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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111  V-3612 14.01.2011. 209 212 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611  V-7002 07.2014. 6 5 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības 

programmaizglītojami

em ar valodas 

traucējumiem 

01015511  V-7001 07.01.2014. 2 3 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

30  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

0,795  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

4  

 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

 

 

 

 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo 

veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot 

pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – bērnam draudzīga, droša un attīstoša vide, 

kurā bērns attīsta visas nepieciešamās prasmes, apgūst zināšanas (pieredzi), veido 

attieksmes pret daudzām lietām, cilvēkiem un vidi. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, atbalsts, sadarbība, 

motivēšana. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

1. Kompetenču pieejā balstīta  mācību satura realizēšana, izmantojot mācību 

procesā dažādas metodes un mācību līdzekļus. 

2. Starpdisciplināra pieeja lasītprasmes un stāstītprasmes attīstīšanā. 

 

 Metodiskā tēma:  

Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot lasītprasmi un stāstītprasmi. 

 

Sasniegtie rezultāti kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvē 

 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Grupās iekārtoti 

mācību jomu 

centri 

Pedagoģiskais process organizēts, 

balstoties uz izglītojamā pieredzi un 

tālāko perspektīvu viņa attīstībā.  

Rīta cēlienā strādā divi pedagogi, kuri 

vada integrēto rotaļnodarbību gan 

apakšgrupās, gan individuāli,  seko 

līdzi bērnu aktivitātēm, sniedzot 

nepieciešamo atbalstu mācību 

procesā. Jomu mācību centri ir 

nodrošināti ar mācību materiāliem. 

Jāturpina pilnveidot 

mācību jomu centrus, gan 

vizuāli, gan atpazīstamus 

un pieejamus visiem 

izglītojamiem. 

Tēmas 

vizualizēšana 

grupās, 

izmantojot 

runājošo sienu 

Izglītojamie kopā ar pedagogiem 

izveido runājošo sienu. Runājošā 

siena veicina bērnu lasītprasmi , 

stāstītprasmi un rakstītprasmi, jēgpilni 

paplašina zināšanas par konkrēto 

tēmu. 

Jāturpina veidot runājošās 

sienas atbilstoši 

izglītojamo vajadzībām un 

interesēm. 

Mācību procesā 

iekļautas āra 

vides aktivitātes 

Āra vidē organizēti pasākumi valstī 

atzīmējamām dienām, gadskārtu 

svētkiem, ikdienas un radošām dabas 

izpētes nodarbēm , kā arī  sporta 

aktivitātēm. 

Jāturpina plānot 

mērķtiecīgākas āra 

aktivitātes un pastaigas. 

Mācību procesā 

iekļautas IKT 

tehnoloģijas 

Ieviesta elektroniskā uzskaites sistēma 

e-klasē mācību satura plānošanā, 

saziņai ar izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem, izglītojamo apmeklējuma 

uzskaitei. Mācību procesā tiek 

izmantota interaktīvā tāfele . 

Jāturpina paplašināt 

iespējas izmantot IKT 

mācību procesā 

pedagoģiskās sadarbības 

ietvarā. 



Nepieciešamības gadījumā tiek 

organizētas attālinātas nodarbības, 

informatīvās sanāksmes, 

pedagoģiskās sēdes. 

Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide 

1 pedagogs apgūst konsultantu 

programmu iestādes vajadzībām, 

2 pedagogi absolvējuši VIP 

akadēmiju, 

1 pedagogs apgūst IT mentora kursus 

iestādes vajadzībām,  

1 pedagogs apgūst praktisko 

Montessori pedagoģiju izglītojamiem 

no  3-6 gadiem , daloties savās 

zināšanās ar kolēģiem. 

Jāturpina pilnveidot 

pedagogu profesionālo 

kompetenci, mācību saturā 

vairāk izmantot IKT 

tehnoloģijas.  

   

 

 

Sasniegtie rezultāti lasītprasmes un stāstītprasmes apguvē 

 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Mācību procesa 

norise valodas 

centros 

Valodas centrā atrodas  dažādi 

valodas uzdevumi, burtu kartes, 

priekšmetu attēli, didaktiskās rotaļas, 

spēles, burtu un alfabētu plakāti, 

grāmatas.  Mācību materiāli ir 

pielāgoti mēneša tēmai. Uzdevumi 

valodas centrā mainās pēc 

nepieciešamības. 

Turpināt pilnveidot un 

paplašināt valodas centru. 

Tēmas 

vizualizēšana 

grupās, 

izmantojot 

runājošo sienu 

Pirmā un otrā posma izglītojamie 

runājošo sienu izveido kopā ar 

pedagogiem,  tā veicinot netīšo 

lasītprasmi. Trešā posma izglītojamie 

paši veido runājošo sienu, veic 

pierakstus, secina, salīdzina. Runājošā 

siena tiek veidota atbilstoši tēmai,  

Turpināt veidot runājošās 

sienas atbilstoši 

izglītojamo vajadzībām, 

interesēm un tēmām. 

Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā mācību 

jomas ietvarā  

mēneša tēma 

“Pasaka” 

Mēneša garumā izglītojamie iepazinās 

ar latviešu tautas pasakām, tās 

dramatizēja, atstāstīja, ilustrēja. Trešā 

posma izglītojamie paši sacerēja 

pasakas sižetu, veidoja dialogus.  

attīstot stāstītprasmi. Izglītojamie 

savas pasaku grāmatiņas ilustrēja un 

pasakas darbību pierakstīja īsos 

teikumos. 

Turpināt attīstīt bērnu 

valodu, rosinot iesaistīt 

kautrīgos bērnus sarunā  

par sev interesējošām 

lietām. Pievērst uzmanību 

gramatiski pareizai 

teikuma uzbūvei, vārdu 

krājuma paplašināšanai, 

skaņu saklausīšanai un 

artikulācijai. 

IKT tehnoloģiju 

izmantošana 

lasītprasmes un 

Pedagogi turpina mācību procesā 

izmantot datoru, interaktīvo tāfeli, kā 

piemēram ,”Virtuālā ekskursija pa 

Turpināt mācību procesā 

vairāk izmantot IKT 

tehnoloģiju priekšrocības. 



stāstīprasmes 

veicināšanai 

Ventspili” un izglītojamo veidotā 

filmiņa par higiēnu “Netīrā planšete”, 

“Džimbas drošības skola”, logopēdu 

ierunātie mēles video vingrinājumi. 

Kopā ar skolotāju  izglītojamies 

veidoja Daudzus mācību materiālus 

pedagogi sameklē interneta vietnēs, 

tiek izmantota platforma 

www.cirkulis, www.bērnistaba, 

wwwlielvards.lv 

https;//maciunmacies.valoda.lv 

Mācību procesā 

iekļautas āra 

vides aktivitātes 

|Āra vides aktivitātēs pedagogi 

piedāvā izmantot dabas materiālus, 

sagatavotus vārdu plakātiņus, 

piemeklējot pareizos nosaukumus 

dabas objektiem. 

Vairāk izmantot āra vides 

aktivitātes  arī citās mācību 

jomās ( matemātika, 

dabaszinības, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes 

mākslā).  

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes pašvērtēšanas procesā iesaistīti 

dažādu līmeņu un profila darbinieki. Iestādes 

pašvērtēšanas process notiek sistemātiski un 

mērķtiecīgi 

Turpināt pilnveidot iestādes pašvērtēšanas 

metodes 

Vadības komanda plāno iestādes tālāko 

attīstību, balstoties uz izglītības iestādes 

prioritārajiem mērķiem. 

Turpināt sekot līdz  nozares aktualitātēm un 

ieviest inovatīvas metodes iestādes darbā. 

Mērķtiecīgi plāno iestādes budžetu, balstoties 

uz iestādes prioritārajām vajadzībām. 

Sekmēt iestādes darbinieku izpratni par 

finanšu un resursu pārvaldības jautājumiem. 

Turpināt vadības komandas kopīgu darbu pie 

budžeta tāmes izstrādes 2023. gadam. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē izstrādāti obligātie pedagoģiskā 

procesa organizēšanai nepieciešamie 

dokumenti 

Turpināt aktualizēt iestādes dokumentus 

atbilstoši izmaiņām 

Vadītāja prot pieņemt lēmumus gan 

patstāvīgi, gan sadarbojoties ar iestādes 

vadības komandu un iestādes darbiniekiem. 

Turpināt konsultēties ar vadības komandu, 

darbiniekiem, iestādes vecāku padomi par 

iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanu. 

Ikdienā, komunicējot ar darbiniekiem, tiek 

ievērotas iestādes Ētikas kodeksā noteiktās 

Iestādē darbinieki saņem pozitīvu 

Turpināt ievērot ētikas pamatprincipus un 

izvirzītās vērtības. Nepieciešamības gadījumā 

paust nepopulāru viedokli, ja tas nepieciešams 

http://www.cirkulis/
http://www.bērnistaba/


atgriezenisko saiti.   Komunikācija balstīta uz 

savstarpējas cieņas un sapratnes pamatiem. 

izglītības iestādes attīstībai. Arī turpmāk 

sniegt atgriezenisko saiti darbiniekiem par 

viņu darbu. 

 

Iestādē izstrādāts attīstības plāns. 

 Iestāde iesaistās projektos un pilsētvides 

piedāvātajās aktivitātēs. 

 Iestādē tiek veikts pedagoģiskā darba 

kvalitātes izvērtējums. 

Turpināt ieviest ikdienas darbā aktuālas 

pirmsskolas izglītības inovācijas. Turpināt 

darbu pie izglītības iestādes attīstības plānu 

izstrādes. 

Saskaņā ar Skola 2030 izvirzītām prioritātēm 

pāreja uz kompetencēs balstītu procesu noris 

veiksmīgi, kas ir apliecināts vadītājas 

profesionālās novērtēšanas ziņojumā.   

Turpināt pilnveidot pedagogu profesionālo 

kompetenci par audzināšanas jautājumiem, 

organizējot iestādē atbilstošus kursus.  

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes vadītāja sadarbojas ar dibinātāju, 

Izglītības pārvaldi. Sadarbojoties veikti 

vērienīgi iestādes infrastruktūras uzlabojumi 

– āra žalūziju uzstādīšana, optiskā interneta 

ievilkšanas darbi, gaisa mikroklimata 

kontroles uzstādīšana 

Turpināt sadarbību ar dibinātāju un  Izglītības 

pārvaldi, lai uzlabotu iestādes infrastruktūras 

sakārtošanu un radītu mūsdienīgu un mājīgu 

mācību vidi. 

Iestādes  vadītāja sadarbojas ar dažādām 

vietējām institūcijām   (Pārtikas un 

veterinārais dienests, Veselības dienests, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 

Valsts darba inspekcija, Bāriņtiesa, Sociālais 

dienests).  

Iestāde sadarbojas ar Ventspils bibliotēku, 

Ventspils muzejiem, Ventspils Digitālo 

centru. 

Rast jaunas iespējas un izmantot esošos 

piedāvājumus sadarbībā ar Ventspils Digitālo 

centru, Ventspils muzejiem, Ventspils 

bibliotēku.  

Iesaistīties Veselības projekta ietvaros 

rīkotajā basketbola un vingrošanas nodarbībās 

iestādes 5-7gadīgo grupu izglītojamiem. 

Iesaistīties Planetārija rīkotajās interaktīvajās 

nodarbībās. 

Iestādē ilglaicīgi ir iedibinātas tradīcijas, pret 

kurām darbinieki attiecas kā pret vērtību. 

Turpina iesāktās tradīcijas un meklēt jaunas 

idejas vecāku iesaistei kopīgu pasākumu 

organizēšanā. 

Iestāde dalās pieredzē ar labās prakses 

piemēriem pilsētas mērogā, piedaloties 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 

organizētajā pasākumā Ideju termināls. 

Turpināt meklēt jaunas iespējas iestādes 

pedagogu labo prakšu popularizēšanai 

iestādes ietvaros un ārpus iestādes. 

Iestādes visās  vecuma grupās organizētas 

vecāku sapulces. Jauno izglītojamo  vecākiem 

organizētas individuālas sarunas. Regulāri 

sniegta informācija vecākiem e-klasē. 

Turpināt sniegt individuālu atbalstu jauno 

izglītojamo  vecākiem, turpināt sniegt 

informāciju e-klasē. 

Aktualizēts iestādes padomes darbs, ievēlēti 

iestādes padomes vecāku pārstāvji un iestādes 

padomes pedagogu pārstāvji. Ievēlēts  

iestādes padomes priekšsēdētājs. 

 

Turpināt sadarbību ar iestādes padomi, 

padomes priekšsēdētāju, lai kopīgi pārrunātu 

iestādes attīstības plānu. 

 



 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu izglītība un profesionālā 

kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām vai arī pedagogi to 

šobrīd iegūst. 

Turpināt izglītības apguvi pedagogiem, kuri 

studē augstskolās ( 5 pedagogi). 

 

Visiem iestādes pedagogiem profesionālās 

kompetences pilnveide atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

 

Turpināt pilnveidi saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem.  

Sekmēt pedagogu motivāciju paaugstināt 

profesionālās izglītības kvalifikāciju. 

 

Iestādē katru mācību gadu tiek izstrādāts 

profesionālās pilnveides plāns. 

Turpināt profesionāli pilnveidoties. 

 

 

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

 

4.1. Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās, īstenojot rīcības 

programmu “Gudrinieks” darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības 

izglītības iestāžu audzēkņiem. 

 

Mērķis:  sekmēt mazo ventspilnieku attīstību un radīt bērnos vēlmi novērojumu, 

secinājumu un pētījumu veidā apgūt pamatzināšanas par dažādām apkārtējās vides 

norisēm. 

 

4.2. Vides izglītības projekts “Pēdu taka”. 

 

       Mērķis: sekmēt bērnu praktisko darbību, pilnveidot sadarbības prasmes, sajūtu izpēte  

un   apzināšanās, dabas materiālu raksturošana, takas kopšana. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)\ 

- izglītojamo sociālās un kultūras pieredzes ieguve; 

- izglītojamo emocionālā intelekta attīstība un pašregulācija, vērtību sistēmas 

veidošana un tikumu izkopšana attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski 

atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā. 

 

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

Sekmēta izglītojamo droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstība, organizējot 

izzinošus uz bērna pašvadītu mācīšanos orientētus pasākumus.  



Veicināta pozitīvas attieksmes veidošana izglītojamam pret sevi, citiem 

cilvēkiem, Latvijas valsti un apkārtējo vidi. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Iestāde nodrošina  pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas izglītības 

konsultatīvajā centrā, kuru apmeklē izglītojamie , kuru vecāki “Pirmsskolas izglītības 

programmu” īsteno ģimenē.  

 

Mērķis: sniegt metodisku palīdzību ģimenēm pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā 

un bērnu no 5 gadu vecuma sagatavošanā skolai. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

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

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2020./2021.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

 

2020./2021.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

 

 

 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

 



2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

 

 

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

 

 

8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., 

ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības absolventu 

proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 1 

gada laikā 

 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 

kuri strādā nozarē un to procentuālā 

attiecība pret nodarbinātajiem 

absolventiem 1 gada salīdzinājumā 

 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 

kuri turpina mācības nozarē (t.sk. 

augstākās izglītības pakāpē) 

 

 

 

8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības programmu 

absolventu skaits, kuri strādā 

izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos 

(informācija iegūta, izmantojot 10% 

absolventu aptaujas rezultātus) 

 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība 

gada laikā pēc profesionālās izglītības 

programmas beigšanas ar iegūto izglītības 

kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

 

Darba devēju apmierinātība ar programmu 

absolventiem kopumā (fokusgrupu 

diskusijas, konventa diskusiju rezultāti) 

 

 

 



8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 

 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, 

kas iekļauti riska grupās (PMP, citas riska 

grupas, ar kurām strādā izglītības iestāde) 

 

Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 

vecumu un dzimumu (absolventu skaits 

no riska grupām, citi panākumi) 

 

 

 

8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek 

analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g. 

 

Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās 

izglītības piedāvājuma aktualizēšanai 

nākotnes darba tirgus vajadzībām 

(anketēšana, fokusgrupu diskusija, 

konvents u.tml.) 

 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, 

lai nodrošinātu ieinteresētās puses ar 

visjaunāko informāciju par nākotnes darba 

tirgus vajadzībām (piemēram, darbs, kurš 

tiek veikts ieinteresēto pušu informēšanai, 

sadarbība ar LDDK, nozaru organizācijām 

u.tml.) 

 

 


