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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde ”Zvaigznīte” (turpmāk - iestāde) ir Ventspils pilsētas 

pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu.  

Pirmsskolas iestāde “Zvaigznīte” atrodas Ventspils pilsētas centrā, Sarkanmuižas dambī  19.  

Iestādes tuvākajā apkārtnē atrodas labiekārtots dzīvojamo māju mikrorajons, Ventspils 6. vidusskola, 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, netālu atrodas Ventas upe. Nokļūšanu iestādē nodrošina labiekārtotas ielas 

ar aprīkotām gājēju pārējām. Pie iestādes vārtiem iekārtota transportlīdzekļu stāvvieta.  

Iestāde dibināta 1980.gada 30.martā. 2019./2020. mācību gadā iestāde atzīmēja 40 gadu jubileju. 

2012. gadā veikta iestādes teritorijas labiekārtošana. Teritorija aprīkota ar rotaļu iekārtām, smilšu 

kastēm, nojumēm.  

2013. gadā iestādes teritorijā iekārtots sporta laukums ar 2 basketbola groziem un 2 futbola 

vārtiem.  

 Iestādes teritorija ir nožogota.  Iekļūšanu Iestādes teritorijā nodrošina trīs vārti, vieni no tiem 

paredzēti apkalpojošam transportam. Visi vārti un ēkas durvis  ir aprīkotas ar kodu atslēgām, lai 

maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. 

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” īsteno 6 pirmsskolas izglītības 

programmas. Programmas kodi un licencēšanas datumi apkopoti 1. tabulā. 

1. tabula “Iestādē īstenotās izglītības programmas” 

Izglītības programmas nosaukums Kods 
Licence 

Nr. Datums 

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 

(bērniem no 1,5 gadu vecuma). 
01011111 V-3620 14.01.2011 

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības 

programma (bērniem no 1,5 gadu vecuma). 
01011121 V-5764 01.11.2012 

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu 

izglītojamajiem ar redzes traucējumiem 

(bērniem no 3 gadu vecuma). 

01015111 V-3622 14.01.2011 

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas 

izglītības programma izglītojamajiem ar 

redzes traucējumiem (bērniem no 3 gadu 

vecuma). 

01015121 V-5765 01.11.2012 

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas 

izglītības programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem (bērniem no 3 gadu 

vecuma). 

01015521 V-5766 01.11.2012 

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas 

izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem (bērniem 

no 3 gadu vecuma). 

01015621 V-6939 10.12.2013 
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Izglītojamo skaits uz 2019./2020. mācību gada 1. septembrī ir 200 bērni. Izglītojamo 

skaitu iestādē par trim pēdējiem mācību gadiem iespējams salīdzināt 1. attēlā. 

 
1. attēls. Izglītojamo skaita salīdzinājums par trim pēdējiem mācību gadiem. 

 

 Izglītojamo kopējais skaits trīs pēdējo mācību gadu laikā ir robežās no 194 līdz 200 

izglītojamajiem.  

5 pirmsskolas izglītības iestādes grupas apmācības programmu īsteno latviešu valodā, 6 – krievu 

valodā.   

2. tabulā apkopota informācija par izglītojamo skaitu pēc dzimšanas gada 2019./2020. m. g. 1. 

septembrī. 

                                         2. tabula. Izglītojamo sadalījums pēc dzimšanas gadiem uz 01.09.2020. 

 

Grupa/ Gads Bērnu vecums Apmācības valoda 
 

01.09.2019.g. 

1. grupa 3 – 5 gadi Latviešu 20 

2. grupa 4 – 5 gadi Latviešu 18 

3. grupa 5 – 6  gadi Krievu 18 

4. grupa 6 – 7 gadi Krievu 25 

5. grupa 1,5 – 3 gadi Krievu 18 

6. grupa 4 – 5 gadi Latviešu 19 

7. grupa 3 – 7 gadi Krievu 9 

8. grupa 5 – 6 gadi Latviešu 16 

9. grupa 6 – 7 gadi Latviešu 21 

10. grupa 2 – 3 gadi Latviešu 17 

11. grupa 1,5 – 2 gadi Latviešu 19 

 

 2019./2020.mācību gadā  iestādē strādā  31 pedagogs un 26 tehniskie darbinieki.  

78% pedagogi  ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, 6% pedagogu ieguvuši maģistra grādu 

pedagoģijā, 16% -  pedagogu iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. 

 Pārsvarā visi pedagogi iestādē strādā pamatdarbā. Pārskats par pedagogu nodarbinātību apkopots  

3. tabulā. 

 

194

196

200

190

192

194

196

198

200

202

2017./2018 m. g. 2018./2019 m.g 2019./2020 m. g

Izglītojamo skaits 
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3. tabula. Pārskats par pedagogu nodarbinātību. 

Nodarbinātība Skaits Procenti 

Pamatdarbā 30 97% 

Blakusdarbā 1 3% 

 

 

 Iestādes izglītojamajiem apmācības procesā nepieciešamības gadījumā iespējams apmeklēt: 

• logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem; 

• speciālās skolotājas individuālas nodarbības bērniem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem; 

• pirmsskolas iestāžu un skolu māsas nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem; 

• acu ārsta konsultācijas bērniem un vecākiem ar redzes traucējumiem. 

 

 Iestādē iespējams apmeklēt interešu izglītības pulciņu latviešu valodas apguvei mazākumtautību 

bērniem no 3 gadu vecuma. 

 

 Iestādes tradīcijas: 

Zinību diena. 

Tēva diena. 

Sporta dienas. 

Rudens svētki. 

Skolotāju diena.  

Mārtiņdienas tirgus.  

Latvijas Valsts dibināšanas dienas svinības – svētku koncerts. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks.  

Pavasara talkas. 

Lieldienas. 

Mātes  un Ģimenes diena. 

Izlaidumi. 

 

Pirmsskolas budžeta nodrošinājums  

  Pirmsskolas finanšu līdzekļus veido: 

• valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

• pašvaldības budžeta līdzekļi. 

Valsts piešķirtais finansējums nodrošina:  

• bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā iesaistīto pedagogu darba samaksu; 

•  mācību grāmatu un līdzekļu iegādi. 

Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina:  

• uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

• darba samaksu iestādē strādājošajiem darbiniekiem (izņemot bērnu no 5 gadu vecuma 

izglītošanā iesaistīto pedagogu darba samaksu); 

• mācību materiālu, grāmatu iegādi. 

 Pirmsskolas budžeta tāmi apstiprina Ventspils pilsētas pašvaldība.  
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2. Iestādes  pamatmērķi 

Izglītības iestādes vīzija  

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”  -  sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga 

pirmsskola, kurā izmantojot  pieejamos resursus tiek nodrošinātas maksimālas iespējas sabiedrībai 

nozīmīgas, kvalitatīvas pirmsskolas izglītības ieguvei. 

         Mūsu absolventi būs raduši rūpēties par citiem un veidos šo pasauli labāku. 

 

Izglītības iestādes mērķis 

Īstenot pirmsskolas izglītības programmas, nodrošinot daudzpusīgu izglītojamā personības 

veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei.  

 

 

2019./2020. mācību gada galvenās prioritātes: 

 

1. Pakāpeniski ieviest caurviju prasmes pirmsskolas vadlīniju apgūšanas procesā, nodrošinot uz 

tikumiem un kompetencēm balstīta izglītības satura apguvi un individuālu atbalstu 

izglītojamajiem. 

2. Mērķtiecīga sadarbība starp pedagogiem, audzēkņiem un sabiedrību, izglītojamo pilsoniskās 

apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanā. 

3. Radīt mūsdienīgu, attīstībai labvēlīgu un emocionāli drošu vidi, kas veicina katra bērna 

individuālo spēju attīstību, pamatojoties uz Brīvdabas pedagoģijas pamatprincipiem. 

4. Izglītības iestādes personāla un bērna vecāku mērķtiecīga sadarbība, nodrošinot kvalitatīvu 

izglītības procesu un iestādes ilgtspējīgu attīstību. 

 

             

3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādījumos visu jomu atbilstošajos kritērijos  

3.1. Mācību saturs 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” īsteno 6 pirmsskolas izglītības programmas. 

 Sadarbībā ar iestādes vadību pedagogi plāno satura apguves secību, izvēlas piemērotākos 

mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas, integrējot tās visās nodarbībās, paredz mācību darba 

diferenciāciju un individualizāciju. Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību procesu, izstrādājot tematiskos 

plānus, regulāri pilnveidojot mācību un uzskates līdzekļus, izvēlas inovatīvas mācību metodes. 

Izvērtēta mācību literatūra, un katru mācību gadu apstiprināts mācību literatūras saraksts. 5 - 6 

gadīgo grupu bērni tiek nodrošināti ar mācību materiāliem no valsts finansējuma līdzekļiem.   

  Izglītības iestāde nodrošina, izglītības programmas īstenošanai, atbilstošus mācību materiālus un 

mācību līdzekļus. 

Mācību gada pirmajā pedagoģiskajā sēdē izvirza un apstiprina galvenās mācību gada prioritātes, 

izvirza pedagoģisko sēžu tēmas. 

Līdz katra mācību gada 1. septembrim aktualizē rotaļnodarbību sarakstu, dienas režīmu. 

2019./2020. m. g. 5 – 7 gadīgo grupu pedagogi uzsāka mācību darba plānošanu elektroniskajā uzskaites 

sistēmā e – klase. Visu vecuma grupu mācību satura tematiskais plānojums nav īsāks par 4 nedēļām  un 

tas paredz skaidri formulētu sasniedzamo rezultātu katra tematiskā bloka noslēgumā. Tēmu izvēle 

balstīta uz bērnu interesēm,  gadalaiku ritmu, latviešu tautas gadskārtu ieražām un Latvijai nozīmīgiem 

notikumiem. 
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Mācību saturā iekļauts Ventspils pirmsskolas izglītības pedagogu izstrādātais projekts “Bērna 

radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbības un ārpus tām”. 

           Pedagoģiskā procesa norisi organizē visas dienas garumā. Lai sekmētu kvalitatīvu mācību 

procesu, aktivitātes izglītojamiem notiek gan telpās, gan ārā. 

  Grupas dienas režīms, atsevišķu grupu integrētu mācību priekšmetu rotaļnodarbību saraksts, 

tēma mēnesim un plānotais mācību saturs tēmas apguvei izvietots grupu vecāku informatīvajos stendos. 

Par izmaiņām mācību procesā vecāki tiek informēti. 

          Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar citu pirmsskolu izglītības iestāžu pieredzi, kā arī dalīties 

pieredzē ar saviem izstrādātajiem mācību materiāliem un labo prakšu piemēriem.   

Sasniegumi:     

• Mācību satura plānošana balstīta uz kompetenču izglītības pamatprincipiem. 

• Visu vecuma grupu telpās izveidoti mācību jomu centri atbilstoši bērnu vecumam un 

vajadzībām. 

• Mācību satura plānošana notiek grupu pedagogiem savstarpēji sadarbojoties ar sporta un 

mūzikas skolotājiem. 

     

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot kvalitatīvu mācību procesu, veicinot iestādes speciālistu un grupu pedagogu 

mijiedarbību mācību satura plānošanā. 

• Organizēt pedagogu dalīšanos pieredzē ar labās prakses piemēriem. 

• Pilnveidot elektroniskās uzskaites sistēmas e – klase ieviešanu mācību satura plānošanā. 

 

Vērtējums: labi. 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas  kvalitāte 

 

   Mācību darbs pirmsskolas izglītības iestādē “ Zvaigznīte” tiek plānots, nosakot izglītības darba 

mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no valsts un pilsētas noteiktajām prioritātēm. 

Tiek veikta  mācību darba rezultātu analīze. 

  Pedagogi mācīšanas procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus, lai sekmētu 

bērna pašvadītu mācīšanos. Visu vecumu grupās apmācības organizētas, nodrošinot izglītojamiem 

mācību satura apguvi visas dienas garumā ar vienmērīgu slodzi. 

 Izglītojamo digitālo prasmju sekmēšanai 5 - 7 gadīgo izglītojamiem mācību procesā iekļauti 

interaktīvie mācību materiāli. Sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru notiek robotikas nodarbības 5 - 7 

gadīgiem bērniem. 

Saistībā ar Zilā karoga pasākumiem pilsētā, iestādē organizē aktivitātes un pasākumus par vides 

izglītības jautājumiem. 

 2019./2020.m.g. pirmsskolas izglītības iestādes 5 – 6 gadīgo izglītojamo grupa piedalījās SIA 

“Ventspils Labiekārtošanas kombināta”  konkursā “Meklējam savu gleznu”  un ieguva 1. vietu un žūrijas 

balvu.   

 Iestāde regulāri izvērtē mācību procesa kvalitāti pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem. 

Rotaļnodarbību vērošana notiek pēc pilsētā izstrādātas vienotas nodarbību novērtēšanas kārtības. 

 Izvērtējot pedagogu ieteikumus, iestādē organizē pedagogu savstarpējo mācīšanos vienam no 

otra. 
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Katrs pedagogs mācību gada laikā organizē vienu atklāto nodarbību un vismaz vienu nodarbību 

vēro pie sava kolēģa. Var secināt, ka atbilstoši pirmsskolas iestādes metodiskā darba mērķim, vērotajās 

nodarbības skolotāji izvēlas mācību metodes, kas apgūtas kursos un kuras veicina izglītojamo sadarbības 

prasmes. 

Sasniegumi: 

• Pedagogu prasme mācību procesā izmantot daudzveidīgas mācību metodes uz kompetencēm 

balstīta mācību satura īstenošanā. 

• Pilsētvides piedāvāto izglītojošo pasākumu iekļaušana mācību procesā. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot pedagogu prasmes  organizēt uz kompetencēm balstītu mācību procesu. 

 

Vērtējums: labi. 

 

3.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” mācīšanas darbs organizēts, pamatojoties uz 

kompetenču izglītības pamatprincipiem. Mācību darbu organizē mācību jomu centros. 

Vecāku sapulcēs izglītojamo vecākus iepazīstina ar darba organizāciju iestādē un iestādes iekšējās 

kārtības noteikumiem. 

Sporta aktivitātes organizē katru dienu gan telpās, gan  ārā. Mācību procesā  skolotāji izmanto 

daudzveidīgas mācību metodes (“Runājošā siena”, dienas jautājums) un darba formas: grupas darbs, 

darbs pāros, lomu spēles, projektu darbs, individuālais darbs,  kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību 

nodarbības specifikai un saturam. 

Mācību procesa dažādošanai un savas tuvākās apkārtnes iepazīšanai, pedagogi iesaistās muzeja 

pedagoģiskajās programmas un bibliotēku tematiskajos pasākumos, apmeklē pilsētvides objektus. 

Iegūta muzejpedagoģisko programmu konkursa balva “Melna sivēna balva 2019”. 

 Sava darbā pedagogi pielieto daudzveidīgus pašgatavotus mācību materiālus. Pedagogi mācīšanas 

procesā  izmanto IKT materiāltehnisko bāzi: projektoru dokumentu kameru, interaktīvo tāfeli.   

Pamatojoties uz Brīvdabas pedagoģijas principiem, skolotāji praktizē izglītojošas un pētnieciskas 

pastaigas, pārgājienus, ekskursijas. Izglītojamie var realizēt izvirzītos uzdevumus, izmantojot atbilstošus 

mācību materiālus, literatūru: gan individuālajā darbā, gan strādājot grupās. 

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros. 

Izglītojamo nodarbību kavējumi tiek regulāri uzskaitīti un izvērtēti. 

 

Secinājumi: 

• Iestādē notiek mācību procesa integrācija visas dienas garumā. 

• Iestādē izveidota plaša materiālā bāze, kas veicina kvalitatīvu mācīšanās procesu. 

• Mācīšanās balstīta uz bērnu praktisku darbošanos un apgūstamās tēmas saisti ar bērna personisko 

pieredzi. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Iesaistīt bērnus pasākumu veidošanā,  tēmu plānošanā. 

• Turpināt organizēt pašvadītu mācīšanos. 

• Pilnveidot izglītojamo kavējumu uzskaites un analīzes kārtību. 
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Vērtējums: labi. 

 

3.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

  Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka  pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

Izglītojamo attīstības dinamiku apkopo un izvērtē grupu pedagogi, mūzikas skolotāji, sporta 

skolotāja  2 reizes katrā pirmsskolas attīstības posmā. 

Tematiskā bloka ietvaros notiek sasniedzamo rezultātu vērtēšana. Katrā mācību jomā pedagogi 

tematiskā bloka ietvaros izvirza no viena līdz diviem sasniedzamajiem rezultātiem. 

Par vērtēšanas kārtību informē vecākus vai bērna likumiskos pārstāvjus grupu vecāku sapulcēs. 

Mācību gada noslēgumā ar izglītojamā pirmsskolas apguves rezultātiem  iepazīstina izglītojamā vecākus 

vai bērna likumiskos pārstāvjus. 

 Par izglītojamā pirmsskolas programmas apguvi mācību gada laikā vecākus vai bērna likumiskos 

pārstāvjus pedagogi informē individuālā sarunā. 

 2019./2020.m.g. grupas skolotājas piedāvāja iespēju apmeklēt individuālu sarunu, lai pārrunātu 

izglītojamā sasniegumus. 

 2019./2020.m.g. izstrādāti atbalsta pasākumi izglītojamiem ar zemiem un viduvējiem rādītājiem 

lasītprasmes un stāstītprasmes apguvei 3-5gadīgiem bērniem un  5-6 gadīgiem bērniem. 

  

Secinājumi: 

• Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

• Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu sasniegumiem. 

• Tika izstrādāti atbalsta pasākumi izglītojamiem ar zemiem un viduvējiem rādītājiem lasītprasmes 

un stāstītprasmes apguvē. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot iestādes izglītojamo vērtēšanas kārtību. 

• Pilnveidot iestādes pedagogu vērtēšanas kompetenci, lai dažādotu mācību sasniegumu veidus un 

paņēmienus, veicinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju. 

• Turpināt informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.   

 

Vērtējums: labi.   

 

 

3.3 . Izglītojamo sasniegumi 

 

  Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo sasniegumu vērtēšanai ir noteikt kārtība, uzskaite un 

analīze. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, rotaļnodarbības, izvirza noteiktas 

prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, prasmēm un interesēm. 

Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību 

sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā.  Izglītojamo 

ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku informatīvajos stendos, pārrunāt ar 

skolotājām, izanalizēt to cik tas atbilst konkrētajam bērna vecumposmam, kā arī viņa prasmju, spēju un 
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attīstības līmenim. Izglītojamo mācību sasniegumus skolotāji analizē mācību gada noslēguma 

pedagoģiskajās padomes sēdēs. 

 Pirmsskolas izglītības realizācijas atspoguļojums visos pirmsskolas attīstības posmos apkopots     

4. tabulā. 

4. tabula. Izglītojamo sasniegumu apkopojums pa mācību jomām 2019./2020. m. g.  

Pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(3. posms, sākums (vecums 5 - 6 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību joma 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

mācību joma 

Apguvis 

padziļināti 0 3 0 0 0 0 0 

Apguvis  0 13 6 9 8 12 16 

Turpina 

apgūt  15 1 11 8 9 5 1 

 

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(3. posms, sākums (vecums 5 - 6 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

 joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību  

joma 

Kultūras  

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabas- 

zinātņu 

mācību 

 joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību 

 joma 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

mācību joma 

Mazākum- 

tautību - 

valodu 

mācību 

joma 

Apguvis 

padziļināti 0 3 3 2 2 3 2 0 

Apguvis 4 16 13 11 15 8 17 0 

Turpina 

apgūt 16 1 3 7 3 9 1 13 

Sācis 

apgūt 0 0 1 0 0 0 0 7 

 

Pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(2.posms, sākums (vecums 3 - 4 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību joma 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

mācību joma 

Apguvis 

padziļināti 0 1 0 0 0 0 0 

Apguvis 2 5 6 6 7 9 13 

Turpina 

apgūt  12 12 13 12 11 10 6 

Sācis 

apgūt  5 1 0 1 1 0 0 
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Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(2.posms, sākums (vecums 3 - 4 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību joma 

Veselības 

un fiziskās 

aktivitātes 

mācību 

joma 

Mazākum-

tautību – 

 Valodu 

 mācību 

joma 

Apguvis 

padziļināti 0 0 0 0 0 0 1 0 

Apguvis 1 3 1 1 1 1 0 0 

Turpina 

apgūt  9 7 4 3 5 6 12 0 

Sācis 

apgūt  3 3 8 9 7 6 0 13 

 

Pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(1.posms, sākums (vecums 1,5 - 2 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību joma 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

mācību joma 

Apguvis 

padziļināti 0 0 0 0 0 0 0 

Apguvis  4 5 0 0 0 4 6 

Turpina 

apgūt  9 12 9 4 2 12 11 

Sācis 

apgūt  6 2 10 15 17 3 2 

 

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(1.posms, sākums (vecums 1,5 - 2 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību 

joma 

 Veselības 

un fiziskās 

aktivitātes 

mācību 

joma 

Mazākumtautību 

- valodu mācību 

joma 

Apguvis 

padziļināti 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 

Apguvis  0 0 0 0 0 0  0 0 

Turpina 

apgūt  2 4 1 1 0 2 

 

2 0 

Sācis 

apgūt  5 3 6 6 7 5 

 

5 7 
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Speciālās pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(3. posms, sākums (vecums 5 - 6 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību joma 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

mācību joma 

Apguvis 

padziļināti 1 0 0 0 0 0 0 

Apguvis 0 0 0 0 1 1 1 

Turpina 

apgūt 0 2 1 0 0 0 1 

Sācis apgūt 2 1 2 3 2 2 1 

 

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(3. posms, beigas (vecums 6 - 7 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību joma 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

mācību joma 

Apguvis 

padziļināti  0 0 0 0 0 0 0 

Apguvis 0 0 0 0 0 0 0 

Turpina 

apgūt  0 0 0 0 0 0 0 

Sācis 

apgūt  1 1 1 1 1 1 1 

 

Speciālās Pirmsskolas izglītības programmas zināšanu un prasmju novērtējums 

(2.posms, sākums (vecums 3 - 4 gadi)) 

 

 
Valodu 

mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā 

mācību 

joma 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā joma 

Dabaszinātņu 

mācību joma 

Matemātikas 

mācību joma 

Tehnoloģiju 

mācību joma 

Veselības un 

fiziskās 

aktivitātes 

mācību joma 

Apguvis 

padziļināti 0 0 0 0 1 0 2 

Apguvis 2 1 1 2 1 1 2 

Turpina 

apgūt  0 2 1 0 1 3 0 

Sācis 

apgūt  2 1 2 2 1 0 0 

 

     Izveidojusies sadarbība ar Ventspils skolām, lai izvērtētu un apzinātu izglītojamo turpmākos 

sasniegumus skolā. 

 

Secinājumi: 

• Izglītojamie pamatizglītības apguvei sagatavoti atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai.   

• Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas darbā. 
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Turpmākā attīstība: 

• Turpināt sadarbību ar Ventspils skolām, lai apzinātu turpmāko darbu pilnvērtīgākas izglītojamo 

sagatavošanas pamatizglītības apguvei. 

• Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, ņemot vērā katra intereses, 

prasmes, attīstības līmeni, īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā. 

 

Vērtējums: labi. 

 

4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Iestādē strādā  atbalsta personāla speciālisti – logopēdi, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, 

speciālais pedagogs, ārsts – acu ārsts - ofalmologs. Vecāki ir informēti par iespēju saņemt nepieciešamo 

atbalstu. Atbalsta personāls piedalās iestādes darba plānošanā, vecāku sapulcēs, pedagoģiskajās sēdēs, 

sniedz atbalstu un konsultācijas gan vecākiem, gan pedagogiem. 

Iestādē tiek organizēts darbs veselības aprūpē. 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. Organizē izglītojamiem pasākumus, aktivitātes, kur caur 

rotaļām, bērniem saprotamā veidā tiek iemācītas kultūrhigiēniskās iemaņas – roku mazgāšana un zobu 

tīrīšana. 

Logopēdi strādā ar  3 – 7 gadus veciem izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams veikt runas un 

valodas korekcijas darbu. Izglītojamā vecākus par runas un valodas attīstību informē individuālā sarunā. 

Izglītojamo runas un valodas korekcijas darbu organizē pēc logopēdiskā nodarbību grafika. 

Regulāri visa mācību gada garumā notiek logopēdu un grupu pedagogu tikšanās, lai analizētu un plānotu 

vienotu darbu izglītojamā runas un valodas attīstības sekmēšanā. 

 

Sasniegumi 

• Iestādē logopēdi apzinājuši 3 – 7 gadīgu izglītojamo runas un valodas attīstību un 

nepieciešamības gadījuma tiek veikts korekcijas darbs. 

• Iestādē darbojas atbalsta komanda, kura mērķtiecīgi sniedz atbalstu pedagogiem, 

izglītojamajiem un vecākiem. 

Turpmākā attīstība 

• Sekmēt iestādes logopēdu  ciešāku sadarbību un savstarpējās pieredzes apmaiņu. 

• Popularizēt iestādē pieejamo redzes korekcijas darbu un acu ārsta -  oftalmologa konsultācijas. 

 

Vērtējums: labi.  

 

4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

 Iestādē ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas  drošības instrukcijas, kas nosaka rīcību 

pirmsskolas izglītības iestādes grupu telpās, sporta nodarbībās, pasākumos iestādē un ārpus tās. Ar 

drošības instrukciju prasībām iepazīstināti izglītojamie, darbinieki un izglītojamo vecāki. Vecāku 
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sapulcēs ar iekšējām kārtības noteikumiem iepazīstina izglītojamo vecākus. Ar iekšējiem kārtības 

noteikumiem iespējams iepazīties iestādes informatīvajā stendā un grupu telpās. 

Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un iestādes darbinieki zina kā rīkoties, visi ir iepazīstināti 

ar evakuācijas plānu. Pirmsskolas izglītības iestādē ir ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija 

(2007.g.). 

Pirmsskolas izglītības iestādē  ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība starp skolotājiem, 

vecākiem, aizbildņiem, atbildīgo dienestu speciālistiem par izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams 

psiholoģisks  vai sociāls atbalsts. Notiek sadarbība ar vecākiem un ģimenes krīzes centra darbiniekiem, 

pašvaldības policiju, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu. Mācību procesā  izglītojamajiem tiek rīkotas tikšanās 

ar Ceļu policijas un  Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, lai informētu  bērnus drošības  jautājumos. 

Grupu pedagogi regulāri aktualizē izglītojamo zināšanas par drošības noteikumiem.  

2019./2020. mācību gadā Iestāde iesaistījusies Džimbas Drošības programmā. Izglītojamie tiek 

informēti, kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā, kā arī rīkoties bīstamās un ārkārtas 

situācijās uz ūdens, ledus, ugunsgrēkā u.c. 

 Grupu skolotājas pārrunās ar izglītojamajiem stāsta par veselīgu dzīvesveidu. Iestādē regulāras 

pārbaudes veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests. Regulāri tiek sekots līdzi iestādes 

sanitāri - higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. Kontroles dienesti pārbaudēs ir atzinuši, ka tas 

atbilst MK 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un MK 2013.gada 19.septembra 

noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”  prasībām. 

 Iestāde rūpējas par veselīgu brokastu, pusdienu un launaga piedāvājumu visiem izglītojamiem.   

  

Secinājumi: 

• Izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi. 

• Organizētas Džimbas Drošības programmas nodarbības. 

• Iestādē ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un noteikumi, kā rīkoties 

ārkārtas situācijās. 

 

  Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot izglītojamo un iestādes personāla zināšanas par drošas uzvedības noteikumiem 

dažādās dzīves situācijās. Turpināt Džimbas Drošības  programmas nodarbības. 

• Pilnveidot izglītojamo iepazīstināšanas ar drošības noteikumiem kārtību. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.3.Atbalsts personības veidošanā 

 

Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un novērtēšana ir iesaistīts viss pedagoģiskais 

kolektīvs. Iestādē izstrādāts audzināšanas plāns, kas nosaka audzināšanas mērķus, uzdevumus un saturu. 

Audzināšanas darbu ikdienas pedagoģiskajā darbā plāno un organizē grupu pedagogi, sadarbojoties ar 

mūzikas un sporta pedagogiem, kā arī ar atbalsta personālu. Audzināšanas darbs notiek iesaistot arī 

izglītojamo vecākus, tiek organizētas radošās darbnīcas, izstādes, mācību ekskursijas, kas veicina bērnu 

interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem. Izglītojamie mācību procesā apgūst tēmas sevis izzināšanai 

saistībā ar apkārtējās dzīves norisēm. Plānotas tematiskas nedēļas par veselīgu dzīvesveidu, par drošas 

uzvedības noteikumiem, par vides saudzēšanas jautājumiem. 
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Izglītojamos iepazīstina ar latviešu tautas tradicionālajiem svētkiem un to svinēšanu. Iestādē 

plāno un organizē svinīgus pasākumus ar mērķi stiprināt izglītojamo patriotismu un piederību savai 

zemei. Izglītības iestādē redzamā vietā novietots valsts karogs, valsts ģerbonis un valsts himnas teksts. 

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības  “Latviešu valoda bērniem”. 

Informācija par nodarbībām pulciņos tiek sniegta vecākiem sapulcēs un ir pieejama informācijas 

stendos. 

 

Secinājumi: 

• Ikdienas pedagoģiskajā darbā iekļauti regulāri audzināšanas uzdevumi, kas sekmē izglītojamo 

tikumiskās vērtības un veicina vides izglītību. 

   

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu. 

• Visa mācību gada garumā organizēt latviešu identitātes veicināšanas pasākumus. 

• Iestādes vidē pilnveidot Latvijai raksturīgo lietu un simbolu esamību. 

 

Vērtējums: labi. 

 

4.4 Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Atbilstoši izglītojamo vecumposmam, Iestādē plāno un organizē izglītojošus pasākumus karjeras 

izglītības veicināšanai. Jaunāka vecuma izglītojamos iepazīstina ar pirmsskolas izglītības iestādē 

strādājošo profesijām. Vecākā vecuma izglītojamo karjeras izglītības veicināšanā organizē pasākumus 

sadarbībā ar vecākiem. Iestādes karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti grupu 

rotaļnodarbībās un  ārpus stundu aktivitātēs. Grupu skolotāji uz nodarbībām aicina izglītojamo vecākus 

pastāstīt par savām profesijām.  

Katru gadu tiek rīkotas mācību ekskursijas, lai mudinātu izglītojamos iepazīties ar dažādām 

profesijām: Ugunsdzēsības depo, Ventspils muzejs, Ventspils Amatu māja, Livonijas ordeņa pils, 

Ventspils Galvenā Bibliotēka, Mini Zoo “Buki”, Olimpiskais centrs, Pūres Šokolādes muzejs. 

 

Secinājumi: 

• Iestāde informē izglītojamos par tālākās izglītības iespējām. Iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai 

izglītotu bērnus profesiju dažādībā. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas par dažādām specialitātēm, kā arī turpināt sadarbību 

šajā jomā ar vecākiem. 

• Sekmēt aktīvāku izglītojamo iepazīstināšanu ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

 

Vērtējums: labi. 

 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 Pedagogi, izvērtējot izglītojamo individuālās attīstības rādītājus, realizē diferencētu pieeju 

mācību programmas apguvē. Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. 
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 Ja izglītojamais ilgstoši nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, tad pedagoģi izvērtējot 

izglītojamā zināšanu līmeni, plāno turpmāko mācību darbu, atbilstoši izglītojamā zināšanām. 

Iestādē pedagogi skolotāji sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās 

procesā. 

 Mācību procesā pedagogi veicina bērnu mācīšanos vienam no otra, organizējot grupu un pāru 

darbus. 

 Izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā palīdzību sniedz  logopēdi, speciālais skolotājs. 

Pieejamas logopēda konsultācijas un nodarbības.  Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja 

izglītojamajam ir grūtības mācībās.  Skolotāji sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par problēmām un 

tās kopīgi risina. Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās piedalās izglītojamā vecāki, 

atbalsta komanda, grupas skolotājs. Skolotāji sniedz atbalstu, piedāvājot individuālas konsultācijas. 

 Ikdienas pedagoģiskajā darbā visi izglītojamā apmācības procesā iesaistītie pedagogi kopīgi 

izvērtē izglītojamo sniegumu visās mācību jomās un nepieciešamības gadījumā izstrādā atbalsta plānu 

izglītojamam.   

 

 Secinājumi: 

• Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem ir uzmanības un uzvedības grūtības,  emocionālie 

traucējumi, kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības. 

• Tiek piedāvāti diferencēti uzdevumi mācību procesā darbā ar izglītojamiem. 

• Izveidoti atbalsta pasākumi izglītojamiem ar zemiem un viduvējiem radītājiem lasītprasmes un 

stāstītprasmes apguvē. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Grupu skolotājam sadarbībā ar vecākiem, plānot mācību darbu, ņemot vērā izglītojamo 

vajadzības. 

• Pilnveidot pedagogu zināšanas par diferencēta mācību darba organizēšanu ar dažāda individuālās 

attīstības pakāpes izglītojamiem. 

• Pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamiem ar uzvedības grūtībām. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 

 

Iestādē  2019./2020. m.g. realizē sekojošas speciālās programmas izglītojamajiem: 

- speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem; 

- mazākumtautību speciālā izglītības programma izglītojamajiem redzes traucējumiem; 

- mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem; 

- mazākumtautības speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem. 

 

Visiem izglītojamajiem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens par konkrētās 

programmas apguves nepieciešamību. 

Mācību darba mērķis ir veiksmīga integrācija vispārizglītojošajā grupā. Atbilstoši katra 

izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības spēju līmenim izstrādāts individuālās izglītības plāns, tiek 
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pētīta izglītojamo attīstības dinamika, veikta plāna korekcija un papildinājumi, ja tas nepieciešams. 

Katru mācību gadu tiek maksimāli attīstītas izglītojamo spējas, prasmes, pamatiemaņas uzvedībai 

sabiedrībā, galda kultūrā, spēja lasīt, skaitīt, attīstīties fiziski, darboties kolektīvā. Izglītojamo ikdienas 

sasniegumi tiek vērtēti, ievērojot viņu attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, to atspoguļojot 

individuālajā mācību plānā. Ar izglītojamajiem regulāri tiek strādāts papildus. Izglītojamo attīstības un 

ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek lietotas motivējošas uzslavas, pozitīvs novērtējums, 

pamudinājums, rotaļas, krāsaini attēli, audioieraksti, pozitīvas emocijas u.c. 

Mācību gada laikā notiek sistemātiska vecāku un aizbildņu informēšana par izglītojamā mācību 

sasniegumiem un uzvedības jautājumiem .  

Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri papildina materiālo bāzi speciālās programmas realizācijai. 

Speciālās izglītības īstenošanai iestādē ir iekārtots speciālā skolotāja un logopēdes kabinets. 

Logopēdijas nodarbībās bērni tiek uzņemti visu mācību gadu, atbrīvojoties vietai, ņemot vērā, 

logopēdisko traucējuma veidu. Mācību procesu logopēds organizē atbilstoši izglītojamā vecumam un 

valodas traucējumiem, kā arī katra bērna individuālajām spējām, kā arī  sagatavojot rakstiskus atzinumus 

par izglītojamā runas un valodas attīstību. 

             Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” 2019./2020. mācību gadā nodarbības pie speciālā 

pedagoga apmeklēja 13 izglītojamie.  No tiem 3 izglītojamie ar valodas attīstības traucējumiem. 

Izvirzītie uzdevumi bija: uzmanības, koncentrēšanās nostiprināšana; uztveres procesu veicināšana; 

loģiskās domāšanas veicināšana; vārdu krājuma paplašināšana; priekšstatu veidošana; roku sīkās 

muskulatūras vingrināšana. Gada beigās veicot pārbaudes testus speciālais pedagogs secināja, ka 5 

izglītojamie ļoti labi izpilda, izprot uzdevumus, 7 izglītojamie daļēji izpilda, nepieciešams ilgāks laiks 

un 3 izglītojamie nepietiekami, neizprot uzdevumus, nespēj koncentrēties darbam. 

Pedagoģiskā darba uzlabošanai  ir organizēti tālākizglītības kursi. Logopēdi aktīvi sadarbojas ar 

Latvijas Logopēdu asociāciju.  

 Pirmsskolas izglītības iestādē ir viss nepieciešamais pedagoģiskais personāls, lai atbalstītu 

izglītojamos ar speciālajām vajadzībām izglītības apguvē - logopēdi, speciālais skolotājs, medmāsa.  

Atbalsta komandas speciālisti regulāri organizē sanāksmes, lai apspriestu efektīvākos darba 

paņēmienus un izvirzītu tālākos uzdevumus darbā ar speciālās izglītības programmas izglītojamiem un 

citiem izglītojamiem ar atbalsta pasākumu nepieciešamību. 

 

Secinājumi:: 

• Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir nepieciešamo atbalsta pasākumu kopums. 

• Labvēlīgs mikroklimats speciālās izglītības izglītojamo attīstībai un integrācijai. 

• Ir atbilstošas izglītības pedagogi, kuri nodrošina speciālās izglītības kvalitāti. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Papildināt materiālo bāzi speciālās izglītības programmas realizēšanai. 

• Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību. 

• Turpināt meklēt arvien jaunas sadarbības iespējas ar vecākiem, korekcijas procesa veiksmīgākai 

nodrošināšanai. 

 

Vērtējums: labi. 
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4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

   Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni par iestādes darbu tiek organizēta, izmantojot 

dažādus informācijas līdzekļus – individuālās sarunas, grupu vecāku sapulces, iestādes vecāku 

kopsapulces, e-klase. Pedagogi sazinās ikdienā ar vecākiem telefoniski un ar e-pasta starpniecību. 

Vecāku sapulces ir labi sagatavotas un vecākiem pieņemamā laikā. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem 

vai ierosinājumiem var griezties pie grupu skolotāja un iestādes vadības komandas. Vecāki savus 

rakstiskos priekšlikumus un ierosinājumus var ielikt arī pastkastītēs, kuras  izvietotas katrā kāpņu telpā. 

Vecāku priekšlikumi atkarībā no to satura tiek  izskatīti pedagoģiskajās sapulcēs. Plānojot turpmāko 

darbu tie tiek ņemti vērā. 

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti par notiekošo 

iestādē, norises kārtību, izmaiņām normatīvajos dokumentos un citiem ar iestādes darba organizāciju 

saistītiem jautājumiem. 

Pirmsskolas grupās tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamiem un vecākiem –  Tēvu diena, 

Ziemassvētku pasākumi, Mātes dienas pasākumi, Ģimenes diena,  mācību gada noslēguma pasākumi, 

izlaidumi, ekskursijas, u.c. Grupu projektos (īpaši vecākajās un sagatavošanas grupās) vecāki atsaucīgi 

stāsta par saviem vaļaspriekiem, profesijām, talantiem, dalās dažādu prasmju pieredzē. Iestādes 

pedagogi pirms katras mācību ekskursijas vecākus rakstiski informē par ekskursijas norisi, laiku, saziņas 

iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka iepazinušies ar šo informāciju.  

Vecāki regulāri tiek aicināti apmeklēt iestādes Radošās darbnīcas, Mārtiņdienas tirdziņus, Ziemassvētku 

koncertus, Māmiņdienas koncertus, Sporta pasākumus, Izlaiduma pasākumus., Atvērto durvju dienas 

pasākumus. Notiek vecāku sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādes logopēdu, latviešu valodas 

skolotāju, speciālās izglītības skolotāju un iestādes medmāsu. 

Iestādē darbojas izglītības iestādes padome. Padome iesaistās dažādu ar iestādes dzīvi saistītu 

lēmumu pieņemšanā un vecāki sniedz savu atbalstu arī  saimnieciskās dzīves  norisēs. 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. 

 

Secinājumi: 

• Iestāde sadarbībai ar izglītojamo vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas: atvērto durvju 

dienas, vecāku sapulces. 

• Vecāki tiek informēti par mācību procesa norisi iestādē individuālajās sarunās.  

Turpmākā attīstība: 

• Dot vecākiem iespēju  saņemt informāciju par bērna attīstību, mācību sasniegumiem, iekļaušanos 

grupā- individuālas tikšanās ar katra bērna vecākiem. 

• Turpināt iestādē veikt vecāku apmeklējumu un priekšlikumu izskatīšanu. 

• Turpināt realizēt un dažādot vecāku tikšanās reizes, lai vecākiem būtu iespēja maksimāli 

iepazīties ar bērna ikdienu pirmsskolas iestādē . 

 

 Vērtējums: labi. 

 

5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

 

Sekmīgi piedaloties dažādos pasākumos, izglītojamie un pedagogi veido pozitīvu Iestādes tēlu. 

Iestādē ir labvēlīga atmosfēra, un vecāki izvēlas mūsu Iestādes pakalpojumus. Iestādē ir daudzveidīgas 
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tradīcijas. Pasākumus apmeklē izglītojamie, vecāki un izglītojamo radinieki. Visvairāk apmeklēti ir 

Ziemassvētku pasākumi, Mātes dienai veltītie pasākumi., Mārtiņdienas tirgus, Ģimenes svētki. 

 Iestādes vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām un atbilstoši rīkojas. Iestādē ir 

iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti visi izglītojamie un  viņu vecāki. Tie sekmē 

uzvedības normu ievērošanu. Iestādes darbinieki ir taisnīgi pret visiem izglītojamajiem. Pedagogi 

izglītojamajiem cenšas ieaudzināt toleranci, cieņu pret citādo. Iestādē ir labas attiecības starp 

izglītojamajiem un darbiniekiem.    

 

Secinājumi:  

• Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats.  

• Labi organizēti un apmeklēti Iestādes pasākumi.  

• Izglītības iestādē ir savas tradīcijas, iestādē veidojas un savu vietu ieņem jaunas tradīcijas. 

 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt dažādot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. 

• Turpināt akcentēt vienotu iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi. 

• Turpināt pilnveidot Iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

 

Vērtējums: labi   

  

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Iestādes telpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības darbības procesu norisei. 

 Iestādes koplietošanas telpās visas dienas garumā veic sauso un mitro uzkopšanu. Sanitārajām 

normām atbilst visi sanitārie mezgli. Apgaismojums telpās atbilst prasībām. Regulāri tiek apsekotas 

grupu telpas un nepieciešamības gadījumā tiek novērstas nepilnības. 

2008.gadā veikta ēkas jumta renovācijas, 2013.gadā– fasādes renovācija. No 2011.gada veikti 

remonti piecās grupās: ”Kamoliņi”, ”Zvaniņi,” ”Plaukstiņas” „Kāpēcīši”, „Saules stariņi”, “Cālīši” 

(2019.g.). Kosmētiskais remonts veikts 2 grupās - „Zaķīši”, „Marītes”. 

 Katru gadu pēc nepieciešamības tiek nodrošināts iepirkums mēbeļu iegādei un žalūzijām visām 

iestādes telpām. Gandrīz visās  grupās ir nomainītas garderobes mēbeles, sienas skapji, plaukti, galdi, 

krēsli, gultas un virtuves mēbeles. Grupu telpu piepildījums atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

  Katrā iestādes stāvā ir izvietots evakuācijas plāns, norādes par evakuācijas izejām.  

Izglītojamiem ir iespēja  aktīvi piedalīties kustību aktivitātes sporta zālē un sporta laukumā. Visi 

izglītojamie kopā ar grupas skolotāju un skolotāja palīgu rūpējas par grupas estētisko noformējumu 

atbilstoši gadalaikam un aktualitātēm iestādē. 

 Iestādes mācību telpas ir aprīkotas ar kompetenču pieejā balstīta mācību procesa nodrošināšanai 

nepieciešamajiem mācību materiāliem. Telpās esošais inventārs ir atbilstošs izglītojamo skaitam. 

 Iestāde ir aktu zāle un sporta zāle. Pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu māsas kabinets ierīkots 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Secinājumi: 

• Iestādes vide atbilst normatīvo aktu prasībām. 

• Labiekārtota un sakopta iestādes teritorija. 

• Katru gadu tiek papildināts un atjaunots iestādes inventārs. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt atjaunot telpu estētisko vidi, radīt mājīgāku atmosfēru gaiteņos. 
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• Labiekārtot mazākumtautību logopēdu kabinetu. 

• Veikt izmaiņas administrācijas kabinetu izvietojumos, lai uzlabotu darba organizāciju. 

 

 Vērtējums: labi. 

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

 Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi pirmsskolas izglītības programmu 

realizēšanai. 

Iestādes darbībai nepieciešamo finansējumu nodrošina Ventspils pilsētas domes apstiprinātas 

tāmes. Iestādes vadītāja un saimniecības vadītāja, sadarbojoties ar Ventspils Izglītības pārvaldes 

ekonomisti, rūpīgi plāno finanšu izlietojumu. Iestādes finanses ir pietiekamas ēkas uzturēšanai, darbībai. 

Iestādei katru gadu tiek piešķirts pašvaldības un valsts finansējums mācību līdzekļiem, materiāli 

tehniskās bāzes nodrošināšanai. 

 Iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti: logopēdam, redzes vingrinājumu kabinets, grupu telpas, 

metodiskais kabinets, sporta, mūzikas zāles, medicīnas kabinets un virtuves bloks. Iestādes mūzikas zālē 

ir interaktīvā tāfele. Iestāde ir nodrošinātas ar portatīvajiem un stacionārajiem datoriem.   

 Katram iestādē esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai aprīkojumam ir 

noteikta atrašanās vieta un atbildīgais, iestāde ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. 

Visi darbinieki ir informēti par to, kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, un zina to lietošanas 

kārtību. Visas iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. 

 

Secinājumi: 

• Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas realizēšanai. 

• Iestādē mērķtiecīgi un plānoti izmanto tehnoloģijas un mācību materiālus. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko bāzi. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

6.2. Personālresursi 

 

Iestādē ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai un iestādes tehniskās 

funkcionalitātes nodrošināšanai. Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas ar darbinieku 

saskaņotos amata aprakstos. Iestādē strādā 31 pedagoģiskais darbinieks. Iestādes vadību nodrošina 

vadītāja (1 likme – pašvaldības finansējums). Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos 

noteiktajām prasībām.  Pedagogi apguvuši vai šobrīd apgūst nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju. 

Mērķtiecīgi tiek plānota  personāla tālākizglītība. 

Visi skolotāji ir apguvuši zināšanas IT izmantošanā un regulāri tās pilnveido. Katra mācību gada 

sākumā tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. Pedagogi ir labi informēti par tālākizglītības 

iespējām un resursiem. 

   Iestādē darbojas atbalsta personāls: logopēdi, speciālais skolotājs, pirmsskolas iestāžu un skolu 

māsa, acu ārsts. Vajadzības gadījumā tiek piesaistīts Ventspils pilsētas  Sociālā dienesta vai  Bāriņtiesas 

darbinieks. 
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Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pirmsskolas 

izglītības iestādē “Zvaigznīte” strādā pedagoģiskie darbinieki vecumā no 25 līdz 65 gadiem. 

 

 Secinājumi: 

• Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību. 

• Pedagoģiskais personāls ieinteresēts tālākizglītībai. 

 

 Turpmākā attīstība:   

• Turpināt motivēt pedagogus pilnveidot savu profesionālo pieredzi tālākizglītības kursos un 

dalīties pieredzē ar gūtajām atziņām. 

• Atbalstīt pedagogu savstarpējo mācīšanos iestādes ietvaros. 

   

Vērtējums:  ļoti labi.  

 

7. Pirmsskolas izglītības darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

    Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” attīstības plāns izveidots 3 gadiem - prioritātes 

izvirzītas, ņemot vērā iestādes darbības pamatmērķus un Iestādes darba izvērtējama stiprās puses un 

attīstības vajadzības, balstoties uz pilsētas attīstības virzieniem. Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam 

mācību gadam, kas tiek pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā attīstības plāna un Ventspils Izglītības 

pārvaldes izvirzītās prioritātes. Iestādes darbinieki pārzina plānu un izvirzītās prioritātes katram mācību 

gadam. Mācību gada laikā vadības komanda kopā ar pedagogiem saplāno pedagoģiskās padomes sēdes, 

kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana un iestādes darba izvērtēšana. Iestādes 

darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada nobeigumā visās izglītības iestādes darbības jomās, 

atbilstoši iestādes izvirzītajām gada prioritātēm. Pašvērtēšanu veic grupu skolotāji un atsevišķo 

priekšmetu pedagogi. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta Pedagoģiskā padomes sēdē. 

Dokumentācijas kontroles rezultātu, iestādes mācību gada darba plāna pasākumu vadīšanas un norises 

analīze tiek veikta pedagoģiskajās padomes sēdēs.   

 

 Secinājumi: 

• Notiek iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana. 

• Notiek regulāra pedagogu darba pašvērtēšana. 

 

 Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu. 

 

 Vērtējums: labi. 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

    Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija 

saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru. Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” nolikums 

ir apstiprināts 2018.gadā. 

Vadītāja savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem 

atbalstu. Vadītāja regulāri pārskata un izvērtē Iestādes darbinieku ierosinājumus darba uzlabošanai. 
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 Iestādes darba organizēšanā vadītāja sadarbojas ar iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, 

vecākiem, sabiedrību, pašvaldību un IZM. Iestādes vadītāja īsteno sadarbību ar Ventspils Izglītības 

pārvaldes speciālistiem. 

 Pedagogi priekšlikumus darba uzlabošanai var izteikt individuālajās sarunās, pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

 

Secinājumi: 

• Iestādes vadība nodrošina darba plānošanu, izvērtēšanu un turpmāko attīstību. 

• Ir regulāra pedagogu darba vērtēšana. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot Iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktību. 

• Turpināt organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu  vecāku vēlmes. 

 

Vērtējums:  labi. 

  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības iestāde sadarbojas ar: 

Ventspils pilsētas domi; 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi; 

Ventspils Galveno bibliotēku un Pārventas bibliotēku; 

Ventspils Kultūras centru; 

Ventspils  muzeju; 

Ventspils Jaunrades namu; 

Ventspils mūzikas skolu; 

Ventspils Olimpisko centru; 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām; 

Ventspils Futbola klubu; 

Ventspils Digitālo centru. 

    Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” regulāri sadarbojas ar Ventspils pilsētas Izglītības 

pārvaldes speciālistu, Ventspils pilsētas Sociālo dienestu, Ventspils pilsētas Bāriņtiesu, Pašvaldības 

policiju. Ļoti cieša sadarbība ir izveidojusies ar Ventspils  pilsētas bibliotēku, kuru regulāri apmeklē 

mūsu iestādes izglītojamie, iepazīstot jaunāko bērnu literatūru. Iestāde sadarbojas ar Ventspils Mūzikas 

skolu, kurā mācās iestādes  izglītojamie. Ļoti laba sadarbība ir ar 2. vidusskolu, 6.vidusskolu, Sporta 

skolu, Futbola klubu. Februārī sagatavošanas grupu pedagogi dodas uz skolu pārrunāt pēctecības 

nodrošināšanu pirmsskolā un sākumskolā. Veiksmīga sadarbība ar visām Ventspils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēm. Ir ļoti laba sadarbība ar Ventspils Olimpisko centru. Pirmsskolas izglītības iestādes 

izglītojamie piedalās dažādās sporta aktivitātēs. 

Sasniegumi: 

• Ilggadēja un sekmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas bibliotēkām. 

• Laba sadarbība ar Ventspils pilsētas izglītības iestādēm. 

• Laba sadarbība ar Ventspils Olimpisko Centru. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt sadarboties ar skolām, lai sekmētu pirmsskolas un sākumskolas pēctecību. 
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• Izmantot pilsētvides piedāvātās iespējas kvalitatīva un mūsdienīga pedagoģiskā darba 

organizēšanai. 

 

Vērtējums:  ļoti labi. 

 

8. Pirmsskolas izglītības iestādes turpmākā attīstība 

 

1. Mācību saturs 

• Pilnveidot kvalitatīvu mācību procesu, veicinot iestādes speciālistu un grupu pedagogu 

mijiedarbību mācību satura plānošanā. 

• Organizēt pedagogu dalīšanos pieredzē ar labās prakses piemēriem. 

• Pilnveidot elektroniskās uzskaites sistēmas e – klase ieviešanu mācību satura plānošanā. 

2. Mācīšana un mācīšanās 

Mācīšanas  kvalitāte 

• Pilnveidot pedagogu prasmes  organizēt uz kompetencēm balstītu mācību procesu. 

Mācīšanās  kvalitāte 

• Iesaistīt bērnus pasākumu veidošanā,  tēmu plānošanā. 

• Turpināt organizēt pašvadītu mācīšanos. 

• Pilnveidot izglītojamo kavējumu uzskaites un analīzes kārtību. 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

• Pilnveidot iestādes izglītojamo vērtēšanas kārtību. 

• Pilnveidot iestādes pedagogu vērtēšanas kompetenci, lai dažādotu mācību sasniegumu veidus un 

paņēmienus, veicinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju. 

• Turpināt informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.   

Izglītojamo sasniegumi 

• Turpināt sadarbību ar Ventspils skolām, lai apzinātu turpmāko darbu pilnvērtīgākas izglītojamo 

sagatavošanas pamatizglītības apguvei. 

• Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, ņemot vērā katra intereses, 

prasmes, attīstības līmeni, īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā. 

3. Atbalsts izglītojamiem 

Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

• Sekmēt iestādes logopēdu  ciešāku sadarbību un savstarpējās pieredzes apmaiņu. 

• Popularizēt iestādē pieejamo redzes korekcijas darbu un acu ārsta -  oftalmologa konsultācijas. 

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

• Pilnveidot izglītojamo un iestādes personāla zināšanas par drošas uzvedības noteikumiem 

dažādās dzīves situācijās. Turpināt Džimbas Drošības  programmas nodarbības. 

• Pilnveidot izglītojamo iepazīstināšanas ar drošības noteikumiem kārtību. 

Atbalsts personības veidošanā 

• Pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu. 

• Visa mācību gada garumā organizēt latviešu identitātes veicināšanas pasākumus. 

• Iestādes vidē pilnveidot Latvijai raksturīgo lietu un simbolu esamību. 

Atbalsts karjeras izglītībā 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas par dažādām specialitātēm, kā arī turpināt sadarbību 

šajā jomā ar vecākiem. 

• Sekmēt aktīvāku izglītojamo iepazīstināšanu ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 
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Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

• Grupu skolotājam sadarbībā ar vecākiem, plānot mācību darbu, ņemot vērā izglītojamo 

vajadzības. 

• Pilnveidot pedagogu zināšanas par diferencēta mācību darba organizēšanu ar dažāda individuālās 

attīstības pakāpes izglītojamiem. 

• Pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamiem ar uzvedības grūtībām. 

 Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

• Papildināt materiālo bāzi speciālās izglītības programmas realizēšanai. 

• Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību. 

• Turpināt meklēt arvien jaunas sadarbības iespējas ar vecākiem, korekcijas procesa veiksmīgākai 

nodrošināšanai. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

• Dot vecākiem iespēju  saņemt informāciju par bērna attīstību, mācību sasniegumiem, iekļaušanos 

grupā- individuālas tikšanās ar katra bērna vecākiem. 

• Turpināt iestādē veikt vecāku apmeklējumu un priekšlikumu izskatīšanu. 

• Turpināt realizēt un dažādot vecāku tikšanās reizes, lai vecākiem būtu iespēja maksimāli 

iepazīties ar bērna ikdienu pirmsskolas iestādē . 

4. Iestādes vide 

Mikroklimats 

• Turpināt dažādot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. 

• Turpināt akcentēt vienotu iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi. 

• Turpināt pilnveidot Iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

Fiziskā vide un vides pieejamība 

• Turpināt atjaunot telpu estētisko vidi, radīt mājīgāku atmosfēru gaiteņos. 

• Labiekārtot mazākumtautību logopēdu kabinetu. 

• Veikt izmaiņas administrācijas kabinetu izvietojumos, lai uzlabotu darba organizāciju. 

5. Pirmsskolas izglītības iestādes resursi 

 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

• Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko bāzi. 

 Personālresursi 

• Turpināt motivēt pedagogus pilnveidot savu profesionālo pieredzi tālākizglītības kursos un 

dalīties pieredzē ar gūtajām atziņām. 

• Atbalstīt pedagogu savstarpējo mācīšanos iestādes ietvaros. 

 6.Pirmsskolas izglītības darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

• Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu. 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

• Turpināt pilnveidot Iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktību. 

• Turpināt organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu  vecāku vēlmes. 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

• Turpināt sadarboties ar skolām, lai sekmētu pirmsskolas un sākumskolas pēctecību. 

• Turpināt sadarboties ar skolām, lai sekmētu pirmsskolas un sākumskolas pēctecību. 

 

Ventspils pilsētas  pirmsskolas izglītības 

 iestādes “Zvaigznīte” vadītāja     Zita Janušone                                          


