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1. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vispārīgs 

raksturojums 

1.1 Izglītības iestādes atrašanās vieta un sociālā vide 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” (turpmāk Iestāde)  ir Ventspils 

pilsētas pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde. Juridiskā adrese Ventspils, 

Bērzu iela 51. Iestāde atrodas netālu no Ventspils pilsētas centra, Bērzu un Katoļu ielas 

krustojumā, labiekārtotu dzīvojamo māju mikrorajonā. Pirmsskolas izglītības iestādes 

tuvumā atrodas Ventspils Bērnu pilsētiņa, Jūrmalas parks, Ventspils Piejūras brīvdabas 

muzejs, Ventspils 2. pamatskola. Nokļūšanu iestādē nodrošina labiekārtotas ielas ar 

aprīkotām gājēju pārejām. Pie Iestādes ierīkotas automašīnu stāvvietas ar stāvēšanas 

ilguma ierobežojumu. Teritorijas vārtu un ēkas durvis aprīkotas ar drošības kodiem. 

2001. gadā labiekārto Iestādes teritoriju, to aprīkojot ar 10 rotaļu iekārtām, 2 smilšu 

kastēm, kā arī renovē teritorijā esošās nojumes un saimniecības ēku. 

2009. gadā realizēts ēkas energoefektivitātes projekts. 

2012. gadā uzstādīts jauns teritorijas iežogojums. 

2013. gadā Iestādes teritorijā ierīkots sporta laukums ar mīksto segumu, 2 basketbola 

groziem, 2 futbola vārtiem un tāllēkšanas bedri. 

 

1.2 Izglītības iestādes vēsture 

1968. gada 1. septembrī jaunuzceltā ēkā darbu sāk Ventspils  16. bērnudārzs 

“Vāverīte” un vienlaicīgi tam pievieno Ventspils pilsētas 1. bērnudārzu. Bērnudārzs no 

1968. gada 1. septembra līdz 1977. gada 7. oktobrim Ventspils pilsētas DDP izpildu 

komitejas Tautas izglītības nodaļai, no 1977. gada 7. oktobra līdz 1991. gada 18. 

jūnijam Ventspils pilsētas TDP izpildkomitejas Tautas izglītības nodaļai, no 1991. gada 

18. jūnija līdz 1991. gada 6. decembrim Ventspils pilsētas TDP valdes Tautas izglītības 

nodaļai, no 1991. gada 6. decembra līdz 1994. gada  29. maijam Ventspils pilsētas TDP 

valdes skolu valdei, no 1994. gada 29. maija Ventspils pilsētas domes skolu valdei. 

Saskaņā ar Izglītības likumu (stājās spēkā 1999. gada 1. jūnijā) Ventspils pilsētas dome 

1999. gada 24. maijā pieņem lēmumu Nr. 24, pārveidot Ventspils pilsētas skolu valdi 

par Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi un tās pakļautībā pāriet arī 16. bērnudārzs 

“Vāverīte”. 

2001. gada 21. maijā , pamatojoties uz LR Izglītības likuma 26. pantu un IZM 2001. 

gada 18. aprīļa vēstuli “Par vispārējās izglītības nosaukumu”, Ventspils pilsētas dome 

maina bērnudārza nosaukumu, bērnudārzs kļūst par pirmsskolas izglītības iestādi. 

Pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē Izglītības ministrijā 2001. gada 22. jūnijā, ar 

reģistra numuru 3201900028.  

No 2000. gada 1. septembra līdz 2004. gada 31. maijam Iestādē darbojās rotaļu grupa 

5 - 6 gadīgajiem bērniem. No 2006. gada 1. septembra līdz 2010. gada 31. maijam 

Iestādē darbojās logopēdiskā grupa, kuru apmeklēja izglītojamie ar dažādiem valodas 

un runas attīstības traucējumiem. 

2014./2015. mācību gadā atvērta grupa izglītojamajiem no 1,5 līdz 2 gadu vecumam. 

2017./2018. mācību gadā Iestādē darbojas 11. grupas, kuras apmeklē izglītojamie no 

1,5 līdz 7 gadiem.    

 

1.3 Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

Iestādē īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. Programmas kods un 

licencēšanas datums aplūkojams 1. tabulā. 
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1. tabula “Iestādē īstenotā izglītības programma”. 

Izglītības programmas nosaukums Kods 
Licence 

Nr. Datums 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 
01011111 V-3618 14.01.2011. g. 

 

1.4 Izglītojamo skaits 

Izglītojamo skaits uz 2017./2018. mācību gada 1. septembri ir 208 izglītojamie. 

Izglītojamo skaita sadalījums pēc dzimšanas gada aplūkojams 1. attēlā. 

 

 
 

1. attēls “Izglītojamo skaita sadalījums pēc dzimšanas gada uz 2017./2018. mācību 

gada 1. septembri”. 

 

2015./2016. mācību gadā un 2016./2017. mācību gadā izglītojamo skaits ir 

nemainīgs. 2017./2018. mācību gadā izglītojamo skaits samazinājies par 1,9%. Tas 

saistīts ar MK noteikumiem Nr. 890. “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu”. Kopējais izglītojamo skaita salīdzinājums par laika periodu no 

2015./2016. mācību gada līdz 2017./.2018. mācību gadam aplūkojams 2. attēlā. 

 

 

2. attēls “Kopējais izglītojamo skaita salīdzinājums pa laika periodu no 2015./2016. 

mācību gada līdz 2017./2018. mācību gadam ”. 
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1.5 Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs 

 

Iestādē strādā dažāda vecuma pedagogi. Plānojas pakāpeniska pedagoģiskā 

personāla nomaiņa, pensijas vecuma pedagogiem sasniedzot vecuma pensiju. 

Procentuāli lielākais pedagoģiskā personāla vecums ir robežās no 55 līdz 59 gadiem 

(26%). Uz 2017./2018. mācību gada 1. septembri  esošo pedagogu sadalījums pa 

vecuma kategorijām atspoguļots 3. attēlā. 

 

 
3. attēls “Pedagogu sadalījums pēc vecuma ”. 

Pārsvarā visi pedagogi Iestādē strādā pamatdarbā. Pārskats  par pedagogu 

nodarbinātību pamatdarbā un blakusdarbā aplūkojams 2. tabulā. 

 

2. tabula “Pedagogu nodarbinātība pamatdarbā vai blakusdarbā” 

Nodarbinātība Skaits Procenti 

Pamatdarbā 27 96% 

Blakusdarbā 1 4% 

 

Pedagogu mainība iestādē ir maza. 89% pedagoģiskais personāls ir ar atbilstošu 

pedagoģisko izglītību, 11% šobrīd apgūst nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju. 

Pedagogi mērķtiecīgi apmeklē profesionālās pilnveides kursus. 

Pedagogu sadalījums pēc Iestādē nostrādātajiem gadiem apkopots 4. attēlā 

 

4. attēls “Pedagogu sadalījums pēc Iestādē nostrādātajiem gadiem ”. 
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1.6  Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi 

• Sakārtota, droša infrastruktūra Iestādē un tai pieguļošajā teritorijā. 

• Mūsdienīga, bērnus jēgpilni darboties, rosinoša materiālā bāze. 

• Digitālo prasmju sekmēšana ikdienas pedagoģiskajā procesā gan sadarbojoties 

ar Ventspils Digitālo centru, gan izmantojot Iestādes informāciju tehnoloģijas. 

• Projekta “Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstīšana rotaļnodarbībās un 

ārpus nodarbību laikā bērniem no 3 līdz 7 gadiem” integrēšana ikdienas 

pedagoģiskajā procesā. 

• 5 – 7 gadīgo izglītojamo grupu muzejpedagoģisko programmu apmeklējumi 

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. 

• 6 – 7 gadīgo izglītojamo grupām tematiski pasākumi lasītprasmes sekmēšanai 

sadarbībā ar Ventspils Bērnu bibliotēku. 

• Maksas interešu izglītības pulciņi angļu valodas apguvei 4 – 5 un 5 - 7 gadīgo 

izglītojamo grupām un vokālo iemaņu, muzicēšanas un dziedāšanas prasmju 

sekmēšana 4 – 7 gadīgo izglītojamo grupām. 
 

2. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pamatmērķi 

 

Izglītības iestādes vīzija 

Mēs gribam būt pirmsskola, kurā ir psiholoģiski labvēlīga vide izaugsmei gan 

izglītojamiem, gan iestādes personālam. 

Izglītības iestādes misija 

Demokrātiska mācību iestāde, kura darbojoties vienotā komandā, veicina 

izglītojamo harmonisku un vispusīgu attīstību. 

Izglītības iestādes pamatmērķis 

Īstenot vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, ievērojot katra izglītojamā 

individuālu attīstību. 

Izglītības iestādes 2017./2018. mācību gada uzdevumi: 

1. Organizēt bērna patstāvīgo darbību mācību procesā, izzinot sevi mijiedarbībā 

ar apkārtējo pasauli: 

- izmantot brīvdabas pedagoģijas pamatprincipus apmācību procesā; 

- izmantot mācību satura apguvē pētījumus, eksperimentus, modelēšanu, 

lomu spēles; 

- veicināt lasītprasmes apguvi ikdienas situācijās. 

2. Veicināt pozitīvu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, organizējot vecāku 

pēcpusdienas, atvērto durvju dienas, iesaistot vecākus ikdienas pedagoģiskajā 

procesā. 

 

Iestādes darbības virzieni un sasniegumi par laika periodu no 2015./2016. mācību 

gada līdz 2017./2018. mācību gadam izvirzītas prioritātes un sasniegtie rezultāti 

apkopoti 3. tabulā. 
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3. tabula. ”Darbības virzieni un sasniegumi no 2015./2016. mācību gada līdz 

2017./2018. mācību gadam”. 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādes jomas 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais rezultāts 

Mācību saturs. 1. Integrēta mācību 

procesa 

organizēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izglītojamo runas, 

valodas un 

lasītprasmes 

veicināšana 

rotaļnodarbībās 

un 

ārpusnodarbību 

laikā. 

 

 

 

 

3. Āra 

rotaļnodarbību 

organizēšana un 

dabasizziņas 

procesu 

padziļināta 

apgūšana. 

 

1. Integrēto rotaļnodarbību 

saturu realizē balstoties uz 

integrētiem mācību 

materiāliem 5 – 7 gadīgo 

grupu izglītojamajiem. 

Izstrādāts un apstiprināts 

integrētu rotaļnodarbību 

saraksts. Pedagogi 

papildinājuši zināšanas 

integrēta mācību satura 

organizēšanā kursos, 

savstarpējās mācīšanās 

pasākumos. Pilnveidota 

grupu pedagogu un mūzikas 

skolotāju mācību satura 

kopēja plānošana. 

2. Izstrādāti pedagogu 

pašizgatavotie mācību 

materiāli. 2015./2016. 

mācību gadā organizēta 

pirmsskolas pedagogu 

metodiskā apvienība “Bērnu 

runas un valodas attīstība 

rotaļnodarbībās un 

ārpusnodarbību laikā”. 

Pilnveidota grupu pedagogu 

un logopēdu savstarpējā 

sadarbība. 

3. Brīvdabas aktivitāšu nedēļu 

organizēšana. Dabas centru 

izveidošana grupās. Regulāra 

pētījumu, eksperimentu 

iekļaušana mācību procesā. 

Grupu materiālās bāzes 

papildināšana ar dabas 

izpētes mācību materiāliem 

no projekta “Bērnu radošuma 

un intelektuālo spēju 

attīstīšana rotaļnodarbībās un 

ārpus nodarbību laikā”. 

Mācīšana un 

mācīšanās. 

1. Izglītojamo 

praktiskās 

darbības 

sekmēšana 

mācību procesā. 

1. Grupu materiālās bāzes 

papildināšana ar uzskates un 

izdales mācību materiāliem. 

Tādu mācību formu un 

metodisko paņēmienu 
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2. Informāciju 

tehnoloģiju 

izmantošana 

mācību procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izglītojamo 

pieredzes 

bagātināšana par 

tautas tradīcijām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vecāku un 

iestādes 

sadarbības formu 

dažādošana. 

izmantošana, kurā bērni 

aktīvi procesa dalībnieki. 

2. 5 – 7 gadīgo izglītojamo 

mācību saturā izmanto 

interaktīvos mācību 

materiālus “Raibā pasaule”, 

“Sākam mācīties!”, “Sākam 

mācīties! Burti un skaitļi”. 

Mācību procesa dažādošanai 

izmanto dokumentu kameru, 

projektoru. Pedagogi 

papildina savas informāciju 

tehnoloģiju prasmes, 

apmeklējot Ventspils Digitālā 

centra organizētos kursus. 

3. Organizēti tematiski 

pasākumi izglītojamo 

iepazīstināšanai ar latviešu 

tautas tradīcijām un 

gadskārtu ieražām. 

Papildināta grupu materiālā 

bāze ar atbilstošu mācību 

literatūru. Ventspils Piejūras 

brīvdabas muzeja 

muzejpedagoģisko 

programmu apmeklēšana un 

“Melnā sivēna”  balvas 

iegūšana 2015./2016., 

2016./2017., 2017./2018. 

mācību gadā. 

4. Organizētas atvērto durvju 

dienas vecākiem 2 reizes 

mācību gadā. Organizētas 

individuālas tikšanās ar 6 -7 

gadīgo grupu vecākiem. 

Aktualizēta Tēva dienas 

atzīmēšana, organizējot 

pasākumus, apsveikumus. 

Ieviesta vecāku aptauja par 

apmierinātību ar Iestādes 

darbu. 

Izglītojamo 

sasniegumi. 

1. Izglītojamo 

individuālās 

attīstības karšu 

aizpildīšana un 

grupu kopējo 

rādītāju 

izvērtēšana. 

 

 

1. 2016./2017. mācību gadā 

pilnveidota izglītojamo 

individuālas attīstības 

izvērtējuma tabulas, 

papildinot 1,5 līdz 5 gadus 

izglītojamo attīstības kartes 

ar visu mācību jomu 

izvērtējumiem. Katru mācību 

gadu  veikta grupu kopējās 
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2. Grupu kopējā 

mācību gada  

aprakstoša 

izvērtējuma 

sagatavošana. 

 

 

 

3. Aprakstošo 

vērtējumu 

sagatavošana   6 – 

7 gadīgo grupu 

izglītojamo 

vecākiem. 

 

 

 

 

 

 

 

attīstības rādītāju apkopošana 

un izvērtēšana. 

2. No 2015./2016. mācību gada 

pedagogi veic grupas mācību 

gada aprakstošo vērtējumu, 

izanalizējot gada uzdevumu 

realizēšanu un izglītojamo 

attīstības dinamiku grupai 

kopumā. Izvirza turpmākā 

darba virzienus. 

3. No 2014./2015. mācību gada 

6 – 7 gadīgo izglītojamo 

grupu pedagogi pamatojoties 

uz VISC publicētajiem 

metodiskajiem ieteikumiem 

par bērna sasniegumu 

vērtēšanu pirmsskolā, 

izglītojamajam beidzot 

pirmsskolu, sagatavo 

rakstisku bērna individuālās 

attīstības izvērtējumu 

sociālajā, fiziskajā un 

psihiskajā jomā. 

Atbalsts 

izglītojamiem. 

1. Grupu pedagogu 

un logopēdu 

savstarpējās 

sadarbības 

veicināšana. 

 

 

 

 

 

 

2. 6 - 7 gadīgo 

izglītojamo 

pirmsskolas 

programmas 

apguves 

padziļināts 

izvērtējums. 

 

 

 

 

 

3. Izglītojamo 

saskarsmes un 

sadarbības 

1. No 2016./2017. mācību gada 

pilnveidota 5 – 7 gadīgo 

izglītojamo grupu pedagogu 

un logopēdu regulāras 

tikšanās bērnu valodas 

attīstības jautājumu 

izvērtēšanai. Logopēds 

sagatavo ieteikumus grupu 

pedagogiem izglītojamo 

valodas un runas attīstības 

veicināšanai. 

2. Katru mācību gadu oktobra, 

novembra mēnesī veikta 6 – 7 

gadīgo grupu izglītojamo 

padziļināta individuālās 

attīstības rādītāju izpēte, lai 

kopīgi ar logopēdu, vadītājas 

vietnieku izglītības jomā 

izstrādātu turpmāko 

individuālo darbu izglītojamā 

veiksmīgas pirmsskolas 

programmas rezultātu 

apguvei. 

3. Organizēti kopēji pasākumi 

dažāda vecuma 

izglītojamiem ar mērķi 

sekmēt pozitīvas saskarsmes 
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prasmju 

pilnveidošana. 

prasmi. Pēc vajadzības 

organizētas pedagoģiskas 

sarunas ar pedagogiem 

konkrētu izglītojamā sociālās 

attīstības jomu veicināšanai. 

Iestādes vide. 1. Iestādes 

mikroklimata un 

fiziskās vides 

pilnveidošana. 

1. Pedagogi savstarpēji 

sadarbojas, organizē 

daudzpusīgu sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem, 

izglītības iestādes vīzijas 

sasniegšanai. 

2.  Iestādes telpas un teritorija ir 

uzturēta, ievērojot sanitāros 

un higiēnas noteikumus, 

ugunsdrošības dienesta, 

energokontroles un darba 

drošības inspekcijas 

prasībām.  

Iestādes resursi. 1. Pedagogu labās 

prakses caurviju 

kompetenču 

attīstīšana. 

2. Iestādes materiāli 

tehniskās bāzes 

pilnveide. 

1. Pedagogi pilnveido savu 

profesionālo kompetenci, 

apmeklējot kursus, piedalās 

ar pedagoģisko darbu 

saistītās aktivitātēs iestādē un 

ārpus tās, ievieš 

jauninājumus savā praksē. 

2. Papildināta iestādes materiāli 

tehniskā bāze mūzikas 

kabinetā, iegādāti jauni 

portatīvie datori, jauni 

mācību līdzekļi ikdienas 

darbam. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

1. Izstrādāt attīstības 

plānu periodam 

no 2018./2019. 

mācību gada līdz 

2020./2021. 

mācību gadam. 

2. Pedagogu 

pašvērtējuma 

izstrāde. 

 

 

 

 

 

3. Pedagogu 

savstarpējās 

mācīšanās 

procesa 

pilnveidošana. 

1. Uzsākts darbs pie attīstības 

plāna izstrādes periodam no 

2018/.2019. mācību gada līdz 

2020./2021. mācību gadam. 

 

 

2. 2015./2016. mācību gadā 

uzsākta vienota pedagogu 

darba pašvērtējuma 

apkopošana pēc Ventspils 

Izglītības pārvaldes izstrādāta 

parauga. Pedagogiem sniegts 

metodiskais atbalsts 

pašvērtējuma izstrādē. 

3. Katru mācību gadu Iestādē 

organizē pedagogu 

savstarpējo mācīšanos un 

labo prakšu piemēru 

popularizēšanu 
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4. Pedagogu 

informāciju 

tehnoloģiju 

izmantošanas 

kompetenču 

pilnveidošana. 

 

5. Pirmsskolas darba 

jomu izvērtēšana 

no izglītojamo 

vecāku viedokļa. 

pedagoģiskajās padomes 

sēdēs un metodiskajās 

apvienībās. Pedagogi iespēju 

robežās apmeklē gan pilsētas 

mēroga, gan citu pilsētu 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

pieredzes apmaiņas 

pasākumus. Piemēram, gūta 

pieredze Ozolnieku novada 

PII “Zīlīte” par bērncentrēta 

pedagoģiskā procesa 

organizēšanu, Kuldīgas PII 

“Cīrulītis” par Eko 

bērnudārza pedagoģisko 

procesu u.c. 

4. Veicināta informācijas 

apmaiņa ar pedagogiem, 

izmantojot Ventspils Digitālā 

centra izveidotos e-pastus. 

Apmeklēti kursi digitālo 

prasmju pilnveidošanai 

Ventspils Digitālajā centrā. 

5. 2016./2017. un 2017./2018. 

mācību gadā veiktas vecāku 

rakstiskas aptaujas par 

apmierinātību ar Iestādes 

darbu. Ar iegūtajiem 

rezultātiem iepazīstināti 

iestādes pedagogi. 

2016./2017.  un 2017./2018. 

mācību gada  decembra 

Iestādes Padomes sēdēs ar 

aptaujas rezultātiem 

iepazīstināti Padomes 

pārstāvji. 
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3. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” sniegums 

kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

3.1. Joma: Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

 Pirmsskolas izglītības mācību saturu Iestādē organizē pēc licencētas vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmas 01011111. 

 Informācija par Iestādē īstenoto izglītības programmu un  izglītojamo skaita 

izmaiņām apkopota 4. tabulā. 

 

4. tabula “Iestādē īstenotā izglītības programma un izglītojamo skaita izmaiņas”. 

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

 m. g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

 m. g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

 m. g. 

Nr. Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

0101111

1 

V-

3618 

14.01.2011

. 
212 212 212 212 208 207 

 

Mācību satura apguvē par pamatu izmanto pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmas paraugu, kas paredzēts bērniem līdz sešu gadu vecumam, īstenojot 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. Programmas paraugs izstrādāts saskaņā 

ar LR Vispārējās izglītības likumu un valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

 Mācību gada pirmajā pedagoģiskajā sēdē izvirza un apstiprina galvenos gada 

uzdevumus, izvirza pedagoģisko sēžu tēmas, apstiprina pedagoģisko pasākumu darba 

plānu. Līdz katra mācību gada 1. septembrim aktualizē un apstiprina  pirmsskolas 

izglītības iestādes obligāto dokumentāciju - grupas dienas režīmu, rotaļnodarbību 

sarakstu,  izmantojamo mācību literatūras sarakstu. Grupas dienas režīms, atsevišķu 

integrētu mācību priekšmetu rotaļnodarbību saraksts, tēma mēnesim un plānotais 

mācību saturs tēmas apguvei izvietots grupu vecāku informatīvajos stendos. Par 

plānotajām izmaiņām dienas režīmā vecākus savlaicīgi informē mutiski vai izvietojot 

rakstisku informāciju vecāku informatīvajos stendos.   

Pedagoģiskā procesa norisi  organizē visas dienas garumā. 

 Mācību satura plānošanā pedagogi pielieto profesionālās pilnveides kursos 

gūtās zināšanas. Pedagogi Iestādes ietvaros un pilsētas mērogā dalās pieredzē ar labās 

prakses piemēriem. 

 Mācību gada noslēgumā pedagogi veic rakstisku sava darba pašvērtējumu pēc 

Ventspils Izglītības pārvaldes izstrādātā pašvērtējuma parauga.   

 Mācību saturā iekļauts Ventspils pirmsskolas izglītības pedagogu izstrādāts 

projekts “Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”. 

Pedagogi mācību saturā mērķtiecīgi iekļauj uzdevumus izglītojamo jēgpilnai, aktīvai 

darbībai. Iegādātas dabas izpētes ierīces, lupas, binokļi, zinātniskie komplekti 

iesācējiem, pipetes un pincetes, lai sekmētu kvalitatīvu mācību procesu gan telpās, gan 

āra aktivitātēs. Mācību saturā iekļauti pētījumi, eksperimenti, novērojumi.  Izglītojamie 

vēro dabas procesus, salīdzina, eksperimentē, mācās pierakstīt vienkāršus  pētījuma 

rezultātus, pamatot savu viedokli un izdarīt secinājumus. 

 Katru mācību gadu mērķtiecīgi papildina 5 – 7 gadīgo izglītojamo apmācībai 

nepieciešamo mācību literatūru un mācību materiālus no valsts finansējuma līdzekļiem. 

Mācību materiālu un mācību literatūras iegāde no valsts finansējuma līdzekļiem notiek 

pēc Ventspils Izglītības pārvaldes apstiprināta saraksta, kas tiek aktualizēts katru 



13 
 

mācību gadu. Iestādes 5 – 7 gadīgo izglītojamo grupu pedagogi kopīgi ar vadītājas 

vietnieci izglītības jomā izvērtē katrai konkrētajai izglītojamo grupai nepieciešamo 

mācību literatūras, mācību materiālu sarakstu, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību satura 

apguvi. Kopējo Iestādei nepieciešamo 5 – 7 gadīgo apmācībai paredzēto mācību 

literatūras un mācību materiālu sarakstu saskaņo ar Iestādes vadītāju. 

 Iestādē izstrādāta audzināšanas darba programma, pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību 

līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.  Atbilstoši 

audzināšanas darba programmai grupu pedagogi plāno tematiskos pasākumus 

izglītojamiem. 

 

Sasniegumi: 

• Mācību saturs virzīts uz kompetencēm balstītas izglītības pamatprincipiem. 

• Daudzveidīga materiālā bāze kvalitatīva mācību satura organizēšanai. 

Turpmākā attīstība: 

• Sekmēt pedagogu savstarpējo sadarbību kopēja mācību satura plānošanā. 

• Izvērtēt grupas vides iespējas mācību jomu centru izveidošanai, lai nodrošinātu 

kompetenču pieejas mācību satura apguvi. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Pirmsskolas izglītības pedagogi mācīšanas procesā izmanto daudzveidīgas mācību 

metodes un metodiskos paņēmienus.  

Iestādes pamatmērķa  realizēšanai - īstenot vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu, ievērojot katra izglītojamā individuālo attīstību – pedagogi sadarbojas 

mācību darba plānošanā ar vadītājas vietnieku izglītības jomā, izstrādājot individuālā 

darba virzienus 6 – 7 gadīgo grupu izglītojamiem. 

 Mācību procesā dažādošanai un savas tuvākās apkārtnes iepazīšanai apmeklē 

pilsētvides objektus, muzejpedagoģiskās programmas un bibliotēku tematiskos 

pasākumus. 

 Izglītojamo digitālo prasmju sekmēšanai 5 – 7 gadīgo izglītojamiem mācību 

procesā iekļauti interaktīvie mācību materiāli. Iestādē pieejama dokumentu kamera, 

projektors, portatīvie datori. Uzsākta sadarbība ar Ventspils Digitālo centru, 6 – 7 

gadīgo izglītojamo iepazīstināšanai ar robotikas pamatiem.  

Edurio aptauju rezultāti liecina, ka  50% pedagogi bieži un 23% pedagogi ļoti 

bieži rotaļnodarbību gatavošanā izmanto informāciju tehnoloģijas (1. pielikums). 

 Izglītojamo izpratnes sekmēšanai par veselīgu dzīvesveidu organizē brīvdabas 

aktivitāšu nedēļas, tematiskus pasākumus, sporta aktivitātes. 

 Saistībā ar Zilā karoga aktivitātēm pilsētā, katru mācību gadu Iestādē organizē 

pasākumus saistībā ar vides izglītību. 

 Iestādē regulāri izvērtē mācību procesa kvalitāti pēc noteiktiem vērtēšanas 

kritērijiem. Pēc vērotās mācību aktivitātes organizē konstruktīvu sarunu ar pedagogu 

par redzēto, uzsverot pozitīvo, pārrunājot iespējamos turpmākās darbības virzienus.  

  Izvērtējot pedagogu ieteikumus, Iestādē organizē pedagogu savstarpējo 

mācīšanos vienam no otra. Pēc vērotās aktivitātes pedagogi savstarpēji diskutē par 

redzēto. Savstarpējā mācīšanās procesā iesaistās visi Iestādes pedagogi. 2017./2018. 



14 
 

mācību gada 7. februārī Iestādē organizēja  Ventspils pirmsskolas izglītības pedagogu 

metodisko apvienību “Bērnu praktiskā darbošanās skolotāja organizētā rotaļdarbībā”.  

 Metodiskās apvienības ietvaros pedagogi aicināja kolēģus no citām pirmsskolas 

izglītības iestādēm piedalīties  pedagogu organizētās  bērnu rotaļdarbībās un iepazīties 

ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pedagoģiskā darba organizēšanu, 

kā arī dalījās ar idejām par pašizgatavotajiem mācību materiāliem. 

 Pedagogi apkopojuši rakstisku labo prakšu piemērus, izveidojot “Labo ideju 

krātuvīti”. Ar apkopoto metodisko materiālu pedagogi dalījušies pieredzē Iestādes un 

pilsētas mērogā. 

 

Sasniegumi: 

• Pedagogu prasme mācību procesā izmantot daudzveidīgas mācību metodes un 

metodiskos paņēmienus pirmsskolas mācību satura īstenošanā. 

• Pilsētvides piedāvāto izglītojošo pasākumu iekļaušana mācību procesā. 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot pedagogu informāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmi mācību 

procesa dažādošanai. 

• Pedagogu profesionālās pilnveides mērķtiecīga sekmēšana pārejai uz 

kompetencēm balstīta mācību procesa pirmsskolā ieviešanu. 

Vērtējums: labi 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

  Iestādē mācīšanās darbu organizē pēc integrēta rotaļnodarbību saraksta un 

interešu izglītības nodarbību saraksta. Vecāku sapulcēs izglītojamo vecākus iepazīstina 

ar vēlamo pirmsskolas izglītības satura apguves rezultātu attiecīgajā vecumā, darba 

organizāciju Iestādē un Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. 

 Lai sekmētu 6 – 7 gadīgo grupu izglītojamo lasītprasmi Iestāde sadarbojoties ar 

Ventspils Bērnu bibliotēku, reizi mēnesī organizē tematiskus pasākumus “Pasaciņa 

ciemojas bērnudārzā”. 6 – 7 gadīgi grupu izglītojamie 2 reizes mācību gadā piedalās  

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu kopējā sporta pasākumā Olimpiskajā centrā 

“Ventspils”. Iestādē organizētas sporta nodarbības 5 – 7 gadīgiem izglītojamiem 

sadarbībā ar Ventspils Futbola kluba akadēmiju “Cerība”. 

 Mācīšanās kvalitātes nodrošināšanai  svarīgs ir izglītojamo mācību iestādes 

apmeklējums. Izglītības iestādē uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. Edurio 

aptauju rezultāti liecina, ka Iestādes pedagogiem ir saprotama izglītojamo kavējumu 

uzskaite un pedagogi to novērtējuši ar pozitīvām atbildēm.  68% pedagogi izglītojamo 

kavējumu uzskaiti vērtē kā efektīvu, 32% - kā diezgan efektīvu (2. pielikums). 

Pirmsskolas pedagogiem ir informācija par izglītojamo neierašanās iemesliem 

izglītības iestādē.  

Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums par laika periodu no 2017. gada 1. 

septembra līdz 2018. gada 28. februārim redzams  Ventspils pilsētas domes Finanšu 

nodaļas vecākā eksperta informācijas tehnoloģiju jautājumos Jura Medņa  apkopotājā 

informācijā 3. pielikumā.  

Sasniegumi: 

• Mācīšanās balstīta uz bērnu praktisku darbošanos un apgūstamās tēmas sasaisti 

ar bērna personisko pieredzi. 

• Bērns kā aktīvs mācīšanās procesa dalībnieks. 

• Mācīšanās pozitīvā, brīvā un radošā gaisotnē. 
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Turpmākā attīstība: 

• Pārskatīt dienas režīma un rotaļnodarbību saraksta grafiku, lai vienmērīgāk 

sadalītu pedagoģiskā procesa norisi visas dienas garumā. 

• Aktualizēt izglītojamā pašapkalpošanās prasmi mācīšanās procesā. 

• Papildināt grupu mācību materiālus ar praktiskās dzīves darbības priekšmetiem. 

 

Vērtējums: labi. 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamā vērtēšanu veic pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr. 533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” un VISC 

metodisko materiālu “Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā”. 

 Izglītojamo attīstības dinamiku apkopo un izvērtē grupu pedagogi, mūzikas 

skolotājas, sporta skolotājs. 2 reizes mācību gadā apkopo informāciju par grupas kopējo 

attīstības dinamiku un izvērtē mācību jomas, kurām jāpievērš papildus uzmanība 

turpmākajā mācību darbā. 

 Izglītojamā vērtēšana notiek visas pirmsskolas programmas apguves laikā. 

Izvērtējot katras pirmsskolas izglītības posma rezultātus pēc izvirzītajiem kritērijiem. 

Par vērtēšanas kārtību informē vecākus grupu vecāku sapulcēs.  

 Par izglītojamā pirmsskolas programmas apguvi vecākus informē individuālā 

sarunā. Edurio aptaujā  76% izglītojamo vecāki pauduši viedokli, ka ļoti labi un labi 

informēti par bērna sasniegumiem pirmsskolā un par to, kas jāzina bērnam attiecīgajā 

vecumā (4. pielikums). 

 Edurio aptaujā 71% izglītojamo vecāki pauduši viedokli, ka visērtāk saņemt 

informāciju no Iestādes ir klātienes individuālajās sarunās (5. pielikums).  

 6 – 7 gadīgo izglītojamo vecākiem Iestādē piedāvā iespēju apmeklēt  

individuālu sarunu ar vadītājas vietnieci izglītības jomā, lai pārrunātu izglītojamā 

sasniegumus pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā. Saruna balstīta uz izglītojamā 

panākumiem un interesēm, kā arī pārrunā ar vecākiem plānoto individuālo darbu 

pirmsskolas programmas apguves noslēguma posmā. Aicinājumam  atsaucas vidēji 

60%  izglītojamo vecāki. Nepieciešamību par individuālu sarunu   organizēšanu pārrunā 

mācību gada vecāku sapulcē. Informācija par individuālās sarunas apmeklētību pēdējos 

trīs mācību gados apkopota 5. attēlā. 

 

 
5. attēls. “Veiktās individuālas sarunas ar 6 – 7 gadīgo vecākiem par  izglītojamā 

pirmsskolas izglītības pakāpes apguves  rezultātiem ”. 

 

65%

61%

62%

59%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

2015./2016. mācību gads 2016./2017. mācību gads 2017./2018. mācību gads
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 Pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā veido aprakstošo vērtējumu par 

izglītojamā sasniegumiem fiziskajā, sociālajā un psihiskajā attīstībā. Ieteikumu formā 

norādot turpmākos attīstības virzienus. Vērtējumā informē vecākus par bērna 

sasniegumiem pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā un raksturo bērna gatavību 

pamatizglītības uzsākšanai. 

 Aprakstošā vērtējuma sagatavošanai par pamatu izmanto VISC metodisko 

materiālu “Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā”. 

  

Sasniegumi: 

• Vērtēšana veikta regulāri, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

• Veikta izglītojamo individuālās attīstības dinamika un grupas kopējā attīstības 

dinamika. 

Turpmākā attīstība: 

• Sekmēt pedagogu prasmi sniegt izglītojamajam savlaicīgu atgriezenisko saiti ar 

konkrētāku mērķi, virzītu uz sasniegumiem.   

 

Vērtējums:  ļoti labi.  

 

3.3. Joma: Izglītojamo sasniegumi 

 Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo sasniegumu vērtēšanai ir noteikta 

kārtība, uzskaite un analīze. 

  6 – 7 gadīgo izglītojamo grupu pedagogi mācību gada noslēgumā apkopo 

informāciju pēc Ventspils Izglītības pārvaldes izstrādātiem kritērijiem. Kopējo  6 – 7 

gadīgo izglītojamo salīdzinājumu par trim pēdējiem mācību gadiem skatīt 6. pielikumā. 

Izglītojamo sasniegumi par  6 – 7 gadīgo izglītojamo pirmsskolas izglītības 

programmas apguves rezultāti par trim pēdējiem mācību gadiem apkopoti 6. attēlā. 

 

6. attēls “6 – 7 gadīgo izglītojamo pirmsskolas programmas apguves rezultāti”. 
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Izglītojamo pirmsskolas programmu apguves rezultāti par trim mācību gadiem 

liecina, ka vidēji 80 – 90% izglītojamie pirmsskolas izglītības programmu apguvuši, 

taču vērojams neliels izglītojamo skaits, kuri pirmsskolas izglītības programmu 

apguvuši daļēji (vidēji 10 – 20%).  Šiem izglītojamiem pirmsskolas  programmas 

apguves periodā  pievērsta papildus uzmanība, lai veicinātu izglītojamā vispusīgu 

attīstību. Nodrošinot logopēda nodarbības, plānojot individuālo darbu, informējot 

vecākus par nepieciešamību apmeklēt citus speciālistus. 

Izglītojamo sasniegumu dinamiku vērtē arī Ventspils pirmsskolas izglītības 

pedagogu izstrādātā projekta “Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība 

rotaļnodarbībās un ārpus tām” ietvaros.  Padziļinātu izglītojamo intelektuālās attīstības 

rādītāju izpēti, pēc projekta ietvaros izvirzītajiem kritērijiem,  veic sākot no 4 gadu 

vecuma (pirms obligātās sagatavošanas skolai uzsākšanas) un 5 -7 gadu veciem 

izglītojamiem (obligātās sagatavošanas skolai periodā). 

Projekta ietvaros  analizē un vērtē izglītojamo izaugsmi pēc kritērijiem: 

- sociālais kontakts, 
- orientēšanās laikā un telpā, 
- matemātiskie priekšstati (cipari, skaitīšana, ģeometriskās formas), 
- lasītprasme un stāstītprasme, 
-     fiziskā attīstība (rokas gatavība rakstītprasmes apguvei). 

 Projekta ietvaros vērtēto 6 - 7 gadīgo izglītojamo sasniegumu dinamika 

apkopota 5. tabulā. 

 

5. tabula “6 – 7 gadīgo izglītojamo  individuālās attīstības dinamika par laika periodu 

no 2015./2016. mācību gada aprīļa līdz 2017./2018. mācību gada aprīlim (34 

izglītojamie)”. 

Kritēriji 2016. gada 

aprīlis 

2017. gada 

aprīlis 

2018. gada 

aprīlis 

Sociālais kontakts 58% 75% 81% 

Orientēšanās laikā, telpā 38% 83% 97% 

Matemātiskie priekšstati 

(skaitīšana, cipari, ģeometriskās 

formas) 

65% 71% 78% 

Lasītprasme un stāstītprasme 66% 54% 64% 

Fiziskā attīstība (rokas gatavība 

rakstītprasmes apguvei) 

51% 73% 86% 

 

Projekta ietvaros vērtēto 5 - 6 gadīgo izglītojamo sasniegumu dinamika apkopota 6. 

tabulā. 

6. tabula. “5 – 6 gadīgo izglītojamo  individuālās attīstības dinamika par laika periodu 

no 2016./2017. mācību gada aprīļa līdz 2017./2018. mācību gada aprīlim (40 

izglītojamie)”. 

Kritēriji 2017. gada  

aprīlis 

2018. gada 

aprīlis 

Sociālais kontakts 74% 87% 

Orientēšanās laikā, telpā 25% 69% 
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Matemātiskie priekšstati (skaitīšana, cipari, 

ģeometriskās formas) 

37% 82% 

Lasītprasme un stāstītprasme 34% 68% 

Fiziskā attīstība (rokas gatavība 

rakstītprasmes apguvei) 

31% 88% 

 

Projekta ietvaros vērtēto 4 - 5 gadīgo izglītojamo sasniegumu dinamika 

apkopota 7. tabulā. 

 7. tabula. “4 – 5 gadīgo izglītojamo  individuālās attīstības dinamika par laika periodu 

no 2016./2017. mācību gada aprīļa līdz 2017./2018. mācību gada aprīlim (40 

izglītojamie)”. 

Kritēriji 2017. gada  

oktobris 

2018. gada 

aprīlis 

Sociālais kontakts 82% 97% 

Orientēšanās laikā, telpā 48% 65% 

Matemātiskie priekšstati (skaitīšana, cipari, 

ģeometriskās formas) 

39% 58% 

Lasītprasme un stāstītprasme 50% 63% 

Fiziskā attīstība (rokas gatavība 

rakstītprasmes apguvei) 

54% 67% 

Izveidojusies sadarbība ar Ventspils 6. vidusskolu izglītojamo sasniegumu 

apzināšanai  pamatizglītības apguves posmā. Katru mācību gadu rudenī Iestādes 

pedagogi apmeklē skolas organizēto pasākumu “Tiksimies skolā”, lai veicinātu 

pirmsskolas un sākumskolas skolotāju sadarbību. 

  

Sasniegumi: 

• Labi pirmsskolas izglītības programmas apguves rezultāti. 

• Izglītojamo izaugsme dabasizziņas procesu apguvē un prasmē veikt vienkāršus 

pētījumus, eksperimentus. 

Turpmākā attīstība: 

• Aktualizēt sadarbību ar citām Ventspils skolām, lai gūtu informāciju par 

izglītojamo  tālākajām sekmēm skolā. 

 

Vērtējums: labi. 

3.4. Joma: Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 Iestādē strādā atbalsta personāla speciālisti – logopēds, medicīnas māsa. No 

2018. gada 1. marta Iestādē darbu uzsācis Sociālā dienesta darbinieks – sociālais 

pedagogs. No 2018. gada 4. aprīļa Ventspils Izglītības pārvaldes organizēta projekta 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros 

Iestādē organizē psiholoģiskā atbalsta lekciju kursu izglītojamo vecākiem. 

 Grupu vecāku sapulcēs un vecāku informatīvajos stendos informē izglītojamo 

vecākus par atbalsta speciālista sniegtajiem pakalpojumiem Iestādē. 

 Logopēds strādā ar 3 – 7 gadīgiem izglītojamiem, kuriem ir valodas sistēmas 

nepietiekama attīstība, fonētiski un fonemātiski traucējumi. 
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 Logopēds mācību gada sākumā (septembrī) veic padziļinātu 3 līdz 7 gadīgu 

izglītojamo runas un valodas pārbaudi, lai konstatētu vai nepieciešams korekcijas darbs 

izglītojamā  valodas un runas attīstībā. Ar pārbaudē konstatētajiem runas un valodas 

rezultātiem logopēds iepazīstina grupu pirmsskolas pedagogus. Izglītojamā vecākus par 

izglītojamā runas un valodas attīstību informē individuālā sarunā.  Runas un valodas 

pārbaudes rezultātu skaitliskais salīdzinājums par pēdējiem trim mācību gadiem 

redzams 8. tabulā. 

 

8. tabula. “Izglītojamo runas un valodas pārbaudes rezultāti par trim pēdējiem mācību 

gadiem”. 

2015./2016. mācību gads 2016./2017. mācību gads 2017./2018. mācību gads 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

veikta  

runas un 

valodas 

pārbaude 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

konstatēti 

runas un 

valodas 

traucējumi 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

veikts 

runas un 

valodas 

korekcijas 

darbs 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

veikta  

runas un 

valodas 

pārbaude 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

konstatēti 

runas un 

valodas 

traucējumi 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

veikts 

runas un 

valodas 

korekcijas 

darbs 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

veikta  

runas un 

valodas 

pārbaude 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

konstatēti 

runas un 

valodas 

traucējumi 

Izglītojamo 

skaits, 

kuriem 

veikts 

runas un 

valodas 

korekcijas 

darbs 

121 62 39 117 60 38 155 78 31 

 

 Līdz 2017./2018. mācību gadam veikta runas un valodas attīstības pārbaude 

izglītojamiem no 4 līdz 7 gadiem. Sākot ar 2017./2018. mācību gadu runas un valodas 

pārbaudi veic izglītojamiem no 3 gadu vecuma, lai pēc iespējas agrākā vecuma 

konstatētu un iespēju robežās ātrāk uzsāktu korekcijas darbu runas un valodas 

traucējumu novēršanā. Veicot runas un valodas attīstības pārbaudes rezultātu 

salīdzinājumu ar iepriekšējiem mācību gadiem, 2017./2018. mācību gadā  par 11,61% 

pieaudzis to izglītojamo skaits, kuriem nepieciešams veikt runas un valodas korekcijas 

darbu. Tas izskaidrojams ar to, ka runas un valodas attīstības pārbaude veikta skaitliski 

lielākam izglītojamo apjomam. 

 Izglītojamo runas un valodas korekcijas darbu organizē pēc logopēdiskā 

nodarbību grafika. Ar nodarbību grafiku individuāli iepazīstina izglītojamā vecākus un 

grupu pedagogus. Par veikto korekcijas darbu logopēds rakstiski informē izglītojamā 

vecākus, veicot atbilstošus ierakstus logopēdisko nodarbību dienasgrāmatā. Regulāri 

visa mācību gada garumā notiek logopēdu, grupu pedagogu un vadītāja vietnieka 

izglītības jomā tikšanās, lai analizētu un plānotu vienotu individuālo darbu 

izglītojamiem ar runas un valodas attīstības traucējumiem. 

 Iestādē ierīkots medicīnas māsas kabinets, kurā iespējams sniegt primāru 

medicīnisko palīdzību un veikt profilaktiskās apskates. Medicīnas māsa regulāri 

apkopo datus par izglītojamo apmeklējumu, veselības stāvokli un individuālajām 

vajadzībām ēdienkartē.   

 Iestādē izglītojamiem veicina zobu higiēnas pamatprasmju apgūšanu. 

 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, Iestādes darbinieki un izglītojamo vecāki. Iestādes iekšējos kārtības 

noteikumus aktualizē katru mācību gadu. Vecāku sapulcēs ar iekšējiem kārtības 

noteikumiem iepazīstina izglītojamo vecākus. Ar iekšējiem kārtības noteikumiem 

iespējams iepazīties Iestādes informatīvajā stendā un grupu telpās. 
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 Grupu pedagogi regulāri aktualizē izglītojamo zināšanas par drošības 

noteikumiem. Skolotāju dienasgrāmatās veic atbilstošus ierakstus par izglītojamo 

iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem. 

 Mācību gada sākumā notiek vecāku rakstiska aptauja par atļauju fotografēt 

izglītojamo un ievietot fotogrāfijas masu informācijas līdzekļos. 

 Iestādē izvietoti evakuācijas plāni un norādes uz izeju. Izstrādāta evakuācijas 

kārtība un atbildīgie par evakuāciju. Reizi gadā Iestādē organizē mācību evakuāciju 

ugunsgrēka gadījumā. 

 Iestādes teritorija ir iežogota. Pirmsskolas izglītības iestādē izstrādāta un 

apstiprināta kārtība par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību iestādē. 

 Edurio aptaujā 94% izglītojamo vecāki ar pozitīvu atbildi apstiprinājuši, ka 

ikdienas darbā pedagogi ņem vērā vecāku pausto informāciju par bērna veselību un 

vajadzībām. 

Sasniegumi: 

• Logopēdi apzinājuši 3 gadīgu izglītojamo runas un valodas attīstību un 

uzsākts korekcijas darbs šī vecuma izglītojamiem. 

• Notiek regulāra izglītojamo iepazīstināšana ar drošības noteikumiem. 

Turpmākā attīstība: 

• Veicināt Iestādes un sociālā pedagoga sadarbību. 

• Pilnveidot izglītojamo un Iestādes personāla zināšanas par drošas 

uzvedības noteikumiem dažādās dzīves situācijās. 

 

Vērtējums:  labi. 

 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

  Pamatojoties uz 2016.  gada 15. jūlija MK noteikumiem “Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, Iestādē izstrādāta audzināšanas 

programma, kas nosaka audzināšanas, mērķus, uzdevumus un saturu. Audzināšanas 

programmu ikdienas pedagoģiskajā darbā plāno un organizē grupu pedagogi. 

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. Izglītojamos iepazīstina ar latviešu 

tautas tradicionālajiem svētkiem un to svinēšanu. 

 Iestādē plāno un organizē pasākumus veltītus Latvijas valsts simtgadei. 

2017./2018. mācību gadā Iestāde iesaistījusies Latvijas Kinematogrāfistu savienības 

projektā “Kino viesiem un visur Latvijā” ar mērķi, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, 

iepazīstināt izglītojamos ar latviešu kultūras mantojumu un veicināt izglītojamo 

personības izaugsmi. 2018. gada 28. februārī 6 - 7 gadīgie izglītojamie piedalījās 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu kopējā Latvijas  simtgadei veltītā muzikālā 

uzvedumā “Sprīdītis”. No 2018. gada 19. marta līdz 6. aprīlim visas Iestādes 

izglītojamo vecuma grupas piedalījās Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu radošo 

darbu izstādē “Mēs savai zemītei” Ventspils Galvenajā bibliotēkā. 

 Iestādē plāno un organizē svinīgus  pasākumus ar mērķi stiprināt izglītojamo 

patriotismu un piederību savai valstij. 

 Izglītības iestādē redzamā vietā novietos valsts karogs, valsts ģerbonis un valsts 

himnas teksts. 



21 
 

 Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības “Angļu valoda 

bērniem (4 – 5 gadi)”, “Angļu valoda bērniem (5 – 6 gadi)” un “Vokālo iemaņu, 

muzikālās dzirdes un ritma attīstīšana”. 

 Interešu pulciņi veicina izglītojamo vispusīgu personības attīstību, sekmē 

radošo pašizpausmi, veicina izglītojamo talantu un spēju attīstību. 

 Par iespējām apmeklēt interešu izglītības pulciņus mācību gada sākumā informē 

izglītojamo vecākus, Iestādes Padomes pārstāvjus, pedagogus. 

 Interešu izglītības pedagogi izglītojamo vecākus aicina uz atvērto durvju 

dienām, organizē izglītojamo piedalīšanos pilsētas mēroga pasākumos. Piemēram, 

2018 gada martā, muzikālā ansambļa dalībnieki piedalījās pasākumā Ventspils Kultūras 

centrā “Mazie dziedāšanas svētki”. 2018. gada 7. februārī uzstājās ar priekšnesumu 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskajā apvienībā “Bērnu 

praktiskās darbības sekmēšana skolotāja organizētā rotaļdarbībā”. 

 

Sasniegumi: 

• Paplašinājušās interešu izglītības iespējas Iestādē, rodot iespēju uzsākt darbu 

interešu izglītības pulciņam “Vokālo iemaņu, muzikālās dzirdes un ritma 

attīstīšana”. 

• Veiksmīga   interešu izglītības pulciņa “Vokālo iemaņu, muzikālās dzirdes un 

ritma attīstīšana” iesaistīšana Iestādes rīkotajos pasākumos, nodrošinot 

izglītojamiem iespēju uzstāties un gūt atzinību par paveikto. 

Turpmākā attīstība: 

• Izzināt izglītojamo vecāku vēlmes par interešu izglītības iespējām Iestādē. 

 

Vērtējums: labi. 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 Atbilstoši izglītojamo vecumposmam, Iestādē plāno un organizē izglītojošus 

pasākumus karjeras izglītības veicināšanai. Jaunākā vecuma izglītojamos iepazīstina ar 

pirmsskolas izglītības iestādē strādājošo profesijām. Vecākā vecuma izglītojamo 

karjeras izglītības veicināšanā organizē pasākumus sadarbībā ar vecākiem. Tematiskās 

nedēļas “Esi vesels” ietvaros izglītojamie iepazinās ar ārsta profesiju. Izglītojamie 

iepazinušies ar bibliotekāra profesiju un bibliotēkas darba organizēšanu. Izglītojamiem 

organizēta tikšanās ar dzejnieci, lai rosinātu interesi par dzeju un iepazīstinātu ar 

grāmatas tapšanas procesu. 

 Vecāka vecuma izglītojamiem pedagogi organizē mācību ekskursijas uz 

Ugunsdzēsības depo,  Ventspils muzejiem. 

 Mācību gada laikā organizē tematiskas nedēļas par dažādu profesiju 

pārstāvjiem. Grupu materiālo bāzi un metodiskā kabineta materiālo bāzi katru mācību 

gadu mērķtiecīgi papildina ar uzskates materiāliem par dažādu profesiju veidiem. 

 

Sasniegumi: 

• Organizēti tematiski pasākumi, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, par 

dažādām profesijām. 

• Papildināta metodiskā mācību materiālu bāze ar karjeras izglītību veicinošiem 

uzskates materiāliem. 

Turpmākā attīstība: 

• Sekmēt aktīvāku izglītojamo iepazīstināšanu ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

 

Vērtējums:  labi. 
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3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 Pedagogi, izvērtējot izglītojamo individuālās attīstības rādītājus, realizē 

diferencētu pieeju mācību programmas apguvē.   

 Ja izglītojamais ilgstoši nav apmeklējis pirmsskolas izglītība iestādi, tad 

pedagogi, izvērtējot  izglītojamā zināšanu pakāpi, plāno turpmāko mācību darbu 

atbilstoši bērna spējām. 

  Iestādē mērķtiecīgi organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības apgūt 

pirmsskolas izglītības programmu. Veicot izglītojamo attīstības rādītājus, plāno 

turpmāko mācību darbu. Pedagogi sniedz individuālas konsultācijas vecākiem, kā 

veicināt bērna vispusīgu attīstību. 

 Integrēto rotaļnodarbību saturā pedagogi iekļauj diferencētus uzdevumus, lai 

nodrošinātu katra izglītojamā attīstības pakāpei atbilstošus uzdevumus. Mācību procesā 

pedagogi veicina bērnu savstarpējo mācīšanos, organizējot grupu un pāru darbus. Kā 

viens no mācību procesa kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem iekļauts diferencētas 

mācību pieejas izmantošana rotaļnodarbībās. 

 Edurio aptaujā 95% pedagogi atzīmējuši, ka rotaļnodarbībās iekļauj metodes, 

kurās bērni sadarbojas cits ar citu 7. pielikums).  

 Bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem, plānojot individuālo 

darbu, grupas pedagogi sadarbojas ar logopēdu. 

 Ikdienas pedagoģiskajā darbā visi izglītojamā apmācībā iesaistītie pedagogi 

kopīgi izvērtē izglītojamā sasniegumus un izvērtē turpmāko darbu izglītojamā attīstībai. 

 Visa mācību gada garumā pedagogi savstarpēji dalās pieredzē, vadot un 

apmeklējot kolēģu vadītās atklātās rotaļnodarbības, lai ieviestu savā darbā inovatīvas 

metodes. Pedagogi ar savu pieredzi dalās ar kolēģiem metodiskajās apvienībās un 

pedagoģiskajās sēdēs. 

 

Sasniegumi: 

• Ikdienas mācību procesā iekļauti diferencēti uzdevumi izglītojamiem. 

• Izstrādātās individuālās attīstības kartes visiem pirmsskolas izglītības iestādes 

vecumposmiem. 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot pedagogu zināšanas par diferencēta mācību darba organizēšanu ar 

dažāda individuālās attīstības pakāpes izglītojamiem. 

• Pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamiem ar runas un valodas attīstības 

traucējumiem. 

 

Vērtējums:  labi. 

 

3.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar īpašām vajadzībām 

 Pirmsskolas izglītības iestādē neīsteno programmu izglītojamiem ar īpašām 

vajadzībām. 

 

3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Pirmsskolas izglītības iestāde mērķtiecīgi un regulāri informē vecākus par 

plānoto mācību darbu, par plānotajiem pasākumiem Iestādē, par izmaiņām dienas 

režīmā gan mutiski, gan izvietojot rakstisku informāciju vecāku informatīvajos stendos. 
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 Iestādē ir izveidota Iestādes padome, kurā piedalās katras grupas izvēlēts 

vecāku pārstāvis,  Iestādes pedagogi un administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes 

sēdes organizē divas reizes mācību gadā, kurās apspriež un lemj par Iestādei  aktuāliem 

jautājumiem un turpmākās attīstības plāniem. 

 Regulāri visa vecuma izglītojamo grupām organizē vecāku sapulces, kurās 

iepazīstina vecākus ar mācību gada aktualitātēm, Iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, rosina vecākus piedalīties aptaujā par Iestādes darba izvērtējumu un 

paust savu viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

 Iestādē visa mācību gada garumā organizē vecāku pēcpusdienas, jautros brīžus. 

Iestādē divas reizes mācību gadā organizē atvērto durvju dienu pasākumus vecākiem. 

Atvērto durvju dienu apmeklējuma salīdzinājums par trim pēdējiem mācību gadiem 

liecina, par vecāku ieinteresētību.  9. tabulā apkopota informācija par vecāku atvērto 

durvju dienu pasākumu apmeklējumiem. 

 

9. tabula. “Vecāku atvērto durvju dienu pasākumu apmeklējums”. 

 2015./2016. mācību 

gads 

2016./2017. mācību 

gads 

2017./2018. mācību 

gads 

Oktobris 66 58 83 

Aprīlis 63 98 86 

Kopā 129 (60,84%) 156 (75%) 169 (81,25%) 

 

Edurio aptaujā 81% izglītojamo vecāki pauduši viedokli, ka pēdējā gada laikā 

vienmēr apmeklējuši visus Iestādes organizētos pasākumus vecākiem un 19% 

izglītojamo vecāki pauduši viedokli, ka bieži apmeklējuši Iestādes organizētos 

pasākumus (8. pielikums).  

Edurio aptaujas rezultāti apliecina, ka vecāku un skolotāju tikšanās organizētas 

vecākiem pieņemamā laikā.  

   Ja konstatētas problēmas mācību un audzināšanas darbā, grupu pedagogi, 

atbalsta personāls un Iestādes vadība organizē individuālas sarunas ar izglītojamo 

vecākiem, lai meklētu risinājumus izglītojamā un ģimenes atbalstam. 

 

Sasniegumi: 

• Izveidojusies daudzveidīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem – atvērto durvju 

dienu pasākumi, vecāku sapulces, radošās pēcpusdienas. 

• Izglītojamo vecāki aktīvi atsaucas Iestādes piedāvātajiem atvērto durvju dienu 

pasākumiem. 

• Katru mācību gadu notiek vecāku aptauja par Iestādes darbu ar mērķi izzināt 

vecāku vērtējumu un ieteikumus turpmākai sadarbībai. 

Turpmākā attīstība: 

• Apzināt izglītojamo vecāku viedokli par vēlamajām sadarbības iespējām un 

kopējiem pasākumiem. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 
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3.5. Joma: Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

Pirmsskolas izglītības iestāde plāno un īsteno pozitīva tēla veidošanu. Iestāde 

veido savas tradīcijas, izkopj tās, attīsta izglītojamajos,  pedagogos, darbiniekos un 

vecākos lepnumu un piederību savai Iestādei. Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido savu 

tēlu sabiedrībā, piedaloties pašvaldības organizētajos pasākumos, atbalstot dažādus 

sabiedriskus sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus.                                                                    

Īpaša uzmanība ir pievērsta Iestādes tradīciju izkopšanai. Katru gadu ir 

organizēta Zinību dienu, Tēvu diena, gadskārtu ieražu svētki “Miķeļa diena”, “Mārtiņa 

diena”, “Ziemassvētki”, “Lieldienas”, Mātes un Ģimenes diena, atzīmēta Latvijas 

proklamēšanas gadadiena. Iestādes mikroklimata veidošanā piedalās gan pedagogi, gan 

izglītojamie, gan vecāki. Ir izstrādāti un pieņemti Iestādes “Iekšējās kārtības 

noteikumi”, ar kuriem mācību gada sākumā ir iepazīstināti visi vecāki, darbinieki un 

izglītojamie. “Iekšējās kārtības noteikumi” regulē izglītojamo, vecāku un darbinieku 

savstarpējās attiecības, kā arī ir atrunāta pozitīva un saudzīga attieksme pret Iestādes 

vidi. Iestādes pedagoģiskā personāla un  Iestādes Padomes sadarbības rezultātā, ir veikti 

grozījumi Iestādes “Iekšējās kārtības noteikumos”, kas vērsti uz izglītojamo drošības 

pasākumu pilnveidi Iestādē.  

Lielu uzmanību Iestādē pievērš izglītojamo patriotiskai un pilsoniskajai 

audzināšanai, kas tiek integrēta rotaļnodarbību saturā un ārpus Iestādes pasākumos. 

Izglītības iestādes aktu zālē ir izvietoti Latvijas valsts simboli – ģerbonis, himna. Pie 

Iestādes centrālās ieejas plīvo Latvijas karogs. Izglītības iestādes pedagogi un 

darbinieki ar iecietību, toleranci un empātiju izturas pret ģimeņu kultūras un 

reliģiskajām tradīcijām, ieturot neitralitāti. Sadarbība starp personālu, izglītojamajiem 

un vecākiem balstās tikai un vienīgi uz profesionālām, ētiskām vērtībām. 

Konfliktsituācijas Iestādē risina profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot, pēc 

nepieciešamības, izglītojamā vecākus, administrāciju un atbalsta personālu. Galējas 

nepieciešamības gadījumā iesaista pašvaldības institūcijas. 

Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta darbinieku un 

vecāku ieteikumus, kas virzīti uz Iestādes attīstību, vides pilnveidi.  Ir izstrādāta 

“Kārtība, kādā Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” uzturas izglītojamo 

vecāki un citas nepiederošas personas”. Iestādes apmeklētājus laipni un korekti sagaida 

dežurējošais administrators, noskaidrojot ierašanās iemeslus un vajadzības. 

Izglītības iestādē ir savs “Ētikas kodekss”. Tas ir saistošs visiem Iestādes 

darbiniekiem. 

Izglītojamie Iestādē iestājas no 1,5 gadu vai 2 gadu vecuma un apmeklē Iestādi 

līdz pamatizglītības uzsākšanai. Tas veicina izglītojamo, vecāku un darbinieku 

savstarpējo uzticību, pozitīvu attieksmi un iejūtību. Tā ir Iestādes stiprā puse, kas vērsta 

uz individuālu pieeju katram izglītojamajam gan izglītības procesā, gan ikdienas 

sadzīvē. 

 

Sasniegumi: 

• Ir iedibinātas tradīcijas, kas saliedē un veicina piederības sajūtu Iestādei. 

• Iestādē tiek veicināta patriotiskā audzināšana un izglītojamo pilsoniskās 

piederība Latvijas valstij. 

• Vecāku līdzdalība Iestādes organizētajos pasākumos. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot Iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu 

mikroklimatu. 



25 
 

• Sniegt atbalstu izglītojamajiem, kuri atgriezušies Latvijā. 

• Turpināt dažādot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

3.5.2. Fiziskā vide 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” atrodas Bērzu ielā 51 Ventspilī, LV – 

3601. Iestāde atvērta 1968. gada 1. septembrī jaunuzceltā tipveida bērnudārza ēkā.  

Iestādes teritorijas platība ir 10192 m2, telpu platība – 1826 m2. Iestādes ēka renovēta 

2009. gadā. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (kods 01 01 11 11) -  

licence Nr. V-3618, izsniegta 2011. gada 14. janvārī. Grupu telpas un apkārtne  atbilst 

2013.gada 17. septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 890 “Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu” prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu 

aktu reģistrācijas žurnāls. Pārbaužu dokumenti ir pieejami. Kontroles institūciju 

atzinumi darbības turpināšanai apkopoti 10. tabulā. 

 

10. tabula “Atzinumi darbības turpināšanai” 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums Izsniegšanas datums 

Bērzu iela 51, Ventspils,  

LV-3601 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

2018. gada 19.februārī, 

akts Nr.22/12.5.-3.1./34 

Bērzu iela 51 Ventspils, 

LV-3601 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

2018. gada 17. aprīlī, 

akts Nr. BD00232018  

Iestādes telpas ir aprīkotas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Telpu 

iekārtojums un inventārs ir atbilstošs izglītojamo skaitam, vecumposmam. Telpu 

apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Iestādē ievēro vēdināšanas 

grafiku, telpās ir optimāla temperatūra. 

Iestādes medicīnas māsas kabinets ir aprīkots atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Ir iegādātas divas baktericīdās lampas. Iestādē ir mūzikas zāle un sporta zāle. 

Ēdināšanas blokā un veļas mazgātavā  ir veikts kapitālais remonts. Ēdienu gatavo 

atbilstoši veselīga uztura normām.  

Iestādes teritorija ir iežogota un sakopta. Vārti ir aprīkoti ar kodu. Teritorija ir 

apzaļumota. Atsevišķi ir nodalīta saimnieciskā zona. Rotaļu laukumi ir labiekārtoti. 

Tajos atrodas divas rotaļu nojumes, daudzveidīgas rotaļu iekārtas, kas attīsta  

izglītojamo līdzsvara un kustību koordināciju, prasmes mest bumbu grozā un noķert to, 

kā arī apgūt prasmi saskaņot savu rīcību ar citiem bērniem. Ir divas smilšu kastes ar 

pārklājumu. Teritorijas apgaismojums atjaunots. Izglītojamajiem ir pieejamas četras 

velo novietnes. 2012. gadā Iestādē ierīkota sporta zona ar mākslīgo segumu, futbola 

vārtiem, basketbola groziem un tāllēkšanas bedri. 

Izglītojamo drošībai ir izvietotas evakuācijas shēmas un ugunsdzēsības aparāti. 

Iestāde ir aprīkota ar apsardzes signalizāciju, ēkas pirmais stāvs ar ugunsdzēsības 

signalizāciju. 

Pie Izglītības iestādes galvenās ieejas ir uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Pie Iestādes ir automašīnu stāvvietas ar ierobežotu atrašanās laiku tajā, 

gājēju pāreja. 
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Sasniegumi: 

• Iestādes vide atbilst normatīvo aktu prasībām. 

• Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība telpās. 

• Labiekārtota un sakopta  apkārtne. 

Turpmākā attīstība: 

• Ar Izglītības pārvaldes atbalstu, ierīkot ugunsdzēsības signalizāciju Iestādes 

otrajā stāvā. 

• Uzturēt kārtībā teritoriju, rotaļu laukumus. 

 

Vērtējums: ļoti labi.  

 

3.6. Joma: Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Iestādē ir 11 grupu telpas ar kopējo platību 1098,5 m2,  mūzikas zāle, sporta zāle. 

Ir kabineti administrācijai, medicīnas māsai, vadītājas vietniecei izglītības jomā, 

logopēdam, sociālajam pedagogam. Telpu skaits un platība atbilst Iestādē īstenotās 

programmas vajadzībām un izglītojamo skaitam. Grupu telpas ir aprīkotas ar 

izglītojamo vecumam un augumam atbilstošām mēbelēm. 

Izglītības iestāde mācību satura un ikdienas dzīves sasaistes nodrošināšanai 

izmanto resursus, kas atrodas ārpus Iestādes. Pedagogi organizē muzejpedagoģisko 

programmu apmeklējumus Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā,  bibliotēkas 

apmeklējumus, āra nodarbības pilsētas parkos. 

Izglītības iestādē ir  nepieciešamie materiāltehniskie resursi un iekārtas 

licencētās pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Iestādei katru gadu tiek piešķirts 

pašvaldības finansējums mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai, kā arī valsts 

finansējums mācību līdzekļu iegādei 5 – 6 gadīgo izglītojamo grupām. Iestādes finanšu 

resursu izmantošana tiek plānota un racionāli izmantota mūsdienīgu un kvalitatīvu 

mācību materiālu iegādei, drošas vides nodrošināšanai un ekonomiskai telpu 

apsaimniekošanai. 

Iestādē ir interaktīvā tāfele, projektors, dokumentu kamera, 3 portatīvie datori, 

4 stacionārie datori un mūzikas atskaņošanas aparatūra. Sporta zālē ir daudzveidīgs 

sporta inventārs. Ventspils Digitālais centrs nodrošina nepārtrauktu visu IKT darbību 

un drošu izmantošanu ikdienā. 

Izglītības iestādes metodiskajā kabinetā pedagogiem ir pieejami dažādi 

materiāli integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas uzdevumu īstenošanas 

nodrošināšanai.  

Katru mācību gadu metodiskā kabineta bibliotēka tiek papildināta ar jaunāko 

pirmsskolas pedagoģijas literatūru, daiļliteratūru, uzziņas literatūru, kas regulāri un 

plānveidīgi tiek atjaunota. 

Pedagogi mērķtiecīgi papildina grupu materiālo bāzi ar pašgatavotām attīstošām 

spēlēm un  mācību līdzekļiem. 

Iestāde plāno nepieciešamo mācību tehnisko līdzekļu iegādi, veic esošo resursu 

apkopi un remontu. Materiāltehnisko resursu un līdzekļu izmantojums ir efektīvs un 

racionāls. 

 

Sasniegumi: 

• Iestādē ir  nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības       

programmas realizēšanai. 

• Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 
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• Mērķtiecīgi izmantoti resursi ārpus izglītības iestādes. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt materiāltehniskās bāzes regulāru pilnveidošanu. 

• Iegādāties portatīvos datorus pedagogu darbam. 

• Labiekārtot sociālā pedagoga kabinetu. 

 

Vērtējums:  labi.    

3.6.2. Personālresursi 

Iestādē strādā 28 pedagogi – vadītāja, 1 vadītājas vietniece izglītības jomā, 22 

pirmsskolas izglītības skolotāji, 2 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāji, 1 

pirmsskolas izglītības sporta skolotājs un 1 skolotājs logopēds. 

Lai nodrošinātu 2014. gada 28. oktobra MK noteikumu 662  “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  prasības pedagogi apguvuši vai šobrīd 

apgūst nepieciešamo profesionālo pedagoģisko kvalifikāciju. 

Pedagogu sadalījums pēc iegūtās izglītības aplūkojams 7. attēlā. 

  

7. attēls “Pedagogu sadalījums pēc iegūtās izglītības”. 

Pedagogi profesionālās kvalitātes paaugstināšanai piedalījušies pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā un ieguvuši atbilstošu kvalitātes pakāpi. 

Apkopojums par iegūtajām profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm apkopota  11. 

tabulā. 

11. tabula “Pedagogu sadalījums pēc iegūtajām profesionālās darbības novērtēšanas  

kvalitātes pakāpēm”. 

Iegūtā profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpe 
Skaits Procenti 

1. kvalitātes pakāpe 0 0% 

2. kvalitātes pakāpe 2 7% 

3. kvalitātes pakāpe 15 56% 

4. kvalitātes pakāpe 0 0% 

5. kvalitātes pakāpe 0 0% 

Nav ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpe 

11 39% 
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Šobrīd apgūst nepieciešamo profesionālo
kvalifikāciju
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Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām” izvirzītos pirmsskolas izglītības apguves rezultātus, pedagogi 

regulāri un mērķtiecīgi apmeklē profesionālās pilnveides kursus, metodiskās 

apvienības un pieredzes apmaiņas pasākumus Ventspilī un citās Latvijas pilsētās un 

novados. 

12. tabulā apkopota informācija par pedagogu apmeklētajiem profesionālās 

pilnveides kursiem 2017./2018. mācību gadā. 

 

12. tabula “Pedagogu apmeklētie profesionālās pilnveides kursi 2017./2018. mācību 

gadā”. 

Profesionālās pilnveides kursu nosaukums 

Kursu apjoms 

(akadēmiskās 

stundas) 

Kursus 

apmeklējošo 

pedagogu skaits 

Kursus 

apmeklējušo 

pedagogu 

skaits 

procentos 

Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, to izveide, pielietojums un 

pārraudzība.  

8 1 4% 

Pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējums un 

profesionālās darbības novērtējums. 

12 1 4% 

Praksē balstītas pedagogu profesionālās pilnveides 

atbalsts pirmsskolā-pedagogi-konsultanti. 

12 2 7% 

Interneta resursi radošam darbam. 20 10 36% 

Bezmaksas IT rīki mācību procesa dažādošanai. 12 8 29% 

Bērna attīstībai labvēlīga un emocionāli droša vide 

pirmsskolā.  

6 21 75% 

Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana. 36 1 4% 

Kompetenču pieejā balstīts mācību process 

pirmsskolā. 

6 6 21% 

Kompetenču pieeja mācību saturā jaunākā vecuma 

grupās, ikdienas darba organizēšana 

6 9 32% 

Kompetenču pieeja mācību satura apguvē. 6 1 4% 

Personas datu aizsardzība un tās aktualitātes 

pašvaldībā. Jaunā datu aizsardzības regula. 

6 2 7% 

 

No 2018. gada janvāra līdz decembrim pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, 

vadītājas vietniece izglītības jomā un pirmsskolas izglītības skolotāja – konsultants 

apmeklē ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002  “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

profesionālās kompetences pilnveides kursus.  

 

Sasniegumi: 

• Izglītības iestāde ir nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko personālu. 

• Pedagogi mērķtiecīgi apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus. 
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Turpmākā attīstība: 

• Rosināt pedagogus piedalīties profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

iegūšanā. 

 

Vērtējums: 

 Ļoti labi 

 

3.7. Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” misija ir demokrātiska 

mācību iestāde, kura darbojoties vienotā komandā, veicina izglītojamo harmonisku un 

vispusīgu attīstību. Iestādes vīzija – pirmsskola, kurā ir psiholoģiski labvēlīga vide 

izaugsmei gan izglītojamajiem, gan iestādes personālam. Iestādes mērķis – īstenot 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, ievērojot katra izglītojamā individuālu 

attīstību. 

Iestādes pašvērtēšanas sistēma ir balstīta uz plānoto un izpildīto darba 

uzdevumu un mērķu analīzi. Tā ir veidota no ikdienas vērojumiem,  dokumentācijas 

apkopošanas, labās prakses piemēriem, pedagogu pašvērtējumiem. Iestādes vadītāja 

uzklausa pedagogu un darbinieku viedokli, veic pārrunas, saņem ierosinājumus. 

Izglītības iestāde nevairās no sarežģītu un problemātisku jautājumu risināšanas. 

Lēmums šādās situācijās tiek pieņemts koleģiāli.  

Kā galveno darba pārraudzība formu Iestādē izmanto paškontroli un 

pašvērtējumu. Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam, kas tiek 

pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā Ventspils Izglītības pārvaldes izvirzītās 

prioritātes. Izglītības iestādes vadība plāno pedagoģiskās padomes sēdes, kurās iekļauj 

izglītojamo individuālās attīstības dinamikas izvērtēšanu un Iestādes darba izvērtēšanu. 

Iestādes darba pašvērtēšanu veic katra mācību gada nobeigumā. Iegūto informāciju 

apkopo un analizē. 

Ieinteresētās puses tiek iepazīstinātas ar Iestādes plānoto attīstību, attīstības 

gaitu un veiktajām korekcijām attīstības plānošanā Iestādes pedagoģiskās padomes 

sēdēs, Iestādes Padomes sēdēs, pedagogu sanāksmēs, vecāku sapulcēs. 

 

Sasniegumi: 

• Iestādē notiek sistēmisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas 

process. 

• Regulāra pedagogu darba pašvērtēšana. 

• Iestādes administrācijas labvēlīga, savstarpēji atbalstoša sadarbība darba procesa 

izvērtēšanā un plānošanā. 

Turpmākā attīstība: 

• Iestādes attīstības plānošanā iesaistīt  tehnisko personālu. 

• Turpināt veidot uz sasniegumiem definētu Iestādes darba pašvērtējumu un attīstības 

plānu. 

 

Vērtējums: labi.  
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3.7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” ir Iestādes darbu 

reglamentējošā obligātā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti ir veidoti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, noformēti dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti atbilstoši 

Iestādes lietu nomenklatūrai.  

Iestādes vadītājas kompetences ir norādītas vadītāja amata aprakstā un darba 

līgumā. Katra darbinieka amata aprakstā ir norādīta pakļautība. Darbiniekus pieņem 

darbā likumdošanā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un Iestādes 

vajadzības. Vadītājas un citu darbinieku darba līgumos ir norāde par Latvijas 

Republikas normatīvo aktu, Izglītības likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu. 

Iestādē ir izstrādāts “Ētikas kodekss”, ar kuru iepazīstināti visi darbinieki. Vadītāja 

pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem atbalstu, kā arī konsultējas ar 

darbiniekiem svarīgu lēmumu pieņemšanā. Vecāki ir informēti kā sazināties ar Iestādes 

vadību. Administrācijai ir noteikts pieņemšanas laiks. Vadība strādā demokrātiski, 

deleģējot un akcentējot katra atbildību un radošo iniciatīvu. Vadība uzņemas atbildību, 

nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi.  

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikums ir apstiprināts 2012. gada 

19. janvārī. 

Pedagogi savu darbu prezentē un tiek vērtēti atklātajās nodarbībās. 2017./2018. 

mācību gadā Iestādē notika pilsētas pirmsskolas pedagogu metodiskā apvienība, kuras 

ietvaros atklātās nodarbības parādīja visas Iestādes grupas. Atbilstoši pedagoģiskās 

padomes sēdes tēmai, pedagogi prezentē savas “Labās prakses” piemērus. Mācību gada 

noslēgumā pedagogi iesniedz savu pašvērtējumu. Izvērtējot pedagogu pašvērtējumus, 

vadība iesniedz Ventspils Izglītības pārvaldē pedagogu sasniegumu aprakstus, kuri tiek 

izvērtēti Izglītības pārvaldes darba grupā atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem 

(Ventspils pilsētas domes 2018.g.21.04. rīkojums Nr.1-15/268 “Par nolikuma 

“Pedagogu materiālā stimulēšana 2018. gadā” apstiprināšanu”) Pieņemtie lēmumi tiek 

protokolēti Pedagoģisko sēžu protokolu grāmatā, rīkojumos norādīts konkrētā 

uzdevuma izpildes laiks, atbildīgā persona. 

Iestādes vadībai ir saistoši Latvijas Republikas likumi, normatīvie akti, līdz ar 

to Iestādē ir ievērots vienlīdzības princips un politiskā neitralitāte. Pret darbiniekiem, 

izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, apmeklētājiem ir nodrošināta 

vienlīdzīga attieksme. Iestādē ir  izstrādāti un tiek  ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, 

Darba kārtības noteikumi, Ētikas kodekss. 

Iestādes vadība rīko sanāksmes pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, 

kurās izsaka mutiskas uzslavas un pateicības. Pedagogus izvirza materiālajai 

stimulēšanai. 

Izglītojamo mācību sasniegumus analizē Iestādes pedagoģiskajās sēdēs divas 

reizes gadā. Apkopojot rezultātus no izglītojamo attīstības kartēm, pedagogi izdara 

secinājumus par viņu spēju, prasmju un iemaņu  līmeni atbilstoši vecumposmam. 

Logopēdi divas reizes gadā veic diagnosticējošo pārbaudi runas attīstībā.  

Lai uzlabotu Iestādes vadības un personāla sadarbību, vairāk jādeleģē darba 

organizatorisko jautājumu risināšana.  

 

Sasniegumi: 

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

• Ir regulāra pedagogu darba pašvērtēšana. 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt pilnveidot Iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktību. 
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• Turpināt organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes Iestādes darba 

uzlabošanā.  

 

Vērtējums: labi. 

3.7.3.  Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestāde sadarbojas ar Ventspils pilsētas domi, Ventspils Izglītības pārvaldi 

izglītības, interešu izglītības, materiāltehnisko resursu jautājumu, dažādu iestādes 

drošības un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā. Pirmsskolas izglītības iestāde 

piedalās pilsētas mēroga kultūras pasākumos – pilsētas svētkos, Bērnu svētkos u.c. 

 Ventspils Bērnu bibliotēka visa mācību gada garumā reizi mēnesī 6 – 7 gadīgo 

izglītojamo grupām organizē lasītmācīšanas veicināšanas pasākumu “Pasaciņa 

ciemojas bērnudārzā”.  Sadarbības mērķis veicināt bērnu interesi par grāmatām, 

bibliotēku un rosināt bērnus apgūt lasītprasmi. Izglītojamiem nodrošināta iespēja 

bērnudārzā katru mēnesi iepazīties ar 30 grāmatām par kādu konkrētu tēmu. Katru gadu 

pavasarī Bērnu bibliotēkā organizē bērnu radošo darbu izstādi. 2017./2018. mācību 

gadā bērnu radošo darbu izstādes  bija veltīta Latvijas simtgadei. 

 Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs  5 – 7 gadīgo izglītojamo grupu pedagogi, 

sadarbojoties ar muzeja pedagoģi, organizē mācību ekskursijas muzejā ar mērķi sniegt 

bērniem priekšstatus par latviešu gadskārtu ieražu svinēšanas tradīcijām, iepazīstinātu 

ar kultūrvēsturisko mantojumu. 

 Ventspils Digitālais centrs piedāvā iespēju pedagogiem apmeklēt neformālās 

izglītības programmu kursus, lai pilnveidotu zināšanas par informāciju tehnoloģiju 

izmantošanas iespējām ikdienas pedagoģiskajā darbā. Ventspils Digitālais centrs 

nodrošina Iestādes datortehnikas apkalpošanas pakalpojumus. 2017./2018. mācību 

gadā uzsākta 6 – 7 gadīgo izglītojamo iepazīstināšana ar robotikas nodarbībām, 

organizējot bērniem izglītojošas nodarbības ar “Bee-Bot” un “Blue-Bot” robotiem. 

 Ventspils Olimpiskais centrs  6 – 7 gadīgo izglītojamo grupām divas reizes 

mācību gadā piedāvā iespēju piedalīties kopējos Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu 

sporta svētkos. Rudenī izglītojamie piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā 

pasākumā “Olimpiskā diena”, pavasarī Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu sporta 

skolotāju organizētā pasākumā “Lieldienu sporta spēles”. 

 Ventspils Futbola kluba akadēmija aicina 5 – 6 gadīgo izglītojamo grupas 

apmeklēt pasākumu “Futbola svētki”, lai rosinātu bērnu interesi par futbolu un 

popularizētu veselīgu dzīvesveidu. 

 Ventspils Jaunrades nams piedāvā iespēju apmeklēt planetārija un 

observatorijas nodarbības. Ventspils Jaunrades nama zālē katru gadu notiek Ventspils 

pirmsskolas izglītības iestāžu kopējs muzikāls uzvedums veltīts novadnieka Herberta 

Dorbes daiļradei. Šajā mācību gadā pasākumu veltīja Latvijas simtgadei, kopīgi 

iestudējot latviešu tautas dejas un rotaļas. 

 Izglītības pēctecības nodrošināšanai Iestāde sadarbojas Ventspils skolām. 

Ciešāka sadarbība izveidojusies ar Ventspils 2. pamatskolu, Ventspils 6. vidusskolu. 

 Pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas ar Ventspils Izglītības pārvaldes 

pirmsskolas metodiķi metodisko apvienību un pedagogu profesionālās pilnveides kursu 

organizēšanas jautājumos. 

 Iestāde sadarbojas ar citām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, lai 

pilnveidotu profesionālo pieredzi un ieviestu inovatīvas mācību metodes. 2017./2018. 

mācību gadā organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi ar Ventspils pirmsskolas 

izglītības iestādi “Eglīte” un Ventspils pirmsskolas izglītības iestādi “Varavīksne”, lai 

sekmētu uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanu pirmsskolā. 
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  Iestāde iesaistās Ventspils pirmsskolas izglītības pedagogu izstrādātā 

programma “Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstīšana rotaļnodarbībās un ārpus 

nodarbību laikā” ar mērķi sekmēt bērnu interesi par dabaszinībām. 

 Iestāde organizē vides izglītības pasākumus saistītus ar Zilā karoga programmu. 

 

Sasniegumi: 

• Veiksmīga sadarbība ar pašvaldības iestādēm. 

• Uzsākta sadarbība ar Ventspils Digitālo centru 6 – 7 gadīgo izglītojamo digitālās 

kompetences pilnveidošanai. 

 

Turpmākā attīstība: 

• Turpināt sadarbību ar pašvaldības kultūras, sporta un izglītības iestādēm. 

• Turpināt organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus ar citām pirmsskolas 

izglītības iestādēm, kopēju pasākumu organizēšanā. 

 

Vērtējums: 

 Ļoti labi 

 

4. Turpmākā attīstība 

Iestādes darbības joma Vērtējums Turpmākā attīstība 

Mācību saturs. Ļoti labi. 

 
• Sekmēt pedagogu savstarpējo 

sadarbību kopēja mācību satura 

plānošanā. 

• Izvērtēt grupas vides iespējas mācību 

jomu centru izveidošanai, lai 

nodrošinātu kompetenču pieejas 

mācību satura apguvi. 

Mācīšana un mācīšanās: 

• mācīšanas 

kvalitāte; 

 

 

 

 

 

 

• mācīšanās 

kvalitāte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labi. 

 

 

 

 

 

 

Labi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pilnveidot pedagogu informāciju 

tehnoloģiju izmantošanas prasmi 

mācību procesa dažādošanai. 

• Sekmēt pedagogu profesionālo 

pilnveidi mērķtiecīgai pārejai uz 

kompetencēm balstīta mācību procesa 

pirmsskolā ieviešanu. 

 

• Pārskatīt dienas režīma un 

rotaļnodarbību saraksta grafiku, lai 

vienmērīgāk sadalītu pedagoģiskā 

procesa norisi visas dienas garumā. 

• Aktualizēt izglītojamā 

pašapkalpošanās prasmi mācīšanās 

procesā. 

• Papildināt grupu mācību materiālus ar 

praktiskās dzīves darbības 

priekšmetiem. 
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• vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa. 

 

Ļoti labi.  

 
• Sekmēt pedagogu prasmi sniegt 

izglītojamajam savlaicīgu 

atgriezenisko saiti ar konkrētāku 

mērķi, virzītu uz sasniegumiem.   

Izglītojamo sasniegumi. Labi. 

 
• Aktualizēt sadarbību ar citām 

Ventspils skolām, lai gūtu informāciju 

par izglītojamo  tālākajām sekmēm 

skolā. 

Atbalsts izglītojamiem: 

• psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un 

izglītojamo 

drošības 

garantēšana 

(drošība un darba 

aizsardzība); 

• atbalsts personības 

veidošanā; 

 

• atbalsts karjeras 

izglītībā; 

 

• sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni. 

 

 

Labi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labi. 

 

 

Labi. 

 

 

Ļoti labi. 

 

• Veicināt Iestādes un sociālā pedagoga 

sadarbību. 

• Pilnveidot izglītojamo un Iestādes 

personāla zināšanas par drošas 

uzvedības noteikumiem dažādās 

dzīves situācijās. 

 

 

 

• Izzināt izglītojamo vecāku vēlmes par 

interešu izglītības iespējām Iestādē. 

 

• Sekmēt aktīvāku izglītojamo 

iepazīstināšanu ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 

 

• Apzināt izglītojamo vecāku viedokli 

par vēlamajām sadarbības iespējām un 

kopējiem pasākumiem. 

Iestādes vide: 

• mikroklimats; 

 

 

 

 

 

 

 

• fiziskā vide. 

 

Ļoti labi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti labi. 

 

• Turpināt pilnveidot Iestādes tradīcijas, 

lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu 

mikroklimatu. 

• Sniegt atbalstu izglītojamajiem, kuri 

atgriezušies Latvijā. 

• Turpināt dažādot sadarbības formas ar 

izglītojamo vecākiem. 

 

• Ar Izglītības pārvaldes atbalstu, 

ierīkot ugunsdzēsības signalizāciju 

Iestādes otrajā stāvā. 

• Uzturēt kārtībā teritoriju, rotaļu 

laukumus. 

Iestādes resursi: 

• iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi; 

 

 

 

 

Labi. 

 

 

 

 

 

 

• Turpināt materiāltehniskās bāzes 

regulāru pilnveidošanu. 

• Iegādāties portatīvos datorus 

pedagogu darbam. 

• Labiekārtot sociālā pedagoga 

kabinetu. 
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• personālresursi. Ļoti labi. • Rosināt pedagogus piedalīties 

profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpes iegūšanā. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana: 

• Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības 

plānošana; 

 

 

• Iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība; 

 

 

 

• Iestādes sadarbība 

ar citām 

institūcijām. 

 

 

 

 

 

 

Labi. 

 

 

 

 

 

Labi. 

 

 

 

 

 

Ļoti labi. 

 

 

 

• Iestādes attīstības plānošanā iesaistīt  

tehnisko personālu. 

• Turpināt veidot uz sasniegumiem 

definētu Iestādes darba pašvērtējumu 

un attīstības plānu. 

 

• Turpināt pilnveidot Iestādes attīstības 

plānošanas nepārtrauktību. 

• Turpināt organizēt vecāku aptaujas, lai 

izzinātu vecāku vēlmes Iestādes darba 

uzlabošanā.  

 

• Turpināt sadarbību ar pašvaldības 

kultūras, sporta un izglītības iestādēm. 

• Turpināt organizēt pieredzes apmaiņas 

pasākumus ar citām pirmsskolas 

izglītības iestādēm, kopēju pasākumu 

organizēšanā. 

 

 

Ventspils pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja:  Anda Brūkle 
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1. pielikums 
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2. pielikums 
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3. pielikums 

Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums no 01.09.2017. līdz 28.02.2018. 
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4. pielikums 
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5. pielikums 
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6. pielikums 

Izglītības programmas realizācijas rezultātu atspoguļojums 

 Psihiskās attīstības un sociālajā jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes 

Kritēriji 

2015./2016. 

mācību gads 

2016./2017. 

mācību gads 

2017./2018. 

mācību gads 
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Klausās, uztver, stāsta, pauž attieksmi pret 

dzirdēto. 64% 30,5% 5,5%  75,5% 20% 4,5%  50% 38% 9% 3% 

Saklausa, pareizi izrunā skaņas. 
59% 24% 16,5%  47% 39% 14%  56% 21% 20,5% 3% 

Pazīst iespiestos un rakstītos burtus, raksta burtus, 

vārdus. 49,5% 25,5% 22,5% 2,5% 48% 38,5% 13,5%  50% 29,5% 16% 6% 

Lasa vārdus, vienkāršus teikumus. 
61,5% 8,5% 22% 8% 45,5% 32% 15,5% 7,5% 58,5% 15% 9% 17,5% 

Saprot lasīto, atbild uz jautājumiem, pauž 

attieksmi pret to. 64% 8,5% 19,5% 8% 48,5% 32% 19,5%  35,5% 26,5% 17,5% 20,5% 

Saprot saikni starp skaitli un ciparu, raksta ciparus. 
64% 22% 14%  49,5% 36,5% 11,5% 2,5% 59% 32,5% 9%  
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Saprot saskaitīšanas un atņemšanas darbības, prot 

iegūt rezultātu praktiskās situācijās skaitļa 10 

apjomā. 
55% 28% 16,5%  58,5% 32% 7% 2,5% 62% 23,5% 12% 3% 

Pazīst ģeometrijas pamatelementus(punkts, līnija, 

riņķis trijstūris, četrstūris). 66,5% 30,5% 3%  74% 21% 2,5% 2,5% 67,5% 21% 12%  

Raksturo salīdzina un grupē objektus pēc dažādā 

pazīmēm. 66,5% 30% 3%  43,5% 33% 18,5% 2,5% 73% 18% 9%  

Klausās mūziku, dzied, dejo, muzicē un ritmizē. 
61% 43,5% 5,5%  74,5% 21% 4,5% 5% 41% 32,5% 26,5%  

Ir pozitīva attieksme pret fiziskām aktivitātēm. 
69,5% 30,5%   76,5% 21% 2,5%  53% 23,5% 9%  

Radoši izmanto dažādus materiālus, tehnikas un 

paņēmienus tēlotājdarbībā un rokdarbos. 66,5% 33,5%   52% 35% 13%  38% 44% 18%  

Nosauc savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, 

valsti, kurā dzīvo. 64,5% 33,5% 2,5%  70,5% 20,5% 9%  64,5% 29,5% 6%  

Izsaka lūgumu, prot pateikties, jautā un atbild uz 

jautājumiem. 
64% 30,5% 5,5%  65,5% 30% 4,5%  53% 29% 15% 3% 

Sadarbojas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, 

pieņem vai noraida ieteikumus, pamato savu 

viedokli. 

66% 30,5% 3%  79% 16,5% 4,5%  44% 29,5% 21% 6% 

Vērtē savu un citu rīcību, pauž attieksmi pret to. 64% 33,5% 3,5%  68% 30% 20%  26,5% 44% 29,5%  
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7. pielikums 
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8. pielikums 

 


