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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” ir pašvaldības dibināta un Ventspils 

domes pakļautībā esoša izglītības iestāde.  Kopš 2019.gada 1.septembra iestāde vairs neīsteno 

“Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem”, nodrošinot mazākumtautību izglītojamiem apmācību valsts valodā, kā arī 

nepieciešamības gadījumā – logopēda nodarbības. 

  2010.gadā tika renovēta iestādes ēka. 2019.gada vasarā tika renovēta iestādes 

virtuve, izbūvēta piespiedu ventilācija. 

Izglītojamo uzņemšana Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” notiek 

atbilstoši Ventspils pilsētas domes 2017.gada 18.augusta saistošiem noteikumiem Nr.6 "Bērnu 

reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības 

iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas" un Ministru kabineta 2015. gada 

13. oktobra noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 

iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz 

nākamo klasi”. 

 

1.1.Īstenojamās izglītības programmas 

 Izglītības programmas nosaukums 

 

Kods Licence 

Nr. Datums 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-3782 27.01.2011. 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem 

01015511 V-1955 19.04.2010. 

 

1.2.Izglītojamo skaits 

Iestādē 2019./2020. mācību gadā izglītojās 192 audzēkņi vecumā no pusotra līdz septiņiem 

gadiem. 

1.3.Pedagogu  sastāvs 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, 81% 

pedagogu sastāva ir ar iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību un 19% -  pašlaik iegūst augstāko 

izglītību Latvijas Universitātē.  

Atbalstu ikdienas darbā pedagogiem, tehniskajam personālam, vecākiem un bērniem nodrošina 

atbalsta personāls – sociālais pedagogs, logopēdi un iestādes medmāsa. Logopēdisko palīdzību 

katru dienu saņem 14 bērni no logopēdiskās grupas, bet 2 reizes nedēļā 49 bērni  no vispārējām 

grupām. Mācību gada laikā logopēdiskā spektra traucējumi ir novērsti 14 iestādes bērniem.  

 

1.4.Vispārīgās ziņas par iestādi 

Dibinātājs            Ventspils pilsētas dome 

Juridiskā adrese   Lidotāju iela 11A, Ventspils, LV-3602 

Vadītāja    Kristīne Boitmane 

E-pasts    varaviksne@ventspils.lv 

Tālrunis    63662028 

Sociālie tīkli   www.facebook.com/ Ventspils PII “Varaviksne” 

 

 

http://www.facebook.com/%20Ventspils
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1.5. Sociālekonomiskā vide 

2019./2020. m. g. iestādē darbojās 9 grupas, kuras apmeklē 192 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 

gadiem. Bērni ar valodas attīstības traucējumiem apmeklē logopēdiskās grupas. Visās grupās 

mācību process notiek latviešu valodā.  

Vecāki sedz maksu tikai par bērnu ēdināšanu iestādē. Pēc Ventspils pilsētas Domes 

Sociālās aprūpes dienesta lēmuma, 50% atlaidi ēdināšanas maksas segšanai regulāri saņem trīs 

bērni, kuri apmeklē vispārējās grupas.  

2020.gada pavasarī, COVID-19 radītās krīzes dēļ, vairāku grūtībās nonākušu ģimeņu 

bērniem bija iespēja saņemt pašvaldības atbalstu – tika nodrošināta pusdienu un pārtikas paku 

piegāde iestādi neapmeklējošiem bērniem, kā arī segta ēdināšanas maksa tiem bērniem, kuri šajā 

laikā apmeklēja iestādi. 

1.6. Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi 

 “Varavīksnes” darbība balstās uz saudzīgu attieksmi pret dabu  un apkārtējās vides 

veidošanas principiem, lielu uzmanību veltot bērnu jēgpilnam laika pavadīšanas iespējām ārā 

jebkuros laika apstākļos un veselīga dzīves veida popularizēšanu. Iestāde turpina aktīvi 

piedalīties  Vispasaules Āra nodarbību dienās (OutdoorClassRoomDay), kad atkarībā no 

gadalaika ,daļa dienas, ietverot mācību procesu, visas aktivitātes tiek rīkotas ārpus telpām.  

Bērni darbojas teritorijā iekārtotā siltumnīcā, audzē un kopj dažādus augus, darbojas mājturības 

centros, gatavojot dažādus ēdienus no pašu izaudzētiem produktiem, rūpējas par apkārtnes tīrību, 

piedaloties meža, jūras piekrastes talkās un šķirojot atkritumus.  

 Liela uzmanība tiek pievērsta pašapkalpošanās iemaņu veidošanai, kopš 1,5 gadu vecuma 

apgūstot patstāvības iemaņas -  noģērbjoties, apģērbjoties, sagatavojoties nodarbībai, sakārtojot 

darba vietu, telpu, uzliekot sev ēdienu uz šķīvja, kas veicina atbildības sajūtas attīstību. 

 Iestāde ievēro Ekoskolas darbības principus, vecāko grupu audzēkņi aktīvi darbojas 

ekopadomē. 

 

1.7.Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums 

Iestādes budžets tiek veidots no valsts iedalītās mērķdotācijas pedagogu darba algām, 

sociālās apdrošināšanas iemaksām, Ventspils domes iedalītā finansējuma iestādes darbības 

nodrošināšanai, kā arī, pamatojoties uz iepriekšējā perioda budžeta izpildi, iestādes darbības 

mērķiem un uzdevumiem konkrētajā laika posmā. 

 

1.8. Izglītības iestādes piedāvājumi un iespējas: 

- pozitīva savstarpēja saskarsme starp izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem, iestādes atbalsta 

personālu; 

- daudzpusīgas sadarbības formas ar vecākiem – izglītojoši pasākumi, vecāku dalība iestādes un 

ārpus tās pasākumos un iestādes vides uzlabošanā; 

- vispusīga vecāku informēšanas kārtība (WhatsApp grupas, prasmju un mācību sasniegumu 

raksturojums (mācību gada beigās), vecāku sapulces, kopīgi pasākumi, individuālās sarunas);  

- iespēja veikt valodas korekciju pie iestādes logopēdiem; 

- iespēja risināt problēmu jautājumus pie sociālā pedagoga; 

- labi aprīkots sporta laukums iestādes teritorijā; 

- facebook.com konts, kas nodrošina veiksmīgu informācijas apmaiņu starp iestādi, vecākiem  

un sabiedrību; 

- Iestādes tradīciju izkopšana un turpināšana, kvalitatīvi un pārdomāti pasākumi. 

Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt angļu valodas pulciņa nodarbības (maksas). 
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 Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm:  Ventspils 

Mūzikas skolu, kuras audzēkņi sniedz iestādes izglītojamiem koncertus,  Ventspils Jaunrades 

namu, kur notiek pirmsskolas izglītības iestāžu koncerti un uzvedumi, Amata māju, 

Livonijas ordeņa pili un Brīvdabas muzeju, kur tiek organizētās dažādas muzejpedagoģiskās 

nodarbības, kā arī ar Pārventas bibliotēku, kur notiek pedagoģiskas nodarbības, koncerti, tiek 

apmeklēti pasākumi, semināri. 

 Veiksmīgi savu darbu veic Iestādes padome, kuras sastāvā ir seši pedagogi un 

16 vecāki.  

 Iestādes dzīve tiek atspoguļota https://www.facebook.com/VentspilsPIIVaravīksne/, 

portālos www.ventspils.lv, www.ventasbalss.lv. 

 

2.  IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

2.1.Mūsu pirmsskolas vīzija 

Mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, kas savā darbībā balstās uz vērtībām un tikumiem, 

progresīvām mācību metodēm un cieņpilnām savstarpējām attiecībām visu iesaistīto starpā – 

izglītojamie, viņu likumiskie pārstāvji un iestādes darbinieki. 

2.2.Iestādes stratēģiskie mērķi 

✓ Kvalitatīva izglītojamo sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei; 

✓ Pamatizglītības apguvi uzsāk patstāvīgs, darbīgs, atbildīgs, drošs, emocionāli un fiziski vesels 

bērns. 

✓ 3 mācību gadu garumā (2017.- 2020.g.g.) jaunā satura pakāpeniska ieviešana. 

 

2.3.Iestādes uzdevumi 2019./2020. m. g. 

 

Gada uzdevums Skaidrojums 

Radīt vidi bērnu lasītprasmes, rakstītprasmes apguvē 

savstarpēji sadarbojoties, patstāvīgi, praktiski 

darbojoties. Turpināt izzināt sevi mijiedarbībā ar 

apkārtējo pasauli.  

Veidot vidi un apstākļus, kuros bērns patstāvīgi 

un sadarbojoties ar citiem vienaudžiem izzina, 

pēta, vēro burtu grafiskos attēlojumus. 

Praktizējās lasīšanā, stāstīšanā un rakstīšanā, kā 

arī izmanto iegūtās iemaņas mācību un sadzīves 

situācijās.     

Turpināt veicināt bērnu ekoloģisko domāšanu, interesi 

un uzvedību pētot dabas un apkārtnes procesus. 

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu , īstenojot bērnu 

veselību nostiprināšanas aktivitātes un pasākumus. 

- Ekoskolas darbība; 

- Brīvdabas pedagoģijas mācību procesā 

ikdienā; 

Ar vides izzināšanu saistīto pasākumu rīkošana 

(mācības, ekskursijas, pārgājieni, izpētes, 

eksperimenti u.c.) 

Turpināt sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, 

akcentējot informācijas nodošanu, savstarpējas 

komunikācijas uzlabošanu, nostiprināšanu. Veicināt 

lielāku vecāku iesaistīšanu izglītības procesā. 

- Vecāku iesaiste pasākumu dalībā un 

organizēšanā. 

- Savstarpēja komunikācija (sasniegumi, 

problēmu risināšana). 

https://www.facebook.com/VentspilsPIIVaravīksne/
http://www.ventspils.lv/
http://www.ventasbalss.lv/
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3. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

3.1.  Joma Nr.1. MĀCĪBU SATURS 

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”  programmu saturs atbilst mūsdienu 

prasībām, tiek ievērots izglītojamo vecāku/aizbildņu pieprasījums un vajadzības pēc izglītošanas 

un sagatavošanas skolas gaitām.  

Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts pasākumu plāns un dienas kārtība. Mācību 

rotaļdarbības  notiek visas dienas garumā, paredzot visu jomu vielas apguvi katru dienu. 

Atbilstoši mācību jomu programmai, katrā  grupā pedagogi veido darba plānu (ne īsāku kā 

mēnesim), paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku un sasniegumu vērtēšanas formas un 

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

Plānojot mēneša tematus, katras grupas skolotāju komanda vadās pēc bērnu interesēm, 

vērojot bērnus sadarbojoties vienam ar otru vai grupās,  pārrunājot ar viņiem dažādas situācijas, 

izsecinot, kurš temats būtu piemērotāks padziļinātai apguvei. 

 Mācību satura plānošanā skolotājas izmanto profesionālās pilnveides kursos iegūtās 

zināšanas un pieredzi, dalās pieredzē ar kolēģiem atklātajās nodarbībās un vērojumos, 

metodiskajās sanāksmēs, pedagogu sapulcēs. Iestādes vadība organizē individuālas sarunas ar 

skolotājiem par mācību jomu sasniedzamo rezultātu izpildi, mācību gada beigās skolotāji raksta 

sava darba pašvērtējumu, izvērtējot mācību gadā sasniegto. 

 2019./2020.mācību gadā pamatizglītības apguvei sagatavoti 22 bērni, no kuriem 100% 

bērnu pirmsskolas izglītības programmu ir apguvuši ļoti labi vai labi.  

 
 Sadarbībā ar Pārventas bibliotēku izglītojamiem jau no 2 gadu vecuma ir iespēja apmeklēt 

bibliotekāru rīkotus pasākumus (nodarbības), piedalīties dažādos projektos, tādējādi iepazīstot 
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bērnus ar grāmatu, mudinot saudzīgu attieksmi,  veicinot lasītprasmes apguvi. 5-6 gadīgie bērni 

piedalās “Bērnu žūrijas” konkursā. 

 Uzsākot 2019./2020. mācību gadu, iestāde savu darbību plāno un organizē saskaņā ar 

2018.gada 21.novembra apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Pateicoties 

dalībai projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” sadarbībā ar  Skola2030 jaunā satura 

ieviešana noritēja bez stresa, ar drošības sajūtu skolotāju darbībā. Visa mācību gada garumā 

pedagogi dalījās pieredzē gan ar Ventspils pilsētas, gan ar citu pašvaldību  pirmsskolu  

pedagogiem, iedrošinot tos, daloties savās pārdomās un metodēs. 

 Ņemot vērā pilsētas prioritātes izvirzīšanu – “Lasītprasmes un tekstpratības attīstības 

veicināšana visās vecuma pakāpēs” un vienu no iestādes galvenajiem uzdevumiem šajā jomā, 

mācību gada sākumā ir izstrādāts “Lasītprasmes veicināšanas plāns”, nosakot virzienus 

uzdevuma realizēšanai, bet mācību gada beigās iestādes vadītājas vietnieces izglītības 

jautājumos izstrādāja detalizētu  “Darbības plānu lasītprasmes, rakstītprasmes un rēķinātprasmes 

veicīnāšanai”  trīs vecuma posmiem, paredzot darbību katram mēnesim. Pēc saskaņošanas ar 

Ventspils pilsētas izglītības pārvaldi, minētais dokuments ir pieņemts kā saistošs visām pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēm, vadoties pēc kura, skolotājām būs iespēja plānot savu darbu, 

ieviešot nepieciešamās korekcijas un izmaiņas, atbilstoši katras iestādes vajadzībām 

 Stiprās puses: 

• Atbilstošs vecumam un attīstības pakāpei izglītības satura piedāvājums, realizējot pārmaiņas 

vidē, saturā, mācību līdzekļos. 

• Pamatots un profesionāli veidots plāns lasītprasmes, rakstītprasmes un rēķinātprasmes attīstības 

veicināšanai. 

• Kvalitatīva izglītojamo sagatavotība pamatizglītības apguvei. 

Turpmākā attīstība: 

• Darbības plāna aprobēšana, un analīze, veicot nepieciešamās korekcijas. 

Vērtējums: ļoti labi     

 

3.2. Joma Nr.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Iestādē ir radīta atbalstoša vide skolotāju darbam ar bērniem. Iespēja pierādīt sevi ir dota 

katram pedagogam, daloties pieredzē, apmainoties ar idejām, izsakot savu viedokli.  

Pedagogu darbs tiek regulāri izvērtēts no vadības komandas puses. Kolektīvā valda 

atklātība un pozitīva sadarbība. Izvērtējuma paņemieni -  mācību procesa vērojumi, regulāras 

sapulces ar konkrētiem uzdevumiem un padarītā darba izvērtējumu, individuālās sarunas gan 

skolotājām, gan  ar grupu komandām, izmantojot pozitīvo kritiku, uzslavas, kopā analizējot un 

meklējot risinājumus u.c. Vadītājas vietnieces izglītības jomā 2x gadā vēro visu grupu skolotāju 

darbu, veicot vērojumu uzskaiti vienotājās (pilsētā) vērošanas un novērtējuma lapās, mācību 
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gada beigās veicot kopsavilkumu un analīzi, plānojot atbalsta pasākumus pedagogiem saskaņā 

ar iegūtiem rezultātiem.  

Katra mācību gada beigās visi iestādes pedagogi izvērtē savu darbību veidojot 

pašvērtējumus. Saskaņā ar Ventspils pilsētas apstiprinātās “Rīcības programmas kompetenču 

attīstīšanas atbalsts un monitorings Ventspils pilsētas izglītības iestādēs 2019.-2021.gadam” 2.4. 

punktam “Motivācijas programma pedagogu materiālai stimulēšanai”, piešķirti Pateicības raksti 

un naudas balvas trīs iestādes pedagogiem: 

 

Savukārt, saskaņā ar 2020.gada 14.janvāra Ventspils pilsētas izglītības pārvaldes 

Nolikumu “Gada balva izglītībā” atzinības raksti un naudas balvas par izcilo darbu 2019. gadā 

un sniegumu izglītojamo attīstībā saņēmuši trīs iestādes pedagogi: pirmsskolas skolotāja Lita 

Blāze – galvenā balva, pirmsskolas skolotāja Baiba Varatinska un sporta skolotāja Anita 

Žeimunde – atzinības.  

Mācību process iestādē tiek organizēts tā, lai bērni aktīvi sadarbotos, līdzdarbotos un 

mācītos viens no otra. Skolotājas darbā ar bērniem izmanto  dažādas mācību metodes. To izvēle 

ir saistīta ar mācību darbības sasniedzamo rezultātu un ir vairāk tendēta uz bērnu patstāvīgu 

darbību (pašvadība, pašapkalpošanās) un sadarbības veicināšanu bērnu starpā (sadarbība un 

līdzdalība).  

Savā ikdienā, izglītojamo apmācībā un veiksmīgākā mācību procesa organizēšanā 

skolotājas izmanto tādas metodikas, kā - Montessori, Brīvdabas pedagoģijas metodes, 

pašapkalpošanās un pašvadības elementus.  

Iepriekšējā mācību gada sākumā iestādes vietnieces izglītības jautājumos, sadarbībā ar 

Izglītības pārvaldi, sākumskolas un pirmsskolas koordinatoriem izstrādāja testēšanas darbu 

pirmklasniekiem, izglītojamo sagatavotības izvērtēšanai, balstoties uz pirmsskolas programmas 

sasniedzamiem rezultātiem pirmsskolas iestādes beidzējiem.  

Gatavojoties mācību procesam, kā arī mācību procesā pedagogi arvien vairāk izmanto 

informācijas tehnoloģijas.  

 Iestāde aktīvi un atklāti sadarbojās ar bērnu ģimenēm. Mācību gada sākumā visi vecāki 

tiek iepazīstināti ar iemaņu un zināšanu aprakstiem attiecīgajā vecumā atbilstoši mācību saturam, 

tāpēc vecāki labi zina, kam būtu jāseko līdzi un kur var atbalstīt savu bērnu. Pateicoties regulārai 

un aktīvai komunikācijai ar ģimenēm, visās grupās tiek ņemta vērā katra bērna individualitāte 

un vajadzības, kam ikdienā tiek pievērsta uzmanība, atbalstot, pielāgojot mācību vielu un vidi.  

  

Stiprās puses: 

• Iestādes vadības komandas un skolotāju atklātība sadarbojoties, meklējot inovatīvas, 

mūsdienīgas pieejas mācību procesa uzlabošanai un mācīšanas kvalitātes paaugstināšanai; 

• Daudzveidīgas mācību un informācijas apmaiņas metodes.  
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Turpmākā attīstība: 

• Skolotāju profesionālā pilnveide, interesantu metodiku izzināšana un apguve izglītojamo 

jēgpilnai un veiksmīgākai izglītošanai, pieredzes apmaiņa iestādes ietvaros. 

• Informācijas tehnoloģiju biežākā izmantošana mācību procesā. 

Vērtējums:  labi   

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” 2019./2020. mācību gadā mācīšanās darba 

organizācija tiek realizēta, pastiprinātu uzmanību veltot pašvadītai mācīšanai un savstarpējai 

bērnu sadarbībai mācīšanās procesā. 

Mācību process grupās tiek organizēts pa mācību jomām, kopā ar bērniem izrunājot 

mērķus, sasniedzamos rezultātus, ļaujot bērniem brīvi/patstāvīgi izvēlēties darbošanās centrus, 

materiālus, veidot savas biedru grupas, plānojot un realizējot dažādas darbības mācoties un 

izzinot.  Šāda pieeja dod iespēju izglītojamiem pašiem apgūt zināšanas caur patstāvīgu 

darbošanos, laika plānošanu, organizēšanu. Izglītojamiem ir nodrošināta sagatavota mācību vide 

atbilstoši vecumposmam un mācību saturam. Par tās izveidi, pilnveidošanu un saglabāšanu 

atbildīgi gan paši izglītojamie, gan skolotāji. Zināšanu nostiprināšanu un papildināšanu 

izglītojamie realizē, izmantojot atbilstošus mācību materiālus gan individuālā darbā, gan 

strādājot grupās. Mācību process notiek nepārtraukti visas dienas garumā telpās un ārpus tām. 

Skolotāji veicina patstāvīgu darbošanos, analizēšanu, sava darba novērtēšanu. 

Plaši tiek izmantotas iespējas mācīties un mācīt ārpus iestādes telpām, lai zināšanas un 

pieredzi iegūtu reālajā vidē. Bērni dodas ekskursijās, apmeklē muzejus, teātrus, darbojas 

Ekoskolas ietvaros. Izglītojamie aktīvi iesaistās Vides izglītības projektos – Latvijas Valsts meži 

projektā’’ Cūkmena detektīvi’’, sadarbībā ar stādu audzētavu “Sarmas-7”, Tārgales pag. projektā 

“No sēkliņas līdz gatavai produkcijai’’, starptautiskajā āra nodarbību dienā ( Outdoor Classroom 

Day). Iestādes teritorijā, aktualizējot ekoloģisko audzināšanu, saudzīgu attieksmi pret dabu un 

kultūrvides veidošanu, atbildību par visu dzīvo ieaudzināšanu un veselīga dzīvesveida 

apzināšanu, skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai. Iestādes teritorijā ir 

izveidota kukaiņu pētīšanas stacija (“Kukaiņu viesnīca”), kur bērni pēta un izzina kukaiņus ar 

dažādām  ierīcēm, lupām, binokļiem, pincetēm u.c., kas palīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības 

ārpus telpām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt. Tā kā bērni aktīvi 

darbojas ārpus telpām jebkuros laika apstākļos, iestādē ir iekārtots un aktīvi tiek izmantots  

apģērbu – apavu apmaiņas centrs, kur ģimenes savā starpā var apmainīties ar vajadzīgām 

sezonālajām drēbēm. 
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Informācijas apmaiņa starp iestādi un vecākiem/aizbildņiem, lai ģimenēm būtu priekšstats 

par iestādes darbību, zināšanu apjomu attiecīgajā vecumposmā, mācību procesā pielietojamām 

metodēm u.c. notiek vairākos veidos -  gan iesaistot vecākus iestādes darbībā (pasākumos, 

akcijās) tādējādi klātienē informējot tos par iestādes sniegtajām iespējām bērnu izglītošanā un 

attīstībā, gan sniedzot informāciju sapulcēs, grupās izveidotajās WhatsApp grupās un 

Facebook.com kontā, mācību gada beigās izsniedzot vecākiem  “Prasmju un mācību sniegumu 

raksturojumu”, veicot individuālās sarunas. Grupās tiek izveidotas “Runājošās sienas”, kurās 

tiek atspoguļota informācija par apgūstamo tematu grupā, fiksēti bērnu viedokļi, uzskati, 

spriedumi, kas ļauj vecākiem sekot līdzi bērna izaugsmei, iesaistīties kādas konkrētas vielas 

apgūšanai papildus informācijas meklēšanā, “dzīvot līdzi” bērna interesēm. 2020.gada janvārī 

pakāpeniski tika ieviesta e-klases darbība, kas ir vēl viens veksmīgs informācijas apmaiņas veids 

starp iestādi un izglītojamo ģimenēm. Nepilnīgā tehniskā nodrošinājuma dēļ, pagaidām šāds 

informācijas apmaiņas veids ir pieejams tikai 5 – 6 gadīgo grupās. 

 Stiprās puses: 

• Mācību process ir sabalansēts un mērķtiecīgs visas dienas garumā; 

• Plašas iespējas mācību procesa organizēšanai ārpus telpām; 

• Daudzveidīgas informācijas apmaiņas iespējas ar izglītojamo ģimeni. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt darbu pie jēgpilna mācību procesa organizēšanas, radot izglītojamiem ikdienas procesā 

dažādas problēmsituācijas, iegūto zināšanu pielietošanai, tādējādi veicinot spēju pielāgoties 

mainīgajiem dzīves apstākļiem. 

• Elektronisko informācijas apmaiņas veidu ieviešana visās vecuma grupās. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas. Pedagogi vēro bērnus mācību procesa laikā,  izvērtējot zināšanas, iemaņu apguvi, 

komunikācijas spējas atbilstoši bērna attīstības pakāpei, sasniedzamiem rezultātiem. Vērtēšana 

notiek gan ikdienā, gan temata, gan mācību gada ietvaros. Vērtēšana ir regulāra un sistemātiska. 
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Mācību gada beigās visās vecuma grupās katram bērnam tiek veidots “Prasmju un mācību 

sasniegumu raksturojums”, ar kuru iepazīstina vecākus, tādējādi iesaistot ģimeni, iepazīstinot to 

ar bērna mācību sasniegumiem un to dinamiku. Mācību gada laikā vecākiem tiek piedāvātas 

tikšanas – konsultāciju veidā, lai  pārrunātu sasniegumu dinamiku ar abām grupas skolotājām.  

 2019./2020. mācību gadā Ventspils pilsētā tika izstrādāta jauna bērnu sasniegumu 

vērtēšanas sistēma, nosakot katra mācību gada noslēgumā izvērtēt katra bērna spējas un 

sasniegumus atbilstoši vecuma posmam, aizpildot vienotas vērtēšanas kartes.  Vērtēšanas karšu 

izstrādē piedalījās arī iestādes vietnieki izglītības jautājumos. Aprobējot izstrādātās kartes, 

izsecināts, ka šāda sistēma ļauj izsekot katra izglītojama attīstības dinamikai, laikus pamanīt 

problēmas, izvērtēt jomas, kuras bērnam nepadodas, piesaistīt atbalsta pasākumus, plānot un 

realizēt papildus nepieciešamās darbības mācību procesā, darbā ar ģimeni u.c. 

Vērtējumu uzskaiti iestādē pārrauga un kontrolē vadītāja un vadītājas vietnieces izglītības 

jomā. Savukārt, vietnieces, apkopojot gada vērtējumus pa posmiem, informāciju nodod Izglītības 

pārvaldei. 

Stiprās puses: 

• Izglītojamo individuālās attīstības dinamikas mērīšana, analīze un uzskaite; 

• Individuālās informācijas nodošana vecākiem par izglītojamo sasniegumiem; 

•  Izstrādāta vienota vērtēšanas sistēma. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Vērtējumu salīdzinošās analīzes izveide . 

 

Vērtējums: ļoti labi   

 

3.3. Joma Nr.3. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

3.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts. 

 Iestādē darbojas atbalsta personāla speciālisti – logopēdi, medicīnas māsa  un sociālais 

pedagogs. Vecāki  ir informēti par iespējām saņemt nepieciešamo atbalstu. Mācību procesā 

pedagogi ņem vērā bērnu vajadzības, īpatnības, izvērtē nepieciešamību pieaicināt kādu no 

atbalsta grupas speciālistiem (piemēram, sociālo pedagogu, uzvedības problēmu vai mācīšanās 

grūtību novērošanai un turpmākās sadarbības plānošanai u.c.). Logopēdi strādā ar izglītojamiem 

gan speciālajā grupā (ar medicīniski pedagoģiskās komisijas norīkojumu), gan ar vispārējo grupu 

izglītojamiem, kuriem ir valodas sistēmas nepietiekama attīstība, fonētiski traucējumi, 

logoneiroze. Darbs ar bērniem ar valodas attīstības traucējumiem notiek gan individuāli, gan 

grupā. 

Iestādē tiek organizēts veselības aprūpes darbs. Ir ierīkots veselības punkts, kur notiek 

profilaktiskās apskates un tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Iestādes medmāsa regulāri apkopo 

datus par izglītojamo veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām, kā arī lūdz vecākus sniegt 

informāciju par bērnu veselības problēmām, ja tās var traucēt mācību un audzināšanas darbu.  
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Bērni tiek nodrošināti ar ēdināšanu 3 reizes dienā.  Bērni ar pārtikas alerģijām tiek 

nodrošināti ar piemērotu ēdināšanu (saskaņā ar ģimenes ārsta rekomendācijām). 

Atbalstot izglītojamo veselīgu ēšanu, uzturā tiek samazināts cukura daudzums, saldināto 

dzērienu vietā, kā alternatīvu, iekļaujot ikdienas ēdienkartē žāvētus augļus.  Lai iemācītu bērniem 

ikdienā lietot pietiekošā daudzumā dzeramo ūdeni, iestādē tiek piekopts ūdens lietošanas režīms, 

piedāvājot bērniem visas dienas garumā regulāri padzerties no individuālās pudelītes.  

 

Stiprās puses: 

• Iespēja savlaicīgi saņemt logopēda, sociālā pedagoga atbalstu. 

• Atbalsta personāla iesaiste mācību darba diferenciācijā un individualizācija. 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt ciešāku atbalsta grupas un vecāku sadarbību. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.3.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

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

noteikumi, drošības noteikumi izglītojamiem, kā arī informatīvs dokuments vecākiem 

“Informācija izglītojamo vecākiem par Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes darbības 

kārtību”.  

 Ar drošības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti visa gada garumā, bērniem 

saprotamā veidā, izspēlējot, izmantojot animācijas filmas un reālās situācijas. Par izglītojamo 

iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem katras grupas skolotājas veic ierakstus grupas 

plānošanas dokumentācijā. 

 Iestādē abos stāvos ir izvietoti evakuācijas plāni, izgaismotas visas izejas. Pašlaik,  visa 

iestāde nav aprīkota ar ugunsdzēsības trauksmes sistēmu. Iestādē ir atbildīgā persona par 

ugunsdrošību, kura iepazīstina darbiniekus ar ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem. 

Reizi gadā tiek organizētas evakuācijas mācības. 

 Iestādē rūpējas par izglītojamo drošību iestādes telpās un tās teritorijā. Ir izstrādāti un 

noteiktā kārtībā apstiprināti  drošības noteikumi, kas nosaka uzvedības prasības visos mācību 

kabinetos, pasākumos iestādē un ārpus tās, reglamentēta rīcība un uzvedība mācību ekskursijās. 

Ar noteikumiem ir iepazīstināti izglītojamie, pedagogi, darbinieki un izglītojamo vecāki. 

Iestādes teritorija ir iežogota, ieejas vārtiņi ir aprīkoti ar koda atslēgām no abām pusēm, kas 

izslēdz iespējamību bērnam patvaļīgi izkļūt no teritorijas. Visas āra rotaļu iekārtas tiek regulāri 

apsekotas un ir drošas. 

 Grupas skolotājas informē izglītojamos par vardarbību, tās sekām, rīcību vardarbības 

gadījumos. Sociālais pedagogs strādā ar izglītojamiem pēc “Džimbas deviņi soļi drošības 

programmas”, mācot bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, 

veicinot pāridarījumu atklāšanu un apturot pāridarītāja rīcību. 

Iestādē ir izstrādāta “Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, ar kuru ir iepazīstināts un ikdienā ievēro iestādes 

personāls. 
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Stiprās puses: 

• Izglītojamie un iestādes personāls regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. 

• Iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi, izvietoti evakuācijas plāni, izejas aprīkotās ar 

izgaismotām norādēm. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Sadarboties ar Izglītības pārvaldi automātiskās ugunsdzēsības trauksmes sistēmas ierīkošanā. 

Vērtējums: labi 

 

 

 

 

 

3.3.3. Atbalsts personības veidošanai 

Liela uzmanība, plānojot iestādes pedagoģisko un audzināšanās darbu tiek pievērsta 

izglītojamo vispusīgai attīstībai, uzsverot patriotisma, pilsoniskās līdzdalības un atbildības, 

veselīgā dzīvesveida, ģimenes vērtību saglabāšanās un attīstīšanās un citu vērtību audzināšanai. 

Iestādē ir izstrādāts audzināšanās plāns, kura veiksmīgākai realizēšanai tiek maksimāli iesaistīti 

izglītojamo vecāki, organizējot kopīgus pasākumus, izstādes, vakarēšanas un citus  pasākumus. 

Audzināšanas plāna realizēšanai, sadarbībā ar iestādes padomi tika izstrādātās “Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” audzināšanas plāna realizēšanai izmantojamas 

Audzināšanas metodes, instrumenti  un formas”, iestrādājot tajās  

- profesionālo kultūras un mākslas institūciju (teātri, muzeji, bibliotēkas, u.c.) 

apmeklējumus, radošo apvienību, kultūras jomas nevalstisko organizāciju piedāvāto 

kultūras projektu apmeklējumus; 

- aktīvo izglītojamo iesaisti dažādu projektu norisēs,  kurās bērni kļūst par aktīviem 

dalībniekiem, kā arī īstenojot tā saucamās „pirms” un „pēc” darbības, (piemēram, dalību 

projektā “No sēkliņas līdz gatavam produktam”, “Mana mazā bibliotēka” u.c.) 

- aktīvo izglītojamo un to ģimeņu iesaisti kopīgos pasākumos, izglītojamo izpratnes 

veicināšanā par ģimeni, piederību tai, paaudžu vienotības apzināšanos vērtību 

saglabāšanā. 

-     
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Stiprās puses: 

• Iestāde organizē patriotisma un piederības apziņu veicinošos audzināšanas pasākumus ar un bez 

vecāku iesaistes, godinot valsts un gadskārtu svētkus un stiprinot ģimenes vērtības saglabāšanu. 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt sadarbību ar jauniem iestādes vecākiem – iesaistot tos audzināšanās plāna realizēšanā. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.3.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzpusīgas 

rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. Karjeras izglītības darbu  koordinē grupu 

skolotāji.  Mācību procesā tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati - sniegta informācija par 

dažādām profesijām. Lai izpētītu profesiju īpatnības pedagogi izstrādā dažādus metodiskos 

materiālus. Vispirms pirmsskolas izglītojamie iepazīst pirmsskolas iestādē dažādās profesijas – 

skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, logopēds, sētnieks, pavārs. Vecāko grupu 

izglītojamie kopā ar pedagogiem dodas mācību ekskursijās iepazīt interesantākās profesijas 

pilsētā un ārpus tās.  

✓ Pārventas bibliotēka 

✓ Karameļu darbnīca- Jelgavā 

✓ Ventspils amatu māja 

✓ Brīvdabas muzejs 

✓ Livonijas ordeņa pils 

✓ Stādu audzētava “Sarmas 7” 

✓ Planetārijs 

✓ Mini Zoo ‘’Buki” 

✓ Olimpiskais centrs 

✓ Piedzīvojumu parks” Lemberga hūte”. 

Stiprās puses: 

• Plašas iespējas bērnu redzesloka paplašināšanai; 

• Dodoties mācību un profesiju iepazīšanās ekskursijās, bērni iemācās uzvedības normas 

sabiedriskajās vietās, praktizējās komunicēšanā ar pieaugušajiem ārpus ģimenes un mācību 

iestādes. 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt sadarbību ar iestādes vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem ar mērķi iepazīt vairākas 

profesijas. 

Vērtējums: labi 

 

3.3.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Plānojot mācību darbu, grupu pedagogi ievēro katra bērna individuālās spējas, vajadzības, 

intereses. Gatavojot mācību materiālus pa jomām tiek pārdomāti uzdevumi, ievērojot grūtības 

pakāpju ievērošanu, diferencējot tos pēc principa – “apgūšanai”, “apjēgšanai” un “padziļinātai 
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apgūšanai”. 

Izvērtējot katra bērna zināšanu līmeni, mācīšanās īpatnības, skolotājas piemēro katram 

bērnam individuālo pieeju:  individuālais darbs ar grupas pedagogu, logopēda nodarbības u.c. 

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

starp grupu, mūzikas, sporta skolotājiem un atbalsta speciālistiem, lai savlaicīgi pamanītu, 

apzinātu un attīstītu katra bērna spējas.  

  

Stiprās puses: 

• Atbalsta personāla un pedagogu savstarpēja sadarbība, apzinot un attīstot katra bērna īpašās 

spējas. 

Turpmākā attīstība: 

• Attīstīt un pilnveidot mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. 

Vērtējums:  labi 

 

3.3.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Katra mācību gada beigās, sadarbībā ar grupu skolotājām tiek apzināti visi izglītojamie, 

kuriem ir valodas attīstības traucējumi. Informācija par konstatētiem traucējumiem tiek nodota 

izglītojamo vecākiem, pēc kā tiek meklēti un plānoti risinājumi. Atkarībā no traucējumu pakāpes, 

katram izglītojamam tiek izveidots individuālais izglītības plāns traucējumu novēršanai. 

Izglītojamie ar viegliem valodas attīstības traucējumiem saņem logopēda atbalstu pēc 

individuālā nodarbības plāna, speciāli izveidotā logopēda kabinetā. 

  Izglītojamiem ar smagiem valodas attīstības traucējumiem tiek nozīmēta medicīniski 

pedagoģiska komisija speciālās programmas nozīmēšanai. Šajos gadījumos, pēc komisijas 

atzinuma izglītojamais tiek pārcelts logopēdiskajā grupā. 

Veiksmīgāka traucējumu novēršanas procesa organizēšanai logopēda kabinets ir 

nodrošināts ar Montessory mācību materiāliem, kuri tiek izmantoti ikdienas mācību procesā, kā 

arī logopēdiskās grupas logopēdam ir atbilstoša izglītība un tiesības izmantot darbā Montessory 

metodiku. 

Visi iestādes izglītojamie, neatkarīgi no veselības problēmām un attīstības līmeņa piedalās 

visos iestādes rīkotajos pasākumos (svētkos, izrādēs, koncertos u.c.) 

 

Stiprās puses: 

• Iestādē ir logopēdiskais kabinets, kurš ir aprīkots ar kvalitatīviem mācību materiāliem valodas 

traucējumu novēršanai. 

• Iestādē darbojas grupa izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem. 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences darbā ar izglītojamiem, kuriem ir 

nepieciešams individuāls atbalsts. 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

3.3.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
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Veicinot veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, izglītības iestādē tiek  izmantotas 

dažādas sadarbības formas: individuālās, kolektīvas, informatīvas.  

Individuālās sadarbības formas ir : individuālās pārrunas, konsultācijas vecāku – skolotāju 

starpā, kā arī individuālās pārrunas ar iestādes vadību par izglītības, uzvedības, mācīšanās 

īpatnībām, veselības u.c. jautājumiem.  

Kolektīva sadarbība notiek vecāku sapulcēs, iestādēs rīkotājās vakarēšanās, kopīgos pasākumos, 

radošajās darbnīcās, sazinoties “” WhatsApp” grupās. Īpašs uzsvars, plānojot pasākumus tiek 

pievērsts vecāku iesaistīšanai pasākumu rīkošanā, kā arī pielāgojot pasākumu norises laikus 

vecākiem ērtā laikā, piemēram, Ziemassvētku pasākumus, Tēvu dienas organizējot brīvdienā. 

Informatīva sadarbība notiek, izvietojot informāciju grupas un iestādes informatīvajos stendos, 

ievietojot informāciju https://www.facebook.com/varaviksne.lv lapā, kur tiek atspoguļota ar 

iestādes darbību saistīta aktuālā informācija, tiek veiktas anonīmas aptaujas par dažādiem, ar 

iestādes darbību saistošajiem jautājumiem. Anonīmo aptauju rezultāti un ieteikumi tiek rūpīgi 

izskatīti un izmantoti iestādes ikgadējo pašnovērtējumu veidošanā un plānojot turpmāko iestādes 

darbību. 

Iestādē ir izveidota un aktīvi darbojas Iestādes padome, regulāri notiek sēdes, kur tiek 

uzklausīti priekšlikumi un ierosinājumi iestādes darbības uzlabošanai, apspriesti dažādi 

jautājumi, notiek viedokļu apmaiņa, kā arī ar iestādes padomes starpniecību tiek nodota svarīga 

un aktuālā informācija pārējiem iestādes vecākiem. Ar Iestādes padomi tiek saskaņoti daži  

iekšējie normatīvie akti.  

Stiprās puses: 

• Iestādē notiek interesanti pasākumi ar vecāku līdzdalību. 

• Laba sadarbība ar Iestādes padomi 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot sadarbību ar vecākiem, iesaistot tos ikdienas (ārpus pasākumu) iestādes 

dzīvē, veicinot to izpratni par mācību procesa nozīmīgumu. 

Vērtējums:  ļoti labi 

 

 

3.4. Joma Nr.4 IESTĀDES VIDE 

 

3.4.1. Mikroklimats 

Piederības apziņa un lepnums par savu pirmsskolu balstās uz labvēlīgu un sadarbību 

veicinošu mikroklimatu, tāpēc kolektīvs daudz strādā, lai nodrošinātu labas attiecības starp 

pedagogiem, darbiniekiem, vecākiem un bērniem,  lai iestādē visiem būtu patīkami uzturēties. 

Iestādei ir savs logo un vienoti T-krekli (gan izglītojamiem, gan darbiniekiem). Iestādei ir laba 

slava un liels pieprasījums no potenciālo topošo audzēkņu vecākiem. Izglītības iestāde 

mērķtiecīgi veido savu tēlu sabiedrībā, organizējot pasākumus, piedaloties pilsētas organizētajos 

pasākumos un atbalstot dažādus sabiedriskus sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus, 

publicējot laikrakstos un Facebook.com vietnē rakstus par aktualitātēm izglītības iestādē.  

Iestādē ir izstrādāti „Iekšējās kārtības noteikumi”, kuri ir saistoši bērniem un darbiniekiem,  

„Darba kārtības noteikumi” darbiniekiem un informatīvais iekšējais dokuments vecākiem 

“Informācija par Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" darbības kārtību”.  

https://www.facebook.com/varaviksne.lv
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Kolektīvam ir savas tradīcijas – Skolotāju dienas atzīmēšana, godinot radošākās skolotājas 

un čaklākos skolotāju palīgus, kopīga Ziemassvētku ieskandināšana, kopīgi izbraucieni-

ekskursijas mācību gadu noslēdzot u.c. 

 

Lai veicinātu vecāku un izglītojamo lepnumu un piederību pirmsskolas izglītības iestādei 

“Varavīksne”, kā arī ģimeņu un kolektīva saliedēšanas nolūkos, tiek organizēti vairāki ar bērnu 

ģimenēm kopīgie pasākumi: velobraucieni, pārgājieni, sporta pasākumi, Ziemassvētku 

svinēšana, Māmiņu un Tēvu dienas. Lai pasākumos būtu iespēja piedalīties ģimenēm pilnā 

sastāvā, tie tiek rīkoti sestdienās, izmantojot pilsētas dotās iespējas: Pārventas bibliotēkā, 

piedzīvojumu parks “Lemberga hūte”, pilsētas veloceliņu tīkls, Staldzenes atpūtas zona u.c. 

Ikdienas darbā liela uzmanība tiek pievērsta cieņpilnu attiecību un pozitīvas uzvedības 

veidošanai bērnu starpā grupās. Problēmsituācijas, ja tādas rodas, tiek risinātas profesionāli, 

godīgi, taisnīgi, iesaistot iestādes padomi un pedagogus, sociālo pedagogu, vadību. 

 

Stiprās puses: 

• Iestādē ir labs mikroklimats, savas tradīcijas kolektīva saliedēšanai.  

• Iestādē ir profesionāla sadarbības vide, kurā iesaistās izglītojamo vecāki. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt sadarbību ar vecākiem, apkopojot to priekšlikumus un viedokļus, sniedzot 

atgriezenisko saiti; 

Vērtējums: ļoti labi  

 

3.4.2. Fiziskā vide 

Iestādes telpas atbilst izglītības programmas īstenošanai, ir funkcionālas un atbilstoši 

noformētas. 2019./2020. mācību gadā tika kosmētiski izremontēta sporta zāle un 8.grupas 

“Taurenīši” rotaļu telpas grīdas segums un sanitārais mezgls. Iestādē ir pieejams interneta 

pieslēgums un  Wi-Fi tīkls.  

Notiek mērķtiecīgs darbs iestādes iekšējās un ārējās vides sakārtošanā. Pašvaldība regulāri 

piesaista finanšu līdzekļus, lai uzlabotu mācību kvalitāti iestādē.  

Iestādes teritorija ir labiekārtota, tīra un sakopta. Svarīgi, ka tajā atrodas četras 

labiekārtotas nojumes, kas ļauj nodrošināt nepārtrauktu mācību procesa norisi, darbojoties gan 

telpās, gan ārpus tām. Savukārt, ārējais teritorijas apgaismojums ir nepietiekams, kas traucē 

pastaigu organizēšanas procesu rudens-ziemas laikā, vakaros. 

Tā kā iestāde ievēro Ekoskolas darbības principus, iestādes personāls kopā ar 

izglītojamiem rūpējas par teritorijas apzaļumošanu. Iestādē ir arī sava siltumnīca, kur bērni sēj, 

stāda, rūpējās par augiem, novāc ražu. 

Izglītības iestādei piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē un  ir uzstādīta ātrumu ierobežojoša 

zīme. Automašīnu novietnei ir nepietiekams vietu skaits (7 automašīnām).  

 

Stiprās puses: 

• Iekšējo telpu estētiska, attīstoša, droša vide. 

• IT nodrošinājums. 
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• Ekoskolas aktivitātēm, Brīvdabas pedagoģijai atbilstoša āra vide. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt piesaistīt pašvaldības līdzekļus iestādes fiziskās vides labiekārtošanai; 

• Ārējā teritorijas apgaismojuma nodrošināšana. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

 

3.5. Joma Nr. 5 IESTĀDES RESURSI 

3.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” ir deviņu grupu telpas ar atsevišķām 

guļamistabām. Iestādē ir visi nepieciešamie kabineti speciālistiem (logopēda, sociālā pedagoga, 

sporta zāle, aktu zāle), metodiskais kabinets, uz vietas tiek mazgāta veļa un gatavoti ēdieni. 

Iestāde ir aprīkota ar visām nepieciešamām iekārtām. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo 

skaitam, vecumam, augumam. Pedagogi un izglītojamie savā darbā var izmantot metodiskajā 

kabinetā novietotus trīs stacionārus datorus , piecus portatīvos datorus, digitālo tāfeli, projektoru, 

datu kameru, skenerus, printerus, kopētāju. Pēdējā mācību gada laikā papildus tika iegādāti 

sienas ekrāni, tādējādi paplašinot digitālo ierīču izmantošanas iespējas (datu kameras, 

projektora) 5 – 6 gadīgo apmācībā, neizejot no grupas telpām un neatrauti no mācību procesa. 

Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas sadarbībā ar 

Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes grāmatvedību veic materiāltehnisko līdzekļu 

uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums 

ir efektīvs un racionāls. 

Ņemot vērā iestādes uzsvaru uz veselīgo dzīvesveida popularizēšanu un Ekoskolu darbību, 

kā arī audzinot bērnos patstāvību un spēju pašiem sevi apkalpot, turpinās iekārtu iegāde 

mājturības darbības nodrošināšanai. Septiņās iestādes grupās jau ir  iegādātas cepeškrāsnis, 

blenderi, augļu žāvētāji, sulas spiede, tādējādi nodrošinot iespēju bērniem ikdienā apgūt 

mājturības pamatus – ēdiena gatavošana, sulu spiešana, garšas eksperimenti u.c. aktivitātes. 

2018./2019. mācību gada nogalē visās iestādes grupas tika aprīkotās arī ar bērnu augumam 

piemērotām virtuves mēbelēm mājturības centros. 

Katru mācību gadu tiek papildināts mācību līdzekļu klāsts. Pievēršot pastiprinātu 

uzmanību bērnu lasītprasmes apguvei, visās 3 līdz 7 gadu vecuma grupās,  ir iegādāti Montessory 

metodikā izmantojamais “Kustīgā alfabēta” komplekti, kas veicina bērnu netiešās lasītprasmes 

apguvi jau agrīnā vecumā. Katra grupa aprīkota ar gaismas galdu un gaismas molbertu, kas ļauj 

bērniem interesanti un mūsdienīgi apgūt mākslas pamatus un atklāt katra bērna talantus. Šīs 

iekārtas palīdz izpētīt un izprast krāsu spēles un maiņas, gleznošanu, zīmēšanu, attīsta radošumu, 

mudina fantazēt un eksperimentēt. 

Stiprās puses: 
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• Iestādē ir nepieciešamie mācību tehniskie resursi un telpas izglītības programmu realizēšanai. 

Turpmākā attīstība: 

• Nākošajā mācību gadā nodrošināt izglītojamos ar individuālajiem mācību līdzekļiem pilnā 

apmērā, budžeta līdzekļu ietvaros. 

Vērtējums: ļoti labi 

3.5.2. Personālresursi 

Iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Pedagogi  ir orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas paaugstināšanu un radošu 

darbību. Iestādē tiek organizēti tālākizglītības kursi, lai veidotu pedagoģiskā kolektīva vienotu 

pieeju mācību un audzināšanas darbam. 2019./2020. gadā, no septembra līdz aprīlim visi iestādes 

pedagogi turpināja dalīties pieredzē gan ar Ventspils pilsētas kolēģiem, gan ar Talsu, Aizputes, 

Ozolnieku, Saldus, Olaines novadiem, klātienē demonstrējot jaunā satura ieviešanu. Iestādes 

pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar normatīvajos aktos noteiktu izglītību. Pedagogu 

izglītība atbilst prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. 

2019./2020. mācību gadā tika mainīts visu grupu pedagogu darba grafiks, nodrošinot abu grupas 

skolotāju iesaisti mācību procesā rīta cēlienā. Paši pedagogi šīs izmaiņas atzīst par veiksmīgām 

un jēgpilnām, ņemot vērā jaunā satura ieviešanu un izmaiņām mācību procesa organizēšanā. 

Regulāri pedagogu starpā tiek pārrunāta pieredze par dažādu mācību metožu izmantošanu 

mācību procesā. Izvērtējot iestādes darbību, pedagogi, kā uzlabojumus mācību procesā izceļ 

bērnu pašvadīto mācīšanos, iestādes Ekodarbību un Brīvdabas pedagoģijas ietekmi uz bērnu 

attīstību un izaugsmi. 

           

Stiprās puses: 

• Izglītības iestāde ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem. 

• Regulāra tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūta pieredze. 

• Savas pieredzes popularizēšana. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt skolotāju izglītošanu un kompetenču nostiprināšanu, organizējot seminārus, pieredzes 

apmaiņas domnīcas, supervīzijas. 

Vērtējums: Ļoti labi    

3.6. Joma Nr.6 IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

3.6.1. Iestādes darba pašvertēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes pašnovērtējums tiek veikts trešo gadu. Pašnovērtējuma ziņojuma 

izveidei pirmos divus gadus tika izmantoti Edurio aptauju rezultāti, kurās tika iesaistīti gan 

iestādes vecāki, gan skolotājas un tehniskais personāls. 2019./2020. mācību gadā, COVID-19 

krīzes, kā arī finansiālo apsvērumu dēļ Edurio aptauja netika veikta, bet iestādes pašnovērtējums 
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tapis, pamatojoties uz iepriekšējā gadā pašnovērtējumā ieplānoto turpmāko attīstību. Plānojot 

turpmāko attīstību, tiek ņemti vērā gan darbinieku, gan izglītojamo vecāku viedokļi un ieteikumi. 

2019./2020. mācību gadā iestāde turpināja strādāt pēc 2018.gadā izstrādātā  Iestādes 

attīstības plāna 2019.–2022. gadam.  

Mācību gada beigās skolotāji raksta sava darba pašvērtējumu pēc izstrādātas vienotas 

formas un katrs pedagogs individuālā sarunā ar iestādes vadību analizē sasniegto mācību un 

audzināšanas darbā, kvalifikācijas celšanā, norāda savas veiksmes un izsaka priekšlikumus 

iestādes darba plānošanā.  

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums tiek publiskots (Ventspils Izglītības pārvaldes 

mājaslapā vip.ventspils.lv) 

Stiprās puses: 

• Iestādes darbības pašvērtēšana visos līmeņos. 

• Darbinieku un izglītojamo vecāku līdzdalība iestādes darba pašnovērtēšanā.   

Turpmākā attīstība: 

• Izmantot dažādus (vairākus) iestādes novērtēšanas instrumentus (atsevišķo grupu vecāku, visas 

iestādes ģimeņu, dažādu līmeņu darbinieku anketēšanu u.c.) stipro un vājo pušu noteikšanai 

turpmākai iestādes darbības kvalitatīvai, uz bērnu izaugsmi vērstai plānošanai. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.6.2. Iestādes vadības darbs,  personāla pārvaldība un sadarbība ar citām institūcijām. 

Iestādes vadītāja pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē. Visiem 

darbiniekiem ir skaidra iestādes vīzija un mērķi. Kopīgi tiek apspriesti plāni, meklēti risinājumi, 

pedagogi dalās ar idejām, motivē viens otru, atklāti izsakās apspriedēs, sapulcēs. 

Informācijas apmaiņa starp iestādes darbiniekiem notiek dažādos veidos - regulāras 

informatīvās sanāksmēs, pedagoģiskās sēdēs, informācijas stendos, e-pastā, WhatsApp 

pedagogu-vadības grupa, individuālajās sarunās. 

Pirmsskolas izglītības iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, 

nodrošinot labus apstākļus, atbalstu, profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošus korporatīvos 

pasākumus visiem darbiniekiem.    

  Vadības sanāksmes, kas notiek ne retāk kā reizi mēnesī, sekmē komandas saliedētību. 

Vadības komanda (vadītāja, vietnieki, medmāsa) veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar 

pārējo personālu, ievieš un vada iestādes darbā nepieciešamās pārmaiņas un svarīgu jautājumu 

izlemšanā tiek iesaistīts kolektīvs. Vadības komanda koordinē un pārrauga pedagogu darbu, 

izskata to priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai. Iestādes mājaslapā un “Facebook” kontā 

tiek atspoguļoti iestādes sasniegumi un sabiedrība tiek informēta par iestādē notiekošajām 

aktualitātēm.  

Iestādei ir laba sadarbība ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi, ir iespējams 

saņemt konsultācijas, atbalstu dažādu iestādes darbības jautājumu risināšanā. Izglītības pārvalde 

saskaņo pedagogu tarifikācijas, centralizēti organizē arī daļu iestādes uzturēšanas jautājumu – 

slēdz līgumus ar uzņēmumiem, kas nodrošina dažādus pakalpojumus visām izglītības iestādēm, 



21 

 

organizē iepirkumu procedūras u. tml. Izglītības pārvaldes pārstāvji koordinē skolotāju 

metodisko apvienību seminārus, organizē konferences.  

Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Ventspils 

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

Pārventas bibliotēku, Mūzikas un Mākslas skolu, Jaunrades namu, muzejiem. 

 Izglītojamo vecāki regulāri tiek iesaistīti iestādes un grupu organizētajos pasākumos, 

vecāki līdzdarbojas to organizēšanā un īstenošanā.  

Stiprās puses: 

• Iestādes vadības iedvesmojoša un motivējoša darbība vērsta uz pārmaiņām katra darbinieka un 

bērna izaugsmei. 

• Kvalitatīva iestādes darba organizācija (informācijas apmaiņa, saprotamu mērķu un uzdevumu 

izvirzīšana un sasniegšana). 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt attīstīt komandas potenciālu: veidot iestādi kā mācīšanas organizāciju, kurā visas 

darbības ir sabalansētas un mērķtiecīgas. 

Vērtējums:  ļoti labi 


