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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 

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 
01011111 

 
V-3618 14.01.2011 211 210 

 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

29 

 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

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) 

  - Pilnveidot padziļinātu izpratni par kompetencēs balstītas pieejas īstenošanu mācību un 

audzināšanas darbā. 

-Turpināt strādāt pie efektīvas plānošanas, skaidri definējot mācību sasniedzamos 

rezultātus atbilstoši vecumposmam un jomu saturam. 

-Nodrošināt kvalitatīvu atgriezenisko saiti mācību un audzināšanas darba procesā. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija –  demokrātiska izglītības iestāde, kura nodrošina izglītojamā 

vispusīgu attīstību, pozitīvu pašsajūtu un tiek likti pamati turpmākās izglītības 

kvalitatīvai apguvei.  

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  mūsdienīga, radoša, humāna pirmsskolas 

izglītības iestāde ar progresīvu, profesionālu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu 



darbinieku komandu, kas sagatavo izglītojamo pamatizglītības apguvei, rosinot 

izzināt, mācīties un patstāvīgi darboties drošā vidē. 

 

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

 

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

1. Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību satura apguvi: 

- aktualizēt grupas vides atbilstību izglītojamo  pašvadītas mācīšanās sekmēšanai; 

-pilnveidot lasītprasmes un rakstītprasmes apgūšanu ikdienas situācijās. 

2. Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un analīzi 

 

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana mērķtiecīgi  attīstot sadarbības 

prasmes. 

Sasniegtie rezultāti kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvē 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Mācību centru 

iekārtošana 

grupu vidē 

Mācību jomu centri iekārtoti visās 

vecuma grupās. 

Mācību materiāli atbilst mācību 

centrā paredzētajai darbībai. 

Izglītojamie paši izvēlas sev vēlamo 

darbības veidu. 

Rīta cēlienā strādā divi pedagogi, kas 

nodrošina izglītojamajiem 

nepieciešamo atbalstu mācību 

procesā.  

Pilnveidot pedagogu izpratni par 

mācību jomu centru daudzpusīgu 

izmantošanu. 

Turpināt papildināt mācību jomu 

centru materiālus. 

“Runājošo 

sienu ” izveide 

“Runājošās sienas” izveidotas visās 

vecuma grupās: 

- atspoguļota apgūstamā tēma; 

-izglītojamie sadarbojas sienas 

izveidē; 

-ir veicināta izglītojamo lasītprasme 

un rakstītprasme. 

Turpināt  veidot runājošās sienas 

atbilstoši izglītojamo interesēm un 

vajadzībām, veicinot lietpratību visās 

mācību jomās. 

  

Āra vides 

aktivitātes. 

Āra vidē organizēti pasākumi sporta 

aktivitātēm, tematiskām un dabas 

izpētes rotalnodarbībām, gadskārtu 

svētkiem, valstī atzīmējamām 

dienām. 

Turpināt plānot jēgpilnas āra 

aktivitātes ikdienā, pēc iespējas vairāk 

izmantojot iestādes apkārtnē esošos 

dabas resursus. 



IKT 

pielietojums 

mācību satura 

apguvē 

Mācību process organizēts, 

izmantojot dažādas  informācijas 

tehnoloģijas.  

Pedagogi strādā izmantojot  e-klases 

sistēmu pedagoģiskā darba 

plānošanai, izglītojamo apmeklējuma 

uzskaitei, saziņai ar vecākiem.  

Organizēta informācijas apmaiņa ar 

izglītojamo vecākiem WhatsApp 

lietotnē attālināto mācību laikā.  

Pilnveidot  mācību procesu izglītojamā 

iespējai pašvadīti mācīties, izmantojot 

digitālos rīkus. 

Turpināt paplašināt iespējas izmantot 

IKT mācību procesā.  

Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide 

Pedagogi apmeklējuši profesionālās 

pilnveides kursus pēc pedagogu tālāk 

izglītības plāna. 

Pedagogi dalās ar labās prakses 

piemēriem un gūtajām atziņām 

kursos, semināros. 

1 pedagogs apgūst konsultantu 

programmu iestādes vajadzībām. 

3 pedagogi mācās, lai iegūtu augstāko 

pedagoģisko izglītību. 

Vadītājas vietniece izglītības jomā 

apgūst 72 stundu kursus “Izglītības 

tehnoloģiju mentora loma 

mērķtiecīgai tehnoloģiju 

izmantošanai mācībās” 

Turpināt praktizēt pedagogu 

savstarpējo mācību rotaļnodarbību 

vērošanu ar mērķi, veidot vienotu 

izpratni par kvalitatīviem mācīšanas un 

mācīšanās kritērijiem. 

Turpināt iepazīties ar Skola2030 

metodiskajiem materiāliem, ieviest 

praksē. 

 

Sasniegtie rezultāti izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā un analīzē. 

 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Izglītojamo 

mācību 

sasniegumu 

analīze 

Ieviesta izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Izglītojamo mācību sasniegumus 

analizē visi mācību procesā iesaistītie 

pedagogi. 

Ir pozitīva izglītojamo sasniegumu 

dinamika ikdienas mācību darbā 

Pilnveidot izglītojamo mācību 

sasniegumu analizēšanas kārtību. 

Sekmēt izglītojamo mācību 

sasniegumus , veicinot pilnvērtīgu 

pirmsskolas programmas apguvi. 

Sadarbība ar 

vecākiem 

Nodrošināta regulāra informācija 

vecākiem par bērna mācību 

Turpināt pilnveidot informācijas 

apmaiņu ar vecākiem. 



sasniegumiem, prasmēm un 

iemaņām. 

Individuālas sarunas ar 6-7 gadīgo 

izglītojamo grupu vecākiem par 

bērna sasniegumiem pirmsskolas 

programmas nobeiguma posmā. 

Organizēt atvērto durvju dienas ar 

iespēju vecākiem piedalīties mācību 

procesā. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Ir izstrādāti atbalsta pasākumi 

izglītojamajiem ar zemiem vai 

vidējiem rādītājiem valodas un 

matemātikas mācību jomā. 

Turpināt plānot individuālus 

uzdevumus, nodrošinot izglītojamajam 

mācīties praktiskā darbībā ar 

personiskās pieredzes palīdzību.  

 

 

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 

(pedagogi, tehniskais personāls, vecāki). 

Iestādes pašvērtēšanas process notiek 

sistemātiski un mērķtiecīgi. 

Turpināt pilnveidot iestādes pašvērtēšanas 

metodes. 

Iestādes vadītāja darbu organizē pamatojoties 

uz komunikāciju, sadarbību, pienākumu 

deleģēšanu un pozitīvas atgriezeniskās saites 

sniegšanu par paveikto. Personāls ir stabils, 

profesionāls, ar izpratni par sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

Turpināt deleģēt pienākumus darbiniekiem. 

Turpināt sniegt darbiniekiem pozitīvu 

atgriezenisko saiti par paveikto. 

 

Vadības komanda plāno iestādes attīstību, 

balstoties uz Izglītības iestādes izvirzītajiem 

mērķiem. 

Turpināt sekot līdzi nozares aktualitātēm un 

ieviest inovatīvas metodes iestādes darbā. 

Iestādes vadītāja mērķtiecīgi plāno  iestādes 

budžetu, balstoties uz prioritārajām 

vajadzībām. 

Sekmēt iestādes darbinieku izpratni par finanšu 

un resursu pārvaldības jautājumiem. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē izstrādāti obligāti nepieciešamā 

dokumentācija pedagoģiskā procesa 

organizēšanai . Vadītāja dokumentus regulāri 

atjauno. 

Turpināt regulāri pārskatīt un aktualizēt 

iekšējos normatīvos aktus. 

Vadītāja pieņem lēmumus gan patstāvīgi, gan 

sadarbojoties ar iestādes vadības komandu un 

iestādes darbiniekiem. 

Turpināt pilnveidot zināšanas par komandas 

vadīšanas stratēģijām. 



Lēmumu pieņemšana un ideju ģenerēšana 

balstīta uz profesionālās ētikas, cilvēktiesību 

un humānisma principiem. 

Iestādē izvirzītos lēmumus realizē,  darbinieki 

atbild par to izpildi. 

Turpināt konsultēties ar vadības komandu, 

darbiniekiem, iestādes izglītojamo vecākiem 

par iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanu. 

 

Iestādē darbinieki saņem pozitīvu 

atgriezenisko saiti. Tiek organizētas sarunas ar 

visiem iestādes darbiniekiem. 

Turpināt dažādot sadarbības formas ar iestādes 

darbiniekiem, lai saliedētu un stiprinātu iestādes 

kolektīvu. 

Ikdienā komunicējot ar darbiniekiem tiek 

ievērotas iestādes Ētikas kodeksā noteiktās 

prasības. 

Komunikācija balstīta uz savstarpējas cieņas 

un sapratnes pamatiem. 

Turpināt ievērot ētikas pamatprincipus un 

izvirzītās vērtības. 

Turpināt argumentēt un pārrunāt ar 

darbiniekiem par ētikas jautājumu ievērošanu 

ikdienas darbā. 

Ir  izstrādāts iestādes  attīstības plāns. 

Iestāde iesaistās  pilsētvides piedāvātajās 

aktivitātēs. Iestādē tiek veikts pedagoģiskā 

darba kvalitātes izvērtējums. 

Ieviest savā ikdienas darbā aktuālas pirmsskolas 

izglītības inovācijas. 

Turpināt darbu pie izglītības iestādes attīstības 

plāna izstrādes. 

Iestādes vadītāja sistemātiski pilnveido savas 

zināšanas par aktuāliem pedagoģijas un 

vadības  jautājumiem. 

Turpināt pilnveidot profesionālo kompetenci 

aktuālu nozares  pētījumu jomā. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sadarbojoties ar dibinātāju, Izglītības pārvaldi 

iestādes darbības nodrošināšanas jautājumos 

veikti  iestādes infrastruktūras uzlabojumi – 

āra žalūziju uzstādīšana, optiskā interneta 

ievilkšanas darbi, gaisa mikroklimata 

kontroles uzstādīšana. 

Veiktie infrastruktūras uzlabojumu 

mērķtiecīgi tiek izmantoti izglītības kvalitātes 

uzlabošanai un mūsdienīgas mācību vides 

nodrošināšanai. 

Turpināt sadarbību ar dibinātāju, lai uzlabotu 

iestādes infrastruktūru, un uzturētu mūsdienīgu 

un mājīgu mācību vidi. 

 

 

Iestāde sadarbojas ar Ventspils bibliotēku, 

Ventspils muzejiem, Ventspils digitālo centru 

izglītojamo lasītprasmes, digitālo prasmju un 

tautas gadskārtu tradīciju apguves 

sekmēšanai. 

Meklēt jaunas iespējas un izmantot esošos 

piedāvājumus sadarbībā ar Ventspils Digitālo 

centru, Ventspils Muzejiem un Ventspils 

bibliotēku.  

Iesaistīties Veselības projekta ietvaros rīkotajā 

basketbola, vingrošanas un peldēšanas 

nodarbībās iestādes 5-7 gadīgo grupu 

izglītojamajiem. 

Iestādes darbiniekiem ir izpratne par pārmaiņu 

būtību pirmsskolas izglītībā. Iestāde 

veiksmīgi realizē pāreju uz kompetencēs 

balstīto izglītību. 

Iesaistīt  vecākus kopīgu pasākumu 

organizēšanā, ievērojot epidemioloģisko 

prasību noteiktos ierobežojumus. 

 

Iestāde dalās pieredzē ar labās prakses 

piemēriem pilsētas mērogā, piedaloties 

Popularizēt pedagogu labo prakšu piemērus 

iestādē un ārpus tās. 



Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 

organizētajā pasākumā “Ideju terminālis”. 

Iestādes 1 pedagogs apgūst pedagogu – 

konsultantu 72h kursus, lai sniegtu atbalstu 

iestādes pedagogiem. Iestādes vadītājas 

vietniece izglītības jomā apgūst 72 stundu e-

videi MS Teams kursus.  Iestādē pedagogi 

profesionāli sadarbojas, vēro kolēģu vadītās 

aktivitātes, diskutē par redzēto, pārņem labāko 

pieredzi. 

 Izzināt pedagogu savstarpējās mācīšanās 

vajadzības iestādē. 

Sniegt atbalstu iestādes jaunajiem pedagogiem. 

 

Visās iestādes grupās organizētas vecāku 

sapulces.  

Izglītojamo vecākiem, kuri iestājas iestādē  

organizētas individuālas sarunas. 

Sniegts atbalsts vecākiem bērnu izglītības un 

audzināšanas jautājumos. 

Turpināt sniegt individuālu atbalstu jzglītojamo 

vecākiem. 

Veikt vecāku aptauju par apmierinātību ar 

iestādes darbu. 

 

Aktualizēts Iestādes padomes darbs. Ievēlēti 

Iestādes padomes vecāku pārstāvji un Iestādes 

padomes pedagogu pārstāvji. Ievēlēts Iestādes  

padomes priekšsēdētājs. 

Iestādes padomes vecākiem organizētas 

sapulces un iesaistīti kopīgu lēmumu 

pieņemšanā. 

Veicināt vecāku iesaisti iestādes darbībā. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem izglītības iestādes pedagogiem ir 

normatīvajos aktos noteiktā izglītība vai 

pedagogi to šobrīd iegūst. 

Sekmēt pedagogu motivāciju paaugstināt 

profesionālās izglītības kvalifikāciju. 

Turpināt izglītības apguvi pedagogiem, kuri 

iegūst pirmsskolas skolotāja izglītību (3 

pedagogi) 

Grupu pedagogi apguvuši kompetenču pieejas 

profesionālās pilnveides kurus. 

Iestādē organizēts pirmās palīdzības 

apmācības seminārs visiem iestādes 

darbiniekiem. 

Visi pedagogi 2020./2021. mācību gadā 

aktualizējuši zināšanas pilsoniskās 

audzināšanas jautājumos. 

Tehniskajiem darbiniekiem organizēti bērnu 

tiesību aizsardzības kursi 8 stundu apjomā.  

Visiem iestādes pedagogiem ir bērnu tiesību 

aizsardzības kursi. 

Izvērtēt atbilstošas kandidatūras izvirzīšanu 

VIP akadēmijas programmai. 

Organizēt bērnu tiesību aizsardzības un 

pilsoniskās  audzināšanas kursus iestādes 

jaunajiem pedagogiem. 

Organizēt atkārtotus pirmās palīdzības 

apmācības semināru 



Iestādes vadītājam un vadītāja vietniekam 

izglītības jomā ir bērnu tiesību aizsardzības 

kursi 40 stundu apjomā. 

25 iestādes pedagogi ieguvuši IKT drošas 

lietošanas apliecību, nokārtojot pēc katras 

apgūstamās tēmas testu. 

Viens iestādes pedagogs apguvis Ventspils 

Izglītības pārvaldes realizēto programmu VIP 

akadēmija (Vadītāju izaugsmes programmu). 

Iestādē 1 pedagogs apgūst pirmsskolas 

skolotāja – konsultanta kursus iestādes un 

pilsētas vajadzībām.  

Iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā 

apgūst 72 stundu kursus e-videi MS Teams. 

Iestādē 27 pedagogi, izņemot mūzikas, sporta 

skolotājus,  nodarbināti uz 1,00 likmi. 

Izstrādāta pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtība. 

Izstrādāta pedagogu rotaļnodarbību vērošanas 

veidlapa, ar vērtēšanas kritērijiem 

iepazīstināti visi pedagogi. 

Pēc nodarbību vērošanas pedagogiem tiek 

sniegta pozitīva atgriezeniskā saite, Pedagogi 

mācību gada noslēgumā veic sava darba 

pašvērtējumu pēc iestādē apstiprināta vienota 

parauga. 

Izmantot pilsētas piedāvātās pedagogu 

profesionālās darbībās novērtēšanas 

motivācijas programmas un izvirzīt pedagogus 

materiālās stimulēšanas balvām: 

Gada skolotājs, Motivācijas balva. 
Pilnveidot atgriezeniskās saites sniegšanu 

pedagogiem par pašvērtējuma ziņojumu. 

Izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides 

plāns esošajam mācību gadam. 

Tiek organizētas ikgadējās sarunas 

pedagogiem par profesionālās vajadzības 

kursu nepieciešamību un vēlamo kursu saturu. 

Aktualizēt pedagogu profesionālās 

tālākizglītību kursu vajadzības.  

 

 

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

 

4.1. Iesaistīšanās Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes projektā “Bērnu radošuma un 

intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

Mērķis: sekmēt izglītojamo attīstību un radīt vēlmi novērojumu, secinājumu un pētījumu 

veidā apgūt zināšanas par dažādām apkārtējās vides norisēm.  

Izglītojamajiem praktiski darbojoties ar kvalitatīviem un mūsdienīgiem mācību 

materiāliem (attīstošām spēlēm, dabas izpētes ierīcēm) tiek veicinātas prasmes spriest, 

secināt, novērot un izprast darbību loģisko secību. Pedagogi organizē eksperimentus, 

vērojumus un mērījumus dabā, kur izglītojamie darbojas ar mikroskopiem, smilšu 

pulksteņiem, kukaiņu izpētes ierīcēm, palielināmajiem, svariem un citiem instrumentiem. 

Praktiskā darbošanās veicina loģiskās domāšanas attīstību, prasmes veikt dažādus 

novērojumus un pētījumus dabā, matemātisko priekšstatu pilnveidošanos, bagātina vārdu 

krājumu. 

Ieguvumi: 

- motivācijas veicināšana izglītojamajam pašam mācīties – domāt, secināt, pētīt; 



- brīvdabas pedagoģijas pamatprincipu ieviešana rotaļnodarbībās; 

- izglītojamo intereses veicināšana par dažādām dabas izpētes metodēm.  

 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

- pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veidošana  iestādē un ārpus tās; 

- veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, 

drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdz cietība, mērenība, savaldība, 

solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu 

6.2.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

             Tikumiskās audzināšanas jautājumi integrēti visā mācību procesā. Grupās ieviesti 

pozitīvas uzvedības noteikumi. Stiprināta izglītojamo valstiskuma apziņa, organizējot 

valsts svētkus latviešu tautas tradicionālo svētku svinēšanu, atzīmējamo  dienu ievērošanu. 

 

 

 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

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. 

 

 

 

 

 


