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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-3620 14.01.2011 91 87 

Mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības 

programma  

01011121 

 

V-5764 01.11.2012 54 52 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

bērniem ar redzes 

traucējumiem 

01015111 

 

V-3622 14.01.2011 6 7 

Mazākumtautību 

speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

bērniem ar redzes 

traucējumiem 

01015121 

 

V-5765 01.11.2012 8 9 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

bērniem ar valodas 

traucējumiem 

01015511 

 

V-4328 16.03.2021  3 

Mazākumtautību 

speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

bērniem ar valodas 

traucējumiem 

01015521 

 

V-5766 01.11.2012 9 9 

Mazākumtautību 

speciālā izglītības 

programma bērniem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015621 

 

V-6939 10.12.2013 6 7 
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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. 
1 

Sporta skolotāja vakance – 

vasaras periodā. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

6 

 

 

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) 
 

1. Turpināt īstenot  kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, mērķtiecīgi atbalstot 

bērnu pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes: 

1.1. mācību vide ir mainīga - pētīt, mācīties un radīt rosinoša, sasaistīta ar 

plānotajiem –   bērnam sasniedzamajiem rezultātiem; 

1.2. mācību un sadzīves situācijās tiek integrētas caurviju prasmes, to  apguve 

un pielietošana. 

2. Veikt sistemātisku bērna sasniegumu vērtēšanu, lai atbalstītu katra bērna mācības un 

personīgo izaugsmi: 

2.1. atbilstoši vecumam bērnam ir skaidri un saprotami formulēti sasniedzamie 

rezultāti un kritēriji darba veikšanai; 

2.2.tiek sniegts diferencēts atbalsts un atgriezeniskā saite; 

2.3.tiek identificēti nepieciešamie atbalsta pasākumi. 

 

Metodiskā tēma: 

Pašvadīta mācību procesa dažādošana, sekmējot valodas attīstību un lasītprasmi. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija –  jaunām idejām atvērta mācību iestāde, kura darbojoties 

vienotā komandā, veicina izglītojamo harmonisku un vispusīgu attīstību. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  sabiedrībai atvērta konkurētspējīga 

izglītības iestāde, kura izmantojot pieejamos resursus, nodrošina sabiedrībai 

kvalitatīvu pirmsskolas izglītības ieguvi.  

 

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

 

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

1. Organizēt uz kompetencēm balstītu mācīšanās izglītības saturu: 
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1.1. aktualizēt grupas vides veidošanu sekmīgas pašvadītas mācīšanās 

organizēšanai; 

 1.2. veicināt lasītprasmes un rēķinātprasmes apgūšanu ikdienas situācijās un 

organizētā mācību procesā.   

2. Latviešu valodas lietošana mācību procesā un ikdienas situācijās 

mazākumtautību grupās. 

 

Metodiskā tēma: 

Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot lasītprasmi un rēķinātprasmi.  

 

Sasniegtie rezultāti kompetenču pieejas mācību satura organizēšanā 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Grupās iekārtoti 

mācību jomu 

centri. 

Bērniem iespēja izvēlēties sev 

vēlamo nodarbošanos kādā no 

grupu mācību jomu centriem. 

2 pedagogu klāt esamība rīta 

cēlienā nodrošina bērnam 

nepieciešamo atbalstu mācību 

procesā. 

Jomu mācību centri nodrošināti 

ar atbilstošu mācību materiālu. 

Jāpilnveido pedagogu 

izpratne par mācību jomu 

centru ērtu lietošanu, vizuāli 

pievilcīgu materiālu 

lietošanu, jāakcentē visu 

vecuma bērniem saprotamu 

centru atpazīšanas zīmju 

izgatavošana. 

Pedagogi kopā ar 

bērniem tēmas 

ietvaros veido 

runājošās sienas.  

Bērni iesaistās grupas vides 

radīšanā. 

Tiek jēgpilni veicināta bērnu 

lasītprasme un rakstītprasme. 

Jāveido atgādnes un 

runājošās sienas arī 1. un 2. 

posma grupās, atbilstoši 

bērnu interesēm.  

Mācību procesā 

iekļautas āra 

aktivitātes. 

Organizēti āra pasākumi saistīti ar 

gadskārtu svētkiem, valstī 

atzīmējamām dienām. 

Organizētas ikdienas āra 

nodarbības. 

Jāplāno mērķtiecīgākas āra 

aktivitātes ikdienā. 

Jāpilnveido āra aktivitāšu 

materiālā bāze. 

Mācību procesā 

iekļautas IKT 

tehnoloģijas. 

Ieviesta elektroniskā uzskaites 

sistēma e-klase mācību satura 

plānošanā, saziņai ar vecākiem, 

izglītojamo apmeklējuma 

uzskaitei. Organizētas attālinātas 

nodarbības un informatīvās 

sanāksmes. 

Jāturpina mācību procesa 

dažādošanā jēgpilni iekļaut 

IKT tehnoloģijas. 

Efektīvai savstarpējai 

mācību satura plānošanai un 

analīzei sekmēt iestādes 

pedagogu savstarpējo 

sadarbību. 

Pedagogi 

pilnveidojuši 

savas 

profesionālās 

zināšanas kursos, 

semināros. 

2 pedagogi apgūst konsultantu 

programmu iestādes vajadzībām, 

vadītāja un vadītājas vietnieks 

(izglītības jomā) apgūst 

pirmsskolas konsultanta – 

eksperta kursus reģiona 

vajadzībām. 

Aktīvāk iestādes ietvaros 

ieviest inovatīvas mācību 

metodes. 

Sekmēt pedagogu vienotu 

izpratni par kompetenču 

pieejas mācību saturu. 
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Sasniegtie rezultāti latviešu valodas lietošanā mazākumtautību grupās mācību 

procesā un ikdienas situācijās 

 

Latviešu valodas apguve mazākumtautību grupās 

Uzsākot pamatizglītības apguvi latviešu valodas prasme ar vērtējumu “apguvis 

padziļināti” novērtēti 14% izglītojamie, ar vērtējumu “apguvis” novērtēti 76% 

izglītojamie. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes darbinieki iesaistīti pašvērtēšanas un 

plānošanas procesā. 

Iesaistīt visas mērķgrupas. 

Aktivitāte Sasniegtais rezultāts Turpmākā attīstība 

Mācību process 

pamatā latviešu 

valodā 3. posma 

izglītojamajiem, 

1.posmam un 2. 

posmam 

bilingvāli. 

Mācību process pamatā notiek latviešu 

valodā. Svētki notiek latviešu valodā. 

Skolotājiem pilnveidojas latviešu 

valodas prasmes un izpratne kā 

organizēt mācību procesu. 

Jāveicina latviešu 

valodas lietošana 

ārpus organizētajām 

skolotāja aktivitātēm – 

valodas kā saziņas 

līdzekļa lietošanas 

popularizēšana. 

Runājošās sienas 

latviešu valodā. 

Kopā ar pedagogiem bērni veido 

runājošās sienas -   zīmē,  patstāvīgi 

raksta nosaukumus, lasa vārdus un 

stāsta latviešu valodā. 

Jāveido atgādnes un 

runājošās sienas arī 1. 

un 2. posma grupās 

latviešu valodā. 

Latviešu 

gadskārtu svētku 

svinēšana. 

Izglītojamie piedalās gadskārtu svētku 

svinēšanā, izrāda interesi par latviešu 

tautas rotaļām.  

Paplašināt sadarbības 

iespējas ar 

muzejpedagogiem.  

Valsts svētku 

svinēšana. 

Organizēti svinīgi pasākumi, ieviestas 

jaunas tradīcijas. 

Turpināt iedzīvināt 

iesāktās tradīcijas. 

Sadarbība ar 

muzejiem un 

bibliotēku. 

Iepazīstināšana ar latviešu tautas 

daiļdarbiem, latviešu valodas 

klausīšanās, latviešu tradīciju 

iepazīšana. 

Turpināt 

mazākumtautību 

grupām organizēt 

muzejpedagoģiskās 

nodarbības un 

bibliotēkas 

pasākumus. 

Sarunvalodas 

lietošana ikdienā. 

Latviešu valodas lietošana ikdienas 

situācijās ir vērojama vairāk.  

Pilnveidojušās pedagogu prasmes 

latviešu valodas lietošanā. 

Jāpilnveido pareiza 

latviešu valodas 

lietošana. 

Ārpus mācību 

aktivitātēm latviešu 

valoda jālieto vairāk. 
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Iestādes pašvērtēšanas process notiek 

sistemātiski un mērķtiecīgi. 

Pilnveidot pašvērtēšanas procesa izvērtēšanas 

metodes. 

Plānota iestādes tālākattīstība, balstoties uz 

iestādes prioritārajiem mērķiem. 

Turpināt sekot līdzi nozares aktualitātēm un 

ieviest inovatīvas metodes iestādes darbā. 

Mērķtiecīgi plānot iestādes budžetu, balstoties 

uz prioritārajām vajadzībām.  

Sekmēt iestādes darbinieku izpratni par 

finanšu un resursu pārvaldības jautājumiem. 

Turpināt vadības komandas kopīgu darbu pie 

budžeta tāmes izstrādes 2023. gadam. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē izstrādāti un regulāri aktualizēti 

obligātie pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamie dokumenti.  

Turpināt aktualizēt iestādes dokumentus 

atbilstoši izmaiņām. 

Vadītājs prot pieņemt lēmumus gan patstāvīgi, 

gan sadarbojoties ar iestādes vadības 

komandu un iestādes darbiniekiem. 

Lēmumu pieņemšana un ideju ģenerēšana 

balstīta uz demokrātiskiem pamatprincipiem. 

Iestādē izvirzītie lēmumi tiek realizēti un 

darbiniekiem tiek prasīta atbildība par 

nospraustajiem mērķiem. 

Turpināt pilnveidot zināšanas par līderības 

stratēģijām. 

Darba organizācijā izmantot demokrātiskas 

pārvaldības principus. 

Stiprināt iestādes vadības komandas darbu, 

nosakot katra atbildību un darba prioritātes. 

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. 

Sniegt atgriezenisko saiti darbiniekiem par 

viņu darbu. 

Turpināt izzināt darbinieku viedokli par 

komunikācijas veidiem, par saņemtās 

komunikācijas satura kvalitāti. 

Ikdienā komunicējot ar darbiniekiem tiek 

ievērotas iestādes Ētikas kodeksā noteiktās 

prasības. 

Komunikācija balstīta uz savstarpējas cieņas 

un sapratnes pamatiem. 

Turpināt ievērot Ētikas kodeksa 

pamatprincipus un izvirzītās vērtības. 

Nepieciešamības gadījumā paust nepopulāru 

viedokli, ja tas nepieciešams izglītības 

iestādes attīstībai. 

Turpināt argumentēt un pārrunāt ar 

darbiniekiem par ētikas jautājumu ievērošanu 

ikdienas darbā. 

Iestādē izstrādāts attīstības plāns. 

Iestāde iesaistās projektos un pilsētvides 

piedāvātajās aktivitātēs.  

Iestādē tiek veikts pedagoģiskā darba 

kvalitātes izvērtējums. 

Sekot līdzi un ieviest savā ikdienas darbā 

aktuālas pirmsskolas izglītības inovācijas. 

Turpināt darbu pie izglītības iestādes attīstības 

plāna izstrādes pilnveidošanas. 

Iestādes vadītāja sistemātiski pilnveido savas 

zināšanas par aktuāliem pedagoģijas un 

vadības  jautājumiem. 

Turpināt pilnveidot pedagogu profesionālo 

kompetenci par audzināšanas jautājumiem, 

organizējot iestādē atbilstošus kursus. 
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 Turpināt iesaistīties konsultantu-ekspertu 

aktivitātēs un nodod pieredzi pilsētas 

pirmsskolas pedagogiem. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Sadarbojoties ar dibinātāju, Izglītības 

pārvaldi, būtiskāko iestādes funkciju 

jautājumos veikti vērienīgi 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 

veicināšanai.   Lai nodrošinātu izglītības 

pieejamību visu izglītojamo vajadzībām, 

veiktas izmaiņas iestādes nolikumā un 

licencēta speciālā izglītības programma 

bērniem ar valodas traucējumiem. 

Jāturpina sadarbība ar dibinātāju, lai uzlabotu 

iestādes infrastruktūru, un radītu mūsdienīgu 

un mājīgu mācību vidi un koplietošanas 

telpas. 

 

 

 

 

Noslēgts sadarbības līgums ar Pārressoru 

koordinācijas centru un citiem sadarbības 

partneriem par agrīnās intervences 

programmas “Stop 4-7” realizēšanu pilsētas 

mērogā. Projekta ietvaros tiek sniegts 

trīspusējs atbalsts – bērnam, pedagogiem,   

bērna vecākiem – par pozitīvas uzvedības 

veicināšanas pasākumiem.  

Iestāde sadarbojas ar Ventspils bibliotēku, 

Ventspils muzeju, Ventspils Digitālo centru, 

lai sekmētu izglītojamo lasītprasmi, digitālo 

kompetenci un sekmētu izpratni par tautas 

gadskārtu tradīcijām.   

Turpināt realizēt projektu “Stop 4-7”. 

Meklēt jaunas iespējas un izmantot esošos 

piedāvājumus sadarbībā ar Ventspils Digitālo 

centru, Ventspils Muzejiem un Ventspils 

bibliotēku.  

Iesaistīties Veselības projekta ietvaros 

rīkotajās basketbola un vingrošanas 

nodarbībās 5-7 gadīgo grupu izglītojamajiem. 

Iestādē iedibinātas jaunas tradīcijas kolektīva 

saliedēšanai. 

Iestādē iesaistīti vecāki kopīgai iestādes 

svētku noskaņas radīšanai, piemēram, 

Miķeļos, Lieldienās, Ziemassvētkos, kopīgi 

rotājot iestādes pagalmu, telpas.  

Veicināta mazākumtautību grupu iesaiste 

latviešu  gadskārtu svētku atzīmēšanā un 

latviešu kultūrmantojuma popularizēšanā. 

Jāturpina sekmēt mazākumtautību grupu 

pedagogu un izglītojamo iesaiste latvisko 

tradīciju izkopšanā un popularizēšanā. 

Jāmeklē jaunas idejas vecāku iesaistei kopīgu 

pasākumu organizēšanā. 

 

 

Iestāde dalījās pieredzē ar labās prakses 

piemēriem pilsētas mērogā, piedaloties 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 

organizētajā pasākumā “Ideju terminālis-

2021”. 

Turpināt meklēt jaunas iespējas iestādes 

pedagogu labo prakšu popularizēšanai 

iestādes ietvaros un ārpus iestādes. 

Izzināt pedagogu savstarpējās mācīšanās 

vajadzības iestādē. 
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Iestādes 2 pedagogi apgūst pedagogu – 

konsultantu 72 h kursus, lai sniegtu atbalstu 

iestādes pedagogiem. Iestādes vadītāja un 

vadītājas vietniece (izglītības jomā) apgūst 

konsultantu – ekspertu kursus, lai sniegtu 

profesionālu atbalstu reģiona vajadzībām.  

Iestādē organizē fokusgrupu mācīšanos un 

metodiskā atbalsta sniegšanu pedagogiem par 

aktuāliem jautājumiem, piemēram, par darba 

organizēšanu jaukta vecuma grupā, par darba 

mācību satura izvēli mazākumtautību grupā, 

par grupas vides funkcionālu un estētisku 

izveidi, par individuālo plānu izveidi un 

citiem jautājumiem. 

Sniegt pedagoģisko atbalstu iestādes 

jaunajiem pedagogiem. 

Sniegt atbalstu mazākumtautību pedagogiem 

latviešu valodas integrēšanai mācību procesā  

un sadzīvē. 

Sniegt atbalstu speciālās grupas pedagogiem 

ikdienas darba organizēšanā un inovatīvu 

mācību metožu pielietošanā. 

Visu vecuma grupu pedagogiem organizētas 

vecāku sapulces.  

Jauno bērnu vecākiem  organizētas 

individuālas sarunas. 

Sniegts atbalsts vecākiem bērnu izglītības un 

audzināšanas jautājumos. 

Turpināt sniegt individuālu atbalstu jauno 

izglītojamo 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 padomes pārstāvji iesaistīti 

kopīgu lēmumu pieņemšanā. 

Aktīvāk iesaistīt Iestādes padomi kopīgu 

iestādes lēmumu pieņemšanā. 

Turpināt sadarbību ar Iestādes padomes 

priekšsēdētāju,  Iestādes attīstības plāna 

izstrādē. 

 

 

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Grupu pedagogi apguvuši kompetenču pieejas 

profesionālās pilnveides kursus. 

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.  

Iestādes vadītājam un vadītāja vietniekam 

(izglītības jomā) ir bērnu tiesību aizsardzības 

kursi 40 stundu apjomā. 

Gandrīz visi iestādes pedagogi ieguvuši IKT 

drošas lietošanas apliecību, nokārtojot pēc 

katras apgūstamās tēmas testu. 

Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 

speciālās izglītības jautājumos, jo iestāde 

īsteno 5 dažādas speciālās izglītības 

programmas. 

Plānot iestādes pedagogu pārkvalifikāciju par 

speciālās izglītības pedagogiem, jo esošie 

speciālās izglītības pedagogi sasnieguši 

pensijas vecumu, tādējādi nodrošinot 

atbilstošu speciālistu sagatavošanu no savas 

iestādes pedagogiem. 

Izvērtēt atbilstošas kandidatūras izvirzīšanu 

VIP akadēmijas programmai. 

Organizēt bērnu tiesību un audzināšanas 

kursus iestādes jaunajiem pedagogiem. 

Organizēt atkārtotus pirmās palīdzības 

apmācības seminārus. 
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Viens iestādes pedagogs apguvis Ventspils 

Izglītības pārvaldes realizēto programmu VIP 

akadēmija (Vadītāju izaugsmes programma). 

Iestādē 2 pedagogi apgūst pirmsskolas 

skolotāja – konsultanta kursus iestādes un 

pilsētas vajadzībām.  

Iestādes vadītājs un vadītāja vietnieks 

izglītības jomā apguvuši pirmsskolas 

konsultanta kursus reģiona vajadzībām un 

šobrīd turpina profesionālo pilnveidi kā 

konsultanti eksperti reģiona vajadzībām. 

Iestādē gandrīz visi pedagogi, izņemot 

mūzikas, sporta, speciālās izglītības un 

mazākumtautību grupu logopēdus, strādā uz 

1,00 likmi.  

Izstrādāta pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtība. 
Pēc pilsētā izstrādāta vienota parauga tiek 

organizēta  pedagogu rotaļnodarbību 

vērošana. Ar vērtēšanas kritērijiem 

iepazīstināti visi pedagogi. 

Pēc nodarbību vērošanas pedagogiem tiek 

sniegta atgriezeniskā saite, ievērojot trīs P 

principu – paslavē, pajautā, piedāvā. 

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. 
Pilnveidot atgriezeniskās saites sniegšanu 

pedagogiem par pašvērtējuma ziņojumu. 

Izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides 

vajadzību apkopojums esošajam mācību 

gadam. 

Veikta plānoto vajadzību izpildes analīze. 

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.to īsa anotācija un rezultāti; 

Iesaistīšanās multimodālās agrīnās intervences programmā “Stop 4-7”.  

21. jūnijā darbu beidza pirmā projekta “STOP 4 -7” intervences grupa.  

Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību un sekmēt prasmi 

risināt dažādas problēmsituācijas,  mācot vecākus izmantot pozitīvās audzināšanas 

metodes,  mainot savus paradumus audzināšanas grūtību risināšanā ikdienas notikumos 

saskarsmē ar bērnu.  

  Pētījumi rāda, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās 

tūdaļ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešu atkārtotiem mērījumiem. 

Projektu realizē speciāli apmācīta speciālistu komanda – koordinators,  divi 

psihologi un divi pedagogi. Nodarbības notiek  pēc beļģu psiholoģijas doktora Wim de 

Mey  izstrādātas metodikas. 
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Pašvaldība nodrošina projekta realizācijai nepieciešamos kancelejas 

piederumus, bet projekta realizētāji (Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas kognitīvi 

biheiviorālās terapijas asociācija) nodrošina metodisko materiālu komplektu. 

Speciālistu/treneru komanda projekta ietvaros veic: 

- programmas dalībnieku atlasi un intervences; grupu komplektēšanu 

(psihologs); 

- sagatavo un novada bērnu treniņus, vecāku un skolotāju nodarbības, nodrošina 

3 individuālas konsultācijas katrai ģimenei; 

- ievāc vecāku un skolotāju aizpildītās anketas pirms un pēc intervences grupas; 

- piedalās plānotajās supervīzijās; 

- atbild par materiāli tehnisko bāzi; 

- sniedz atgriezenisko saiti par intervences grupas norisi. 

 Vienā grupā piedalās 12 bērni vecumā no 4 – 7 gadiem, kuriem ir nepieciešams 

atbalsts pozitīvas uzvedības veicināšanai.  

Programmas  ietvaros 10 reizes vienu dienu nedēļā tika organizētas nodarbības 

4-7 gadus veciem bērniem un  viņu vecākiem, lai sniegtu atbalstu pozitīvas 

audzināšanas jautājumos.  

Bērni mācījās sadarboties, komunicēt, iekļauties nodarbībās, sekot 

norādījumiem, būt draudzīgiem laipniem, risināt problēmas, pazīt un regulēt emocijas, 

vadīt stresu, mācījās paši tikt galā ar savām emocijām.  

Bērnu vecāki mācījās un guva jaunas idejas kā veidot bērnam atbalstošu vidi, 

kā sniegt skaidrus norādījumus,  kā izprast bērna uzvedību un kā disciplinēt bērnus.  

Bērnu pedagogiem notika 4 nodarbības metodes ieviešanai ikdienas mācību un 

rotaļu procesā, kuru laikā pirmsskolas iestāžu pedagogiem speciālisti sniedza atbalstu 

dažādu problemātisku uzvedības jautājumu risināšanā.  

Projekta ietvaros speciālistu komanda novadīs vēl četras intervences grupas. 

Viena grupa plānota 2021. gada rudenī, divas grupas plānotas 2022. gadā un viena 

grupa plānota 2023. gada rudenī. 

Dalībnieku atlase programmas dalībai Stop 4 -7 notiek četros soļos: 

1. solis - izglītības iestāde, sociālais dienests, bērna vecāki piesaka bērnu 

projekta koordinatoram; 

2. solis - koordinators saskaņo ar STOP speciālistu (-iem) (psihologu) bērna, 

bērna ģimenes un skolotāju novērtēšanas laiku un vietu; 

3. solis - STOP speciālists (psihologs) izvērtē bērna piemērotību programmai, 

bērna vecāku un skolotāju motivāciju dalībai; 

4. solis - bērns, viņa vecāki un skolotājs uzsāk dalību programmā vai, ja grupa 

ir nokomplektēta bērns, viņa ģimene un skolotājs tiek ievietots gaidītāju sarakstā 

nākamajai intervences grupai. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Sadarbības līgums par multimodālās agrīnās intervences programmas Stop 4-7 

ieviešanu un īstenošanu Latvijā (Pārresoru koordinācijas centrs, biedrība 

“Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija”, Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde”. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

- izglītojamo sociālās un kultūras pieredzes ieguve; 
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- izglītojamo emocionālā intelekta attīstība un pašregulācija, vērtību sistēmas 

veidošana un tikumu izkopšana attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski 

atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā.  

 

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

Sekmēta izglītojamo droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstība, organizējot 

izzinošus uz bērna pašvadītu mācīšanos orientētus pasākumus.  

Veicināta  pozitīvas attieksmes veidošana izglītojamajam pret sevi, citiem 

cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Izglītības iestāde nodrošina iespēju apgūt izglītību atbilstoši bērna vajadzībām, 

īstenojot 5 speciālās izglītības programmas.  

Iestāde aktīvi iesaistās pilsētvides piedāvātajās mācību aktivitātēs, tādejādi 

nodrošinot mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu mācību saturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


