.  

  

  Turpmākā attīstība:  

• Veicināt pilnveidot zināšanas mācību metodikā, dalīties pieredzē.  

• Skolotājām izvirzīt jēgpilnus, mērķtiecīgus mēneša uzdevumus, mērķus, 

sasniedzamos rezultātus; atbilstošas vides nodrošināšanu bērnu izziņas 

darbībām, kas saistītas ar reālo dzīvi. 

• Pilnveidot sadarbības formas ar vecākiem, būt bērna mācīšanās procesā 

kā līdzdalībniekam (kopīgi atrast, izzināt, papildināt materiālus par 

mēneša tēmu).   
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• Turpināt rosināt bērnus patstāvīgi domāt un darboties, izteikt savu 

attieksmi un viedokli, iesaistīt pētnieciskajā darbībā un plānošanā. 

 

Vērtējums: labi  

  

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

  

 Mācīšanās process iestādē ir organizēts pēc pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmas.   

   Izglītojamo sasniegumi ir atkarīgi no regulāras līdzdalības mācību procesā.  

Tiek organizēti individuāli atbalsta pasākumi izglītojamiem, kuriem ir mācību 

satura apguves grūtības, mācību satura pēctecības nodrošināšanai.  

Atbilstoši katras grupas vecumposmam, pedagogi ir izstrādājuši grupas 

noteikumus. Ar grupas noteikumiem iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki. 

Izglītojamie zina un izprot grupas noteikumus atbilstoši savam attīstības līmenim. 

Noteikumi grupās veicina efektīvāku mācību procesu un palīdz uzturēt kārtībā mācību 

materiālus.  

Liela uzmanība tiek pievērsta videi, kurā tiek organizēts mācību process, jo no 

tās atkarīga mācīšanas un mācīšanās kvalitāte. Par vidi rūpējas katras grupas skolotāji, 

lai tā būtu droša, radoša, attīstoša un darboties rosinoša. 

Iestādē tiek organizēti dažādi pasākumi, aktivitātes, gadskārtu ieražu un 

tematiskie pasākumi. Izveidojusies laba sadarbība ar Gāliņciema bibliotēku projektā 

“Ar grāmatu uz dārziņu”, kas veicina audzēkņu interesi par grāmatu lasīšanu. Reizi 

mēnesī pirmsskolas iestādē ierodas Gāliņciema bibliotēka ar grāmatām maiņai (projektā 

piedalās 5 grupas, 3-7 gadus veci bērni). 6 - 7 gadīgie bērni piedalījās lasītveicināšanas 

programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2019./2020.māc.g. 4 - 7 gadīgo grupas 

vismaz reizi 2 mēnešos apmeklēja Gāliņciema bibliotēkas rīkotās radošās nodarbības. 

Tāpat šajā mācību gadā tika turpinātas muzejpedagoģijas nodarbības sadarbojoties ar 

Ventspils Livonijas ordeņa pili ( nodarbība par alni ), Brīvdabas muzeju ( Miķeļdiena ) 

un Amatu māju ( Ziemassvētku radošā nodarbība ). 

Bērnu attīstībai nozīmīgas bija Ventspils Digitālā centra robotikas nodarbības, 

kas veicina audzēkņu koncentrēšanās spējas, uzmanības noturīgumu, atmiņu un radošo 

domāšanu.   

Pedagoģiskā procesa aktivitātēs tiek piesaistīts iestādes atbalsta personāls.  

Ikdienas aktivitātēs izglītojamie tiek rosināti izteikt savu viedokli, izvērtēt 

sasniegto, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret nodarbību norisi.  

Pedagogi kopā ar bērniem iesaistās ne tikai iestādes organizētajos, bet arī citos 

pasākumos – FK “Ventspils” organizētajos futbola treniņos un došanās uz Pārventas 

sporta halli. Kā arī kopā ar iestādes sporta pedagogu 6-7 gadīgo grupas apmeklēja 

Ventspils sporta halli, piedaloties sportiskajās aktivitātēs ārpus iestādes sporta zāles.  

Pedagogi apmācību procesā izmanto Brīvdabas pedagoģijas pamatprincipus, kā 

arī Montessori metodiku, rosinot izglītojamos pētīt, meklēt, mēģināt, eksperimentēt 

laukā, neskatoties uz laika apstākļiem.  Tiek izmantota interaktīvā tāfele pēc noteikta 

grafika, interneta vietnes soma.lv; lielvards.lv; youtube.com, kvalitatīvāka un radošāka 

mācību procesa nodrošināšanai. 
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Stiprās puses:  

• Iesaistīšanās dažādos pasākumos, ko organizē Bibliotēkas, Ventspils 

Digitālais centrs, H. Dorbes muzejs, Jaunrades nams.  

• Radošs, ieinteresēts pedagogu kolektīvs, kas savā darbā ievieš 

mūsdienīgas mācību metodes.  

  

Turpmākā attīstība:   

• Turpināt  izmantot  mācību  procesā  Brīvdabas 

pedagoģijas un Montessori pedagoģijas pamatprincipus.  

• Iesaistīt izglītojamos pasākumu gatavošanā, plānošanā. 

• Paredzēt un nodrošināt pietiekamu laiku bērnu pašapkalpošanās iemaņu 

veidošanai, dažādu mācīšanās darbību modelēšanai 

Vērtējums: labi  

  

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

    

2019./2020.māc.g. līdz 2020. gada 13. janvārim vērtēšana tiek veikta “Skolotāja 

dienasgrāmatas” pielikumā 1 reizi trīs mēnešos. 2020. gada 13. janvārī pedagoģiskajā 

sēdē tiek lemts, pielāgojoties pilsētas izvirzītajiem vērtēšanas sistēmas kritērijiem, 

vērtēšanu veikt katra mēneša temata noslēgumā. 1,5-3 gadīgo grupas turpina ierakstus 

veikt “Skolotāja dienasgrāmata” pielikumā, bet 3-5 gadīgo grupas ierakstus veic 

platformā E-klase. Pedagogi katru dienu veic bērnu vērošanu pēc individuāli 

izstrādātām vērošanas kartēm, kurās tiek pierakstīts kā un vai bērns izpilda pedagoga 

izvirzītos sasniedzamos rezultātus katrā mācību jomā. Pēc tam rezultāti tiek apkopoti 

iestādes izstrādātās vērtēšanas tabulās pēc noteiktiem kritērijiem (S – sācis apgūt; T – 

turpina apgūt; A – apguvis; P – padziļināti apguvis). Vērtēšanas metodes atbilst 

izglītojamo vecumam un individuālajām spējām. Pedagogi atzīst, ka analīze palīdz 

pilnveidot mācību procesu, balstoties uz rezultātiem. Platformā E-klase ar vērtēšanas 

rezultātiem ir iespēja iepazīties arī vecākiem, kas atzīst, ka tas palīdz izprast bērna 

attīstību noteiktās mācību jomās. 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju 

kvalitatīvai vērtēšanai tika izstrādāta vērtēšanas kārtība. 

Mācību gada noslēguma vadītājas vietniece izglītības jomā izvērtē katru 

sagatavošanas grupas izglītojamā gatavību skolas gaitām, rezultātus apkopojot 

vērtēšanas tabulas. Ar rezultātiem un rekomendācijām tiek iepazīstināti izglītojamo 

vecāki.  

Beidzot pirmsskolas izglītības iestādi, izglītojamo vecāki saņem rakstisku 

apliecinājumu par izglītojamā sasniegumiem, zināšanām, prasmēm un iemaņām, kā arī 

ieteikumus, pie kā vēl jāpiestrādā.  

Arī citu vecumu grupās pedagogi izglītojamo vecākus par mācību sasniegumiem 

informē individuālās sarunās. Tāpat vecāki konsultējas individuāli ar logopēdu, 

mūzikas, sporta skolotāju, kā arī ar iestādes vadību. 
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Vērtēšanas procesā iegūto informāciju par izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamiku izvērtē grupu skolotājas, mūzikas skolotājas, logopēdi, vadītājas vietniece 

izglītības jomā tos apkopo, analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa 

turpmākajai attīstībai un plānošanai. Par rezultātiem informē pedagoģiskajā sēdē, kā arī 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi.  

 Stiprās puses:    

• Iestādē ir izstrādāta attīstības vērtēšanas kārtība, skolotāji to ievēro.   

• Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par bērna attīstības 

dinamiku.  

• Iestādē izstrādāts vērtēšanas modelis, kas veicina bērnu attīstību 

atbilstoši individuālajām spējām.  

 Turpmākā attīstība:   

• Pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību piesaistot 

vecākus. 

• Turpināt pilnveidot pedagoģiskā procesa individualizāciju  

• Regulāri vērot bērna attīstības vajadzības un fiksēt tās bērna 

individuālā attīstības kartē.  

• Individuālas pedagogu-vecāku sarunas mācību gada beigās, lai 

veicinātu vecāku izpratni par jauno mācību saturu, pirmsskolas 

dienas ritmu un tajā organizētajām aktivitātēm, kā arī sadarbību starp 

izglītības iestādi un ģimeni. 

 

Vērtējums: labi  

  

3.3. Izglītojamo sasniegumi   
  

Iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē 

un datu saglabāšanā. Visu grupu audzēkņu sasniegumi tiek analizēti katra mēneša 

temata noslēgumā, sagatavojot turpmākā darba uzdevumus. Apkopotā informācija tiek 

izvērtēta un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. Mācību gada noslēgumā 

visi audzēkņi tiek izvērtēti pēc Ventspils pilsētas metodiķu izstrādātajiem mācību jomu 

sasniegumiem katrā vecumposmā ( 1.posms - 1,5-3 gadi; 2.posms 3-5 gadi; 3.posms – 

5-7 gadi ). Rezultāti tiek apkopoti un iesniegti Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē. 

Izglītojamo gatavības skolai pārbaudes lapu rezultāti tiek apkopoti un ņemti par 

pamatu turpmākā darba plānošanai un rādītāju uzlabošanai. Vecāki ir ieinteresēti par 

iespēju uzzināt rezultātus un individuāli pārrunāt izglītojamā stiprās puses un jomas, 

kurās nepieciešams vecāku atbalsts, lai izglītojamais būtu gatavs skolai.  

Tiekoties ar sākumskolas skolotājiem, gūstam atziņu, ka izglītojamie ir labi 

sagatavoti pamatizglītības apguvei.   

  

Sagatavošanas grupas izglītības programmas realizācijas rezultātu atspoguļojums  

PII „Bitīte” 2019./2020. mācību gadā 
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18 3 3 1 3 3 2 2 3 20 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

  48 54 52 47 54 52 45 53   
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10 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

11 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

13 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

14 3 3 3 2 3 3 1 3 21 

15 3 3 3 3 3 3 2 1 21 

16 3 3 3 3 3 3 0 2 20 

17 3 3 3 3 3 3 1 3 22 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

19 3 1 0 2 3 2 1 1 13 

20 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

21 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

  54 50 51 48 54 49 40 44   

  100% 93% 94% 89% 100% 91% 74% 81%   

 

Ņemot vērā Valstī izsludināto ārkārtas stāvokli Covid-19 pandēmijas dēļ, notika 

mācības attālināti un izglītojamo rezultāti bija ļoti labi un  tie bija sagatavoti skolai – 

apguvuši pirmsskolas izglītības programmu. 2019./2020.māc.g. iestādi absolvē 43 

audzēkņi (2 grupas), no kuriem 6 audzēkņi netika izvērtēti, sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem. 

Apkopojot rezultātus, redzams, ka 83% un 74% audzēkņu raksta vārdus; 98% 

un 81% - lasa īsus teikumus un savieno ar atbilstošo attēlu. Matemātiskās darbības 

izglītojamie izprot ļoti labā līmenī. 

Edurio.com aptaujā 69% izglītojamo vecāki pozitīvi novērtēja saņemto informāciju par 

sava bērna mācību sasniegumiem. 

Stiprās puses:   

• Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas 

prasības mācību sasniegumu vērtēšanai.  

• Izstrādāti lasītprasmes veicināšanas pasākumi izglītojamiem, kuriem ir 

grūtības mācībās. 

 

Turpmākā attīstība:   

• Pilnveidot sadarbību ar iestādes Atbalsta komandu, palīdzot bērniem ar 

grūtībām mācībās. 

• Veicināt pirmsskolu un sākumskolu sadarbību izglītojamo sasniegumu 

apzināšanai. 

 

Vērtējums: ļoti labi  

  

3.4. Atbalsts izglītojamiem  
3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts   

  

 Izglītības iestādē darbojas Atbalsta komanda – vadītāja, vadītāja vietnieks 

izglītības jomā, logopēds, iestādes māsa, skolotāja palīgs, skolotājs. Vecāki un audzēkņi 

ir informēti par iespējām saņemt nepieciešamo atbalstu. Grupu vecāku sapulcēs mācību 

gada sākumā tiek sniegta informācija par Atbalsta komandas darba mērķi – nodrošināt 

sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, 
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pedagogiem. Ja izglītojamajam ir novērotas uzvedības problēmas, grupas skolotājas par 

to informē izglītojamā vecākus, pirmsskolas izglītības vadītājas vietnieci izglītības 

jautājumos, vadītāju. Kopīgi tiek meklēti šādas uzvedības iemesli, veidots atbalsta 

plāns.  

      Iestādē tiek organizēts darbs veselības aprūpē, kas norit sadarbībā ar Ventspils 

pilsētas skolu ārstu un iestādes māsu. Ir ierīkots veselības punkts, kur nepieciešamības 

gadījumā tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Iestādes māsa regulāri apkopo datus par 

izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām, veic uzskaiti par 

izglītojamo profilaktisko apskati, analizē iegūto informāciju, sadarbojas ar vecākiem, 

iegūstot plašāku informāciju par izglītojamā veselības problēmām, pārtikas nepanesību 

u.c. Kā arī organizē izglītojamiem pasākumus, aktivitātes, kur izmantojot rotaļu 

metodes, bērniem saprotamā veidā tiek iemācītas kultūrhigiēniskās iemaņas – roku un 

zobu mazgāšana.  

Mācību gada sākumā notiek izglītojamo valodas un runas izvērtēšana. Logopēds 

strādā ar 4 - 7 gadus veciem bērniem, kuriem ir fonētiski traucējumi, fonemātiski 

traucējumi, stostīšanās, valodas sistēmas nepietiekama attīstība, agrīni lasīšanas un 

rakstīšanas traucējumi. Vajadzības gadījumā par izglītojamo valodas attīstību un runas 

korekciju tiek sniegtas individuālas konsultācijas izglītojamā vecākiem.  

2019./2020. mācību gadā logopēdi veica runas un valodas pārbaudi 138 bērniem 

(3-6 gadu vecumā).  63 bērniem (46%) nepieciešama runas un valodas korekcija. 

Visizplatītākie ir fonētiskie traucējumi – 38 bērniem (60%).  

Logopēdiskās nodarbības apmeklēja 49 bērni (vecumā 4-7 gadi).  13 bērniem 

runas un valodas traucējumi novērsti, 36 bērniem nepieciešams turpināt runas un 

valodas korekciju. Rindā uz nodarbībām gaida 14 bērni (pārsvarā 3-4 g. v.). 

 

Stiprās puses:   

• Iestādē sekmīgi darbojas atbalsta personāls – logopēds, iestādes māsa 

  

Turpmākā attīstība:   

• Veidot sadarbību starp atbalsta personāla komandu, grupas skolotājiem, 

vecākiem, profesionālā darba kvalitātes pilnveidošana.  

Vērtējums: ļoti labi  

  

  

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

  

 Izglītojamie un viņu vecāki iestādē un tās teritorijā var justies droši - 

pirmsskolas izglītības iestādē ir uzstādītas mūsdienīgas novērošanas kameras, kur var 

vērot notiekošo iestādes teritorijā. Tāpat pie ieejas vārtiņiem un iestādes ieejas durvīm 

ir uzstādīti domofoni. Tas nodrošina, ka nepiederošas personas bez atļaujas nevar iekļūt 

iestādes teritorijā.   

Iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni, noteikumi kā rīkoties 

ekstremālās situācijās. Iestāde ir aprīkota ar automātisko ugunsdrošības signalizāciju, 

kā arī pieejami ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek 
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regulāri pārbaudīta. Katru gadu darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības 

jautājumos. Izglītojamie Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši.  

Iestādē, uzsākot jauno mācību gadu, izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās 

kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem, veicot ierakstu grupas žurnālā. Mācību 

gada laikā, tiek izspēlētas dažādas situācijas, lai bērni saprastu, kas jādara konkrētajā 

situācijā (pirmā palīdzība, evakuācija, satiksmes drošība u.c.).  

Pēc Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes izstrādāta parauga iestādē vecāki 

rakstiski pauž savu viedokli par piekrišanu bērnu datu apstrādei. 

Edurio.com aptaujā 98% vecāku ir atbildējuši, ka jūtas droši par savu bērnu, 

kamēr viņš atrodas bērnudārzā.   

  

Stiprās puses:   

• Iestādē izstrādāti iekšējie normatīvie akti un veikti pasākumi 

izglītojamo drošības nodrošināšanai; uzstādīta videonovērošana, durvju 

kodi, domofoni.  

  

Turpmākā attīstība:    

• Pilnveidot drošības instrukcijas izglītojamiem. 

• Turpināt audzēkņus izglītot par drošību sev apkārt. 

  

Vērtējums: ļoti labi  

  

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā  

  

Iestādē ir izstrādāts audzināšanas plāns 2019.-2021.gadam, katru gadu tiek 

aktualizēti pasākumi to realizēšanai. Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un 

novērtēšanā ir iesaistīts viss pedagoģiskais kolektīvs. Saskaņā ar pirmsskolas izglītības 

mācību satura programmu, iestādes audzināšanas darba plānu, pedagogi integrē sociālās 

un ētikas jomas atbilstoši vecumposma pakāpei. Ikvienai vecuma grupai ir atbilstoši 

sociāli emocionālie audzināšanas uzdevumi, kurus pedagogi realizē mācību gada laikā. 

Grupu skolotājas veic audzināšanas darbu, sadarbojoties ar mūzikas un sporta 

pedagogiem, kā arī ar atbalsta personālu. Audzināšanas darbā tiek iesaistīt arī 

izglītojamo vecāki. Sadarbojoties ar vecākiem, tiek organizētas radošās darbnīcas, 

izstādes, mācību ekskursijas, kas veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli un 

notikumiem.  Iestādē tiek organizēti pasākumi, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu (ES 

fonda pasākums “Man ir tīri zobi!”, sportiskais pasākums “Ziemas olimpiāde”, 

Veselības ministrijas kampaņa “Kusti-nācija”), kā arī tiek organizēti daudzveidīgi 

pasākumi izglītojamā patriotiskajā un pilsoniskajā audzināšanā (tradīciju stundas ar 

L.Reiteri, Latvijas dzimšanas dienas koncerts, gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, 

Ziemassvētki, Lieldienas ).   

Sekmējot radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 

aktīvai brīvā laika izmantošanai, tiek piedāvātas interešu izglītības nodarbības 

pēcpusdienas cēlienā  - angļu valoda. Šīs prasmes bērnos veicina vispusīgu personības 

attīstību, attīsta spējas un talantus. Interešu izglītības programma ir licencēta. 
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Izglītojamie interešu programmā piedalās ar vecāku atļauju. Mācību gada noslēgumā 

interešu izglītības nodarbību darba rezultātus var vērtēt vecāki.  

Reizi mēnesī izglītojamiem tiek organizēti profesionālu mākslinieku koncerti, 

teātra izrādes, kas veicina emocionālo audzināšanu.  

  

Stiprās puses:   

• Mācību procesā tiek attīstītas visas prasmes un iemaņas personības 

veidošanā.  

  

Turpmākā attīstība:   

• Turpināt iesaistīt izglītojamo vecākus, aktīvi līdzdarboties, iestādes 

organizētajos pasākumos.  

  

Vērtējums: labi  

  

3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

  

Pedagogi integrētās rotaļnodarbības un ārpus rotaļnodarbību darbu plāno 

saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendēto, pakāpeniski apgūstot 

nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu 

pamatizglītības apguvei.  

Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās 

process. Plānojot tiek ievērotas bērnu vajadzības, individuālās īpatnības, tiek realizēta 

individuālā pieeja rotaļnodarbībās. Ja izglītojamam rodas grūtības ar rotaļnodarbības 

uzdevumu vai ikdienas sadzīves uzdevumu izpildi, atbalstu sniedz ne tikai pedagogi, 

bet arī pirmsskolas skolotāju palīgi un iestādes Atbalsta komanda. Vecāki savlaicīgi 

saņem informāciju, ja izglītojamajam ir mācību grūtības. Visi skolotāji regulāri 

sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par problēmām un tās kopīgi risina.  

Talantīgajiem bērniem tiek piedāvāti dažādi mācību līdzekļi un aktivitātes, lai 

attīstītu un veidotu viņa personību atbilstoši viņa talantiem un attīstības līmenim.  

Edurio.com aptaujas dati liecina, ka 83% vecāku ir informēti par atbalstu 

izglītojamiem ar mācību programmas apguves problēmām.   

  

Stiprās puses:   

• Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem ir uzmanības un 

uzvedības grūtības, emocionālie traucējumi, kā arī apzinās talantīgo bērnu 

vajadzības.   

  

Turpmākā attīstība:   

• Uzlabot savstarpēju vecāku un pedagogu informācijas apriti par 

izglītojamā sekmēm.  

• Motivēt vecākus, kuru bērniem ir mācību grūtības, vēl ciešākai sadarbībai 

ar iestādi. 
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Vērtējums: labi  

  

3.4.5. Atbalsts karjeras izglītībā  

Karjeras izglītība saskaņā ar grupas plānu veiksmīgi tiek integrēta mācību 

procesā. Atbilstoši izvēlētai mēneša tēmai tiek organizētas daudzveidīgas 

rotaļnodarbības, mācību ekskursijas, radošās darbnīcas. Pirmā iepazīšanās ar dažādām 

profesijām un profesiju pārstāvjiem notiek bērna adaptācijas periodā pirmsskolā, kur 

tiek pastāstīts, ko katrs iestādē dara. Ar lielu atbildības sajūtu bērni iesaistās materiālu 

kopēšanā, izmantojot kopētāju, kurš atrodas lietvedes kabinetā. Tā veicinot izpratni par 

profesiju. Iesaistījāmies arī Zemkopības ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes un Lauku atbalsta dienesta konkursā “No sēklas līdz galdam”, kura 

ietvaros sagatavošanas grupas izglītojamie sēja un audzēja zirņu augus pirmsskolas 

galerijā. Regulāras mājturības nodarbības, kā arī pašapkalpošanās iemaņu 

nostiprināšana un galda kultūras attīstība ēdamzālē veicina izpratni par pavāra darbu.   

Mācību gada laikā izglītojamie ir iepazinušies ar bitenieka profesiju (Medus 

dienas ietvaros), friziera, pavāra, ugunsdzēsēja, pārdevēja profesijām. Sadarbībā ar 

izglītojamo vecākiem tika rasta iespēja doties mācību ekskursijās, lai klātienē būtu 

iespējams iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darba vidi un pienākumiem 

“Ventspils reiss”, “Bucher”, Pašvaldības policija.  

Katru mēnesi, sadarbībā ar Gāliņciema bibliotēku notiek grāmatu apmaiņa, kur 

bērniem iespēja ne tikai izvēlēties sev mīļu grāmatu, bet iepazīt bibliotekāra darbu.  

Bibliotēka arī aicina pie sevis uz radošām darbnīcām.  

Stiprās puses:  

• Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas pārstāvjus  

• Mācību ekskursijas, pārgājieni uz muzejiem, uzņēmumiem, veicinot 

izglītojamo interesi karjeras izglītībā  

Turpmākā attīstība:  

• Nepieciešams papildināt metodisko bāzi ar dažādiem bērnu izziņu 

veicinošiem materiāliem, kas saistīti ar dažādām profesijām, lai veicinātu 

izglītojamo karjeras izaugsmi  

Vērtējums: labi  

  

  

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

  

Iestāde neīsteno programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tomēr, ja 

nepieciešams, iestāde ir nodrošināta ar visu nepieciešamo aprīkojumu un izkārtojumu 

(nav sliekšņu, viss nepieciešamais pirmā stāvā, invalīdu tualete, plašas durvis ērtai 

pārvietošanai ar ratiņkrēslu), lai nodrošinātu atbalstu izglītojamam ar kustību 

traucējumiem.  
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3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni   

  

 Sadarbībai un komunikācijai ar izglītojamā ģimeni pirmsskolas izglītības 

iestāde izmanto dažādas darba formas - grupu vecāku sapulces, iestādes padomes sēdes, 

atvērto durvju dienas, individuālas sarunas, grupu pasākumi, iestādes pasākumi 

vecākiem kopā ar izglītojamiem.  

Iestādes atvērto durvju dienās vecākiem tiek piedāvāta “Atvērtā atgriezeniskā 

saite”, kur var izteikt savu viedokli, ierosinājumus, iebildumus.  

 Pēc Edurio.com aptaujas rezultātiem var secināt, ka 97% vecāku labprāt 

iesaistās iestādes rīkotajos pasākumos.  

  Vecāki līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā ikdienā, kā arī tiek informēti 

par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Ne retāk kā divas reizes 

mācību gadā tiek organizētas grupu vecāku sapulces, kurās tiek apspriesti dažādi aktuāli 

jautājumi par mācību procesu, ārpus rotaļnodarbību darbu, iestādes plānotajiem 

pasākumiem.    

Vecākiem ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus iestādes darba 

uzlabošanai.  

  Aktuālā informācija tiek atspoguļota vecāku informatīvajos stendos, grupu 

vecāku izveidotajos sociālajos tīklos, Izglītības pārvaldes mājaslapā 

www.vip.ventspils.lv  

  Iestādes padomē darbojas visu grupu vecāku pārstāvji, pedagogi, iestādes 

administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. 

Iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par iestādes un vecāku sadarbību, par 

izglītojamo drošību un veselību, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības prioritātēm, 

izskata vecāku ieteikumus un priekšlikumus.  

  Novērtējot vecāku ieguldījumu iestādes attīstībā un atbalsta sniegšanā, tiek 

izteiktas grupu pedagogu un administrācijas pateicības par sadarbības veicināšanu.   

  

Stiprās puses:   

• Vecāki iesaistās jautājumu risināšanā par izglītojamo mācību, sadzīves 

apstākļu uzlabošanu.  

• Regulāra informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem, Iestādes 

padome  

• Daudzveidīgi pasākumi bērniem kopā ar vecākiem.  

  

Turpmākā attīstība:   

• Rīkot kopīgus pasākumus bērniem ar vecākiem, iesaistot vecākus bērnu 

izglītošanā (profesiju dienas).  

• Turpināt vecāku izglītošanu dažādos jautājumos, tajā skaitā jaunā 

izglītības satura ieviešanā. 

• Aktuālas informācijas sniegšana grupu WhatsAppā.  

  

Vērtējums: labi  

http://www.vip.ventspils.lv/
http://www.vip.ventspils.lv/
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3.5. Iestādes vide  
3.5.1. Mikroklimats  

  

Izglītības iestāde ir ne tikai jauna un moderna, bet savas pastāvēšanas laikā ir 

izveidojušās tradīcijas, kas veicina pozitīvu mikroklimatu, savstarpēju cieņu vienam 

pret otru. Izglītības iestādē tiek koptas esošās tradīcijas, svinēti dažādi gadskārtu ieražu 

svētki, izstādes, atvērto durvju dienas, radošās darbnīcas, netradicionālas modes skates, 

gan veidoti jauni pasākumi. Piemēram “Dārza svētki”, kuros vecākiem ar bērniem 

iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās, klausīties koncertu, piedalīties sportiskās 

aktivitātēs un labi atpūsties.  Pasākuma tapšanā, organizēšanā iesaistījās viss kolektīvs, 

tas prasīja lielu pašatdevi, saliedētību, kā arī veicināja piederības apziņu savai iestādei. 

Darbinieku apaļajās jubilejās viss kolektīvs sveic jubilāru ar īpaši sagatavotu dāvanu. 

Sevis pilnveidošanai darbiniekiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, 

darbinieku saliedēšanai administrācija organizē Ziemassvētku pasākumu.  

Iestādes darbinieki, vecāki un bērni iesaistās dažādās akcijās, konkursos. Trešo 

gadu aktīvi piedalās Ventspils pilsētas domes rīkotajā konkursā par labāko izglītības 

iestādes ēkas svētku noformējumu “Ziemassvētki 2019”, šogad iegūstot otro vietu. 

Iestādē ir iekārtots stends ar valsts simbolikas attēliem, prezidenta foto, himnas 

tekstu. Grupu pedagogi māca izglītojamiem cieņu pret Latvijas valsti, simboliem un tās  

vēsturi. Darbinieki veido pozitīvu iestādes tēlu.   

Iestāde savu darbu atspoguļo Izglītības pārvaldes mājas lapā 

www.vip.ventspils.lv, kā arī Ventas balss portālā www.ventasbalss.lv . Iestāde regulāri 

piedalās pilsētas rīkotajos kultūras un sporta pasākumos. (Olimpiskā diena, Lieldienu 

sporta svētki, Sniega diena, Mazie dziedāšanas svētki, Bērnu svētki)  

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas prasības visiem iestādes darbiniekiem, ir izstrādāti 

un ievēroti iestādes Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi, kā arī Ētikas 

kodekss un Apliecinājumi par datu neizpaušanu, ar kuriem darbinieki tiek iepazīstināti 

uzsākot darba attiecības un atkārtoti uzsākot jauno mācību gadu. Iestādes darbiniekam 

ir iespēja izteikt savus priekšlikumus Iekšējās kārtības noteikumu pilnveidei.   

Kopumā vadības, darbinieku, izglītojamo un vecāku attiecības ir labvēlīgas, 

taisnīgas un balstītas uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos. Konfliktsituācijas tiek risinātas 

atbilstoši situācijai, pārrunājot, uzklausot, meklējot kompromisu starp izglītojamiem. 

Konfliktsituācijas kolektīvā tiek risinātas lietišķu sarunu ceļā, cenšoties mierīgi, 

pieklājīgi un racionāli uzklausīt abu pušu nostāju, koncentrējoties uz reālo situāciju 

nevis tenkām. Rezultātā piedāvājot konstruktīvus risinājumus, ieteikumus.  

Jautājumā, cik viegli vai grūti Jums ir sastrādāties ar pirmsskolas darbiniekiem, 

69% aptaujāto pedagogu un 78% tehnisko darbinieku sadarbību novērtēja pozitīvi.  

  

Stiprās puses:  

• Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats, savas tradīcijas 

• Pasākumu dažādība, aktīva vecāku līdzdalība.  

  

http://www.vip.ventspils.lv/
http://www.vip.ventspils.lv/
http://www.ventasbalss.lv/
http://www.ventasbalss.lv/
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Turpmākā attīstība:   

• Pilnveidot jauno darbinieku iekļaušanos kolektīvā.  

• Iesaistīt tehnisko personālu iestādes attīstības plānošanā.  

• Turpināt izkopt un attīstīt jaunas iestādes tradīcijas, ņemot vērā iestādes 

kolektīva vēlmes.  

  

Vērtējums: ļoti labi  

  

3.5.2. Fiziskā vide  

  

Izglītības iestāde ir jauna, moderna un estētiski noformēta. Pie iestādes vārtiem 

ir izgaismots iestādes logo. Arī blakus esošā sabiedriskā autobusu pietura ir ar bitītes 

uzlīmēm.  

Iestādē grupu telpas izglītojamiem vecumā no 3-7 gadiem ir iekārtotas divos 

līmeņos. Pirmajā – izglītojamiem ir iekārtotas nodarbību un rotaļu telpas, katrai grupai 

atsevišķas sanitārās telpas, kas atbilst visām sanitāri higiēniskām prasībām un ģērbtuve, 

bet otrajā līmenī atrodas guļamtelpa. Jaunākā bērnu vecuma grupās jeb tā saucamajā 

„silītes” grupiņās, mazuļiem guļamtelpa atrodas turpat blakus nodarbību telpai – 

skolotājiem un skolotāju palīgiem labi pārredzamā vietā. Iestādē ir atsevišķa ēdamzāle, 

kur trijās maiņās izglītojamie vecumā no 3-7 gadiem apgūst pašapkalpošanās iemaņas 

galda klāšanā.  

 Katrai grupiņai ir atsevišķa ieeja no bērnudārza teritorijas, kur mazajiem 

pieejamas dažādas krāsainas, interesantas un arī attīstošas rotaļu iekārtas un laukumi. 

Daudzas rotaļu iekārtas atrodas uz mīkstā seguma, līdz ar to, bērni ir pasargāti no 

traumām. Katras grupiņas ģērbtuvē ir uzstādīts drēbju žāvējamais skapis, kas nodrošina 

bērniem sausus apavus un drēbes, tāpēc bērni var doties laukā visdažādākajos laika 

apstākļos.  Katru gadu tiek apsekota rotaļiekārtu drošība. 

Rekreācijas telpa, vingrošanas zāle, ēdamzāle un grupiņu nodarbību telpas ir 

aprīkotas ar vēdināšanas iekārtām, kas nodrošina svaigu gaisa plūsmu visas dienas 

garumā. Pateicoties būvniecības procesā veiktajiem siltināšanas pasākumiem, 

2010.gadā iegūts novērtējums “Energoefektīvākā ēka”.  

Izglītības iestādē ir iatbilstoši prasībām un specifikai ierīkoti kabineti: 

metodiskais kabinets, logopēda kabinets, lietvedes kabinets, vadītājas, saimniecības 

pārzines. Iestādē ir ierīkota automātiskā trauksmes apziņošanas sistēma. Sanitāri 

higiēniskie apstākļi atbilst prasībām.  

Iestādes telpās ir siltās grīdas, kas nodrošina vienmērīgu siltumu apkures 

sezonas laikā. Savukārt vasarā telpās ir ieslēgta dzesēšana - svaigs, vēss gaiss, kas 

veicina labsajūtu iestādes darbiniekiem un izglītojamiem.  

Iestādes teritorija ir nožogota, blakus iestādes ieejai ir velosipēdu novietne un 

labiekārtots stāvlaukums, kur iespējams novietot 22 automašīnas.   

Katru gadu tiek domāts par vides pilnveidošanu, rasti savdabīgi risinājumi 

jaunām puķu kastēm, krāsainām puķu dobēm, augļudārzam. Pedagogi kopā ar 

izglītojamiem izzina apkārtni, vēro, sēj dažādus augus, piedalās lapu grābšanā. Vecāki 

tiek iesaistīti vides veidošanā, gatavot dažādus materiālus āra izstādēm. Uz katriem 

svētkiem grupās tiek domāts par iestādes kopējo tēlu logu noformēšanā. Arī 89% 
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pedagogi un pedagoga palīgi un 100% vecāki Edurio.com. aptaujā uzskata, ka iestādes 

vide ir pārdomāta un sakārtota.  

Teritorijā ir iekārtota vieta, skatuve, kur notiek āra pasākumi. Skatītājiem ir 

iespēja ērti iekārtoties nelielajā uzkalniņā, kuru savukārt ziemā iespējams izmantot 

ziemas priekiem – nobraucieniem ar ragavām u.c.  

  

Stiprās puses:  

• Iestādes teritorija un telpas drošas, sakoptas, estētiski noformētas, telpas 

atbilst visām sanitāri higiēniskām normām.  

• Plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu remonts, aprīkojuma iegāde. 

  

Turpmākā attīstība:   

• Uzturēt un pilnveidot iestādes  rotaļlaukumos kustību un rotaļu vidi. 

 

Vērtējums: ļoti labi  

  

3.6. Iestādes resursi  
3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

  

Izglītības iestādē mācību procesa nodrošināšanai ir labiekārtotas 8 grupas telpas 

ar atsevišķām guļamtelpām, mūzikas zāle, kuru var savienot ar lielo rekreācijas zāli 

257m2, vingrošanas zāle, ēdamzāle. Mūzikas, logopēda, iestādes māsas un 

administrācijas kabineti, kā arī darbinieku atpūtas telpa. Metodiskais un izdales  

materiāls rotaļnodarbībām, kā arī mācību un metodiskā literatūra ir pieejama vadītājas 

vietnieka izglītības jomā kabinetā.  Sporta zāle ir nodrošināta ar nepieciešamo inventāru 

izglītojamā vispusīgai attīstībai. Pašiem mazākiem ir pieejams drošs mīkstais inventārs. 

Nepieciešamo materiālu klāsts katru gadu tiek papildināts un atjaunots. Grupu telpu 

piepildījums atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Par grupas tīrību un kārtību atbild 

skolotāja palīgs.  

Iestāde ir nodrošināta ar materiāli tehnisko aprīkojumu. Mūzikas zālē atrodas 

interaktīvā tāfele. Pedagogi nodarbību vajadzībām izmanto projektorus, ekrānus, 

dokumentu kameru, portatīvos datorus, kā arī daļai ēkas ir brīvi pieejams WI-FI. 

Administrācijas darba nodrošināšanai katram ir savs stacionārais dators un printeris. Un 

viena profesionālā - krāsainā drukas iekārta pieejama lietvedes kabinetā. Metodisko 

materiālu izgatavošanā ir pieejamas laminājamās plēves, laminators, perforators u.c. 

lietas. 

Mūzikas skolotāji rotaļnodarbībās un pasākumos izmanto dažādus mūzikas 

instrumentus arī pašizgatavotus, sintezatoru, klavieres, akordeonu. Plašāku pasākumu 

rīkošanai ir apskaņošanas iekārta, mikrofoni, mūzikas centrs.  

  

Stiprās puses:   

• Iestādes telpas ir atbilstošas normatīvajām prasībām.  

• Materiāltehniskie resursi pietiekami, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību 

procesu jaunā kompetenču pieejā. 
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Turpmākā attīstība:   

• Turpināt papildināt mācību līdzekļus un uzturēt materiāli tehnisko bāzi. 

• Turpināt risināt jautājumu par interneta kvalitatīvāku darbības 

nodrošināšanu visās grupas telpās. 

  

Vērtējums: ļoti labi  

  

3.6.2. Personālresursi  

  

Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss nepieciešamais personāls pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai, tās darbību nodrošina iestādes vadītājs. Iestādē 

strādā 43 darbinieks, no tiem 23 pedagogi – 16 pirmsskolas skolotāji, 2 mūzikas 

skolotāji, sporta skolotājs, 2 logopēdi, vadītāja, vadītāja vietnieks izglītības jomā. 

Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībā. Katru 

gadu, uzsākot jauno mācību gadu, tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. 

Pedagogi regulāri tiek informēti par tālākizglītības iespējām. Grupas skolotāji strādā 

nepilnu darba slodzi 0,85 likmes.   

Atbalsta personāls – 10 skolotāja palīgi, iestādes māsa, 9 tehniskie darbinieki. 

Darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti iestādes amata aprakstos. Izglītojamo 

grupās, kurās ir bērni vecumā no pusotra gada līdz trīs gadiem, strādā divi pedagogi un 

divi pedagoga palīgi, bet grupās no trīs gadiem - divi pedagogi un viens pedagoga 

palīgs.  

Iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti: logopēdam, metodiskais kabinets, iestādes 

māsai, lietvedei, atpūtas telpa personālam, sporta un pasākumu zāle, guļamistabas, 

siltuma punkts, servera telpa, ventkamera, veļas mazgāšanas telpa un virtuves bloks.  

Saskaņā ar „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” prasībām, visi darbinieki ir 

apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus bērnu tiesību aizsardzības jomā. Stājoties 

darbā pašvaldība apmaksā obligāto veselības pārbaudi, kā arī darbinieki ir nodrošinātas 

veselības apdrošināšanas  polises. 

Vadītāja pārzina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un 

stiprās puses.  

  

Stiprās puses:   

• Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību. 

• Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību 

kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo 

atbalstu. 

• Motivēts, radošs kolektīvs, kas gatavs īsteno kompetenču pieeju mācību 

saturā.  

  

Turpmākā attīstība:   

• Pilnveidot sadarbības formas starp vadību un pedagogiem, kas sekmētu 

pedagoģiskā darba kvalitāti un iestādes attīstību.  
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• Turpināt  nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un 

pašizglītību pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā. 

  

Vērtējums: ļoti labi  

  

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  
3.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana   

  

Iestādes attīstības plāns ir izstrādāts trīs gadu periodam no 2019.gada līdz 

2021.gadam. Attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski, uzklausot priekšlikumus no 

pedagogiem, vecākiem, administrācijas. Iestādes Attīstības plāns tiek veidots loģiskā 

struktūrā, pārskatāmi un skaidri, balstoties uz sasniegto rezultātu analīzi. Iestāde plāno 

un realizē savu ikdienas darbu, balstoties uz iestādes Attīstības plānā izvirzītajām 

prioritātēm, to izpildes laiku un atbildīgo personu.  

Visa gada ietvaros, iestādes vadība seko līdzi pedagoģiskam procesam, organizē 

pārrunas ar grupu pedagogiem par mācību satura realizāciju, organizē sanāksmes un 

pedagoģiskās padomes sēdes. Mācību gada noslēgumā vadība apkopo un veic padarītā 

darba analīzi, kuru izskata pedagoģiskajā sēdē. Tiek analizēti gada plānā veiksmīgi 

realizētie mācību uzdevumi un pie kuriem vēl nepieciešams piestrādāt, kā arī izvirzīti 

prioritārie uzdevumi jaunajam mācību gadam.  

Katrs pedagogs mācību gada noslēgumā raksta darba pašvērtējumu, kurā analizē 

savu paveikto pedagoģiskā procesa īstenošanā.  

  

Stiprās puses:   

• Iestāde mērķtiecīgi un regulāri veic darba analīzi un pašvērtēšanu katrā 

darbības jomā.  

• Iestādes izvirzītie gada uzdevumi ir skaidri, saprotami, realizējami  

  

Turpmākā attīstība:   

• Darbinieku iesaistīšana pašvērtējuma ziņojuma pilnveidošanā.  

• Regulāri organizēt atgriezenisko saiti un izvērtēt izvirzīto prioritāšu 

lietderīgumu.  

  

Vērtējums: labi  

  

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

  

Iestādes darbību nosaka iestādes Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi, Darba 

kārtības noteikumi un citi obligātie iestādes darbu reglamentējošie dokumenti. Tie 

izstrādāti demokrātiski, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām.    

Lai nodrošinātu kolektīva informētību, darba saskaņotību, atbildību, notiek 

pedagogu informatīvās sanāksmes, iknedēļas piecminūtes, pedagoģiskās padomes 

sēdes, kā arī tehniskā personāla sapulces. Iestādes vadības darbs (plānošana, 

deleģēšana, kontrole) notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību, uzticību, radošo 
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iniciatīvu. Prasmīgi izveidota iestādes komanda rada iespēju veiksmīgāk realizēt 

iestādes izvirzītos mērķus. Iestādē ir nodrošināts kvalitatīvs mācību un pārvaldes 

process. Katrs pārzina savus pienākumus un tiesības, kuri noteikti amata aprakstā.  

Vadītāja vada iestādes darbu, pārrauga darbinieku pienākumu izpildi, kā arī 

uzklausa un sniedz individuālu atbalstu katram darbiniekam. Svarīgu jautājumu 

risināšanā tiek iesaistīts viss kolektīvs.  

Iestādē vadītājai, vadītāja vietniecei izglītības jomā, iestādes māsai, 

saimniecības pārzinei darbā ir noteikti apmeklējuma laiki, kad apmeklētāji var risināt 

viņus interesējošos jautājumus.   

Edurio.com aptaujā 95% pedagogu un 89% pedagoga palīgu uzskata, ka ir viegli 

sastrādāties ar pirmsskolas vadītāju.  

Labvēlīga vide izglītības iestādē balstās uz demokrātijas, atklātības un 

koleģialitātes principiem. Darbinieki rūpējas par iestādes prestižu, attīstību un 

profesionālo izaugsmi, aktīvi darbojas radošajās darbnīcās, tematiskajās izstādēs, 

prezentācijās un dažāda veida sabiedriski izglītojošu, saliedējošu un labklājības 

veicinošu ideju, pasākumu un projektu realizēšanā.  

Iestādē darbojas iestādes padome. Saskaņā ar reglamentu, tās vairākumu veido 

grupu vecāku izvirzīti pārstāvji, padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus. 

Vecāku pārstāvji, kuri darbojas iestādes padomē, piedalās pasākumos, izsaka 

priekšlikumus, kurus iestādes kolektīvs īsteno sava darba procesā. Vadītāja regulāri 

informē Iestādes padomi par aktualitātēm iestādē, prioritātēm budžeta plānošanā, 

uzklausa vecāku priekšlikumus vai iebildumus.  

  

Stiprās puses:   

• Vadība plāno, atbalsta un ievieš inovācijas rotaļnodarbību procesa 

organizēšanā.  

• Spēj izvērtēt iestādes darbu, vadīt pārmaiņas un plānot turpmāko 

attīstību. 

• Savlaicīga un regulāra informācijas apmaiņa.  

• Iespēja pārrunāt problēmjautājumus, atbalsts no vadības.  

  

Tālākā attīstība:   

• Iesaistīties starptautiskos projektos.  

• Veikt iestādes darba reglamentējošo dokumentu aktualizēšanu. 

Vērtējums: labi  

  

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

  

Izglītības iestādes vadība un darbinieki veiksmīgi sadarbojas ar Ventspils  

Izglītības pārvaldi, Ventspils pilsētas Domi un citām sabiedriskajām institūcijām. 

Notiek pieredzes apmaiņa ar citām izglītības iestādēm, pašvaldības institūcijām. Katru 

gadu, sadarbojoties ar Izglītības pārvaldi, tiek izstrādāts iestādes gada budžets, plānoti 

remontdarbi, apsekota iestādes teritorija, sniegts atbalsts informāciju tehnoloģiju 

lietošanā un uzturēšanā.  
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Notiek arī savstarpēja pirmsskolu  metodiskās pieredzes izzināšana, savstarpēji 

organizējot gan savas iestādes pieredzes popularizēšanu, gan pieredzes papildināšanu 

citās pilsētas izglītības iestādēs.  

Ar pašvaldības finansiālo atbalstu, nodrošinot ar bezmaksas transportu 

izglītojamiem ir iespēja apmeklēt teātra izrādes, radošās darbnīcas muzejā, Ventspils 

bibliotēku, Jaunrades namu, baseinu kā arī citus izglītojoša rakstura pasākumus.  

 Tuvākie sadarbības partneri ir Gāliņciema bibliotēka, H.Dorbes muzejs un 

Ventspils 1.pamatskola.  

 

Stiprās puses:  

• Sadarbība ar citām iestādēm, organizācijām, iestādes attīstības 

prioritāšu īstenošanā.  

  

Turpmākā attīstība:   

• Pilnveidot darbinieku svešvalodu zināšanas, iedrošināt iesaistīties 

dažādos starptautiskos izglītības projektos.  

  

Vērtējums: labi  

  

  

  

4.  Turpmākā attīstība  
  

Joma  Turpmākā attīstība  

MĀCĪBU SATURS  • Turpināt pilnveidot kompetenču pieejas saturu 

izglītībā, akcentējot caurviju prasmes 

• Ieviest mācību saturā digitālo prasmju apguvi  

• Pilnveidot  mācību satura  plānošanu, sadarboties 

savā starpā, sniegt atgriezenisko saiti.  

MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

Mācīšanas kvalitāte:  

• Veicināt pilnveidot zināšanas mācību metodikā, 

dalīties pieredzē.  

• Skolotājam izvirzīt jēgpilnus, mērķtiecīgus 

mēneša uzdevumus, mērķus, sasniedzamos 

rezultātus, atbilstošas vides nodrošināšanu bērnu 

izziņas darbībām, kas saistīta ar reālo dzīvi. 

• Pilnveidot sadarbības formas ar vecākiem, būt 

bērna mācīšanās procesā kā līdzdalībniekam 

(kopīgi atrast, izzināt, papildināt materiālus par 

mēneša tēmu).  

• Turpināt rosināt bērnus patstāvīgi domāt un 

darboties, izteikt savu attieksmi un viedokli, 

iesaistīt pētnieciskajā darbībā un plānošanā. 
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Mācīšanās kvalitāte:  

• Turpināt izmantot mācību procesā Brīvdabas 

pedagoģijas pamatprincipus un Montessori 

pedagoģijas pamatprincipus.  

• Paredzēt un nodrošināt pietiekamu laiku bērnu 

pašapkalpošanās iemaņu veidošanai, dažādu 

mācīšanās darbību modelēšanai. 

• Iesaistīt bērnus pasākumu  veidošanā, plānošanā. 

 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

• Regulāri vērot bērna attīstības vajadzības un 

fiksēt tās bērna individuālā attīstības kartē  

• Individuālas pedagogu-vecāku sarunas mācību 

gada beigās, lai veicinātu vecāku izpratni par 

jauno mācību saturu, pirmsskolas dienas ritmu un 

tajā organizētajām aktivitātēm, kā arī veicinātu 

sadarbību starp izglītības iestādi un ģimeni 

• Pilnveidot izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kārtību piesaistot vecākus. 

• Turpināt pilnveidot pedagoģiskā 

procesa individualizāciju.  

 

IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

• Pilnveidot sadarbību ar iestādes atbalsta komandu, 

izstrādājot individuālos mācību plānus bērniem, 

kuriem ir grūtības mācībās. 

• Veicināt pirmsskolu un sākumskolu sadarbību 

izglītojamo sasniegumu apzināšanai. 

ATBALSTS  

IZGLĪTOJAMIEM 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

un izglītojamo drošības garantēšana:  

• Veidot sadarbību starp atbalsta personāla 

komandu, grupas skolotājiem, vecākiem 

profesionālā darba kvalitātes pilnveidošanā. 

Atbalsts personības veidošanā: 

•    Turpināt iesaistīt izglītojamo vecākus, aktīvi 

līdzdarboties, iestādes organizētajos pasākumos.  

• Turpināt vispusīgu bērnu izglītošanu, kas paredz 

fizisko, garīgu , tikumisko un sociālo attīstību, 

iesaistot pašus bērnus pasākumu plānošanā un 

organizēšanā. 
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 Atbalsts mācību darba diferenciācijai:  

• Uzlabot informācijas apriti vecāku un pedagogu 

starpā par izglītojamā sekmēm.  

• Motivēt vecākus, kuru bērniem ir mācību grūtības, 

vēl ciešākai sadarbībai ar iestādi. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni:  

• Rīkot kopīgus pasākumus bērniem ar vecākiem, 

iesaistot vecākus bērnu izglītošanā (profesiju 

dienas).  

• Turpināt vecāku izglītošanu dažādos jautājumos, 

tajā skaitā jaunā izglītības satura ieviešanā. 

• Aktuālas  informācijas  sniegšana  grupu 

WhatsAppā. 

IESTĀDES VIDE Mikroklimats:  

• Pilnveidot  jauno  darbinieku  iekļaušanos 

kolektīvā.  

• Iesaistīt tehnisko personālu iestādes attīstības 

plānošanā.  

• Turpināt izkopt un attīstīt jaunas iestādes 

tradīcijas, ņemot vērā iestādes kolektīva vēlmes. 

Fiziskā vide:  

• Uzturēt un pilnveidot iestādes  rotaļlaukumos 

kustību un rotaļu vidi. 

IESTĀDES RESURSI Iekārtas un mteriāltehniskie resursi:  

• Turpināt papildināt mācību līdzekļus un  uzturēt 

materiāli tehnisko bāzi.  

• Turpināt risināt jautājumu par interneta 

kvalitatīvāku darbības nodrošināšanu grupas 

telpās. 

Personālresursi:  

• Pilnveidot sadarbības formas starp vadību un 

pedagogiem, kas sekmētu pedagoģiskā darba 

kvalitāti un iestādes attīstību.  

• Turpināt nodrošināt iestādes pedagoģisko 

darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko 

kompetenču paaugstināšanā. 

IESTĀDES DARBA  

ORGANIZĀCIJA, VADĪBA  

UN KVALITĀTES  

NODROŠINĀŠANA 

Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības 

plānošana:  

• Darbinieku iesaistīšana pašvērtējuma ziņojuma 

pilnveidošanā.  
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• Regulāri organizēt atgriezenisko saiti un izvērtēt 

izvirzīto prioritāšu lietderīgumu. 

 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība:  

•    Iesaistīties starptautiskos projektos.  

• Veikt iestādes darba reglamentējošo dokumentu 

aktualizēšanu 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām:  

• Pilnveidot darbinieku svešvalodu zināšanas, 

iedrošināt iesaistīties dažādos starptautiskos 

izglītības projektos. 

 

  
  

  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitītes” vadītāja A.Ščelkaļina  

  

  


