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Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vīzija 
    

  

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde 

“Zvaigznīte”  -  Sabiedrībai atvērta, 

konkurētspējīga pirmsskola, kurā izmantojot  

pieejamos resursus tiek nodrošinātas 

maksimālās iespējas sabiedrībai nozīmīgas, 

kvalitatīvas pirmsskolas izglītības ieguvei. 

         Mūsu absolventi būs raduši rūpēties par 

citiem un veidos šo pasauli labāku. 

 
 

 

1.PAMATINFORMĀCIJA PAR PII “Zvaigznīte”  
 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde ”Zvaigznīte” ir Ventspils pilsētas dibināta izglītības 

iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu. Dibināta 1980.gadā 30.martā. 

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

Ventas upes krastā. Iestādes teritorija ir labiekārtota ( 2012.g.) un nožogota. Iestādes teritorijā ir trīs 

gājēju vārtiņi: vieni vārti paredzēti apkalpojošam transportam .Visi vārti un ēkas durvis  ir aprīkotas ar 

kodu atslēgām, lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. 

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”, īsteno: 

 

✓ vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011111) bērniem 

no pusotra gada vecuma,  

✓ mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011121) 

bērniem 2 gada vecuma,  

✓ speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem  

( izglītības programmas kods 01015111)  no 3 gada vecuma; 

✓ mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes 

traucējumiem (izglītības programmas kods 01015121) no 3 gada vecuma; 

✓ mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem ( izglītības programmas kods 01015521) no 3 gada vecuma; 

✓ mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem ( izglītības programmas kods 01015621) no 3 gada vecuma. 

 

2016./2017. mācību gadā Ventspils PII “Zvaigznīte” mācījās  177 pirmsskolas izglītības 

programmas izglītojamie (no 1,5 gadu vecuma).  

2017./2018. mācību gadā –194 bērni. 
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                                                  1. tabulā sniegts izglītojamo sadalījums pa pirmsskolas grupām. 

 

Grupa/ Gads 01.09.2016.g. 01.09.2017.g. 01.09.2018.g.

/plans 

 

Zaķīši         1,5-2 g. 17 17 18  

Marītes      2 –3 g. 17 19 20  

Cālīši          2 – 3 g. 17 17 20  

Rūķīši 13     3-4.g. 19      4-5.g. 22       3-4.g.  

Bitītes 20     3-4.g. 22      4-5.g. 23       5-6.g.  

Kamoliņi 15    4-5.g. 15      5-6.g. 20       6-7.g.  

Taurenīši 11    4-5.g. 12      3-4 g. 21       4-5.g.  

Plaukstiņas 10    3-7.g. 11      3-7.g. 11      3-7.g.  

Zvaniņi 24    5-6.g. 23      6-7.g. 20      3-4.g.  

Pūcītes 15    5-7.g. 21      5-7.g. 25      5-7.g.  

Saules stariņi 24    6-7.g. 18      3-4.g. 22      4-5.g.  

Kopā 177 194 204  

 

2016./2017.mācību gadā PII “Zvaigznīte” strādā 31 pedagogs, 23 tehniskie darbinieki.  

2017./2018.mācību gadā – 31 pedagogs un 26 tehniskie darbinieki (pamatojoties uz Ventspils pilsētas 

domes rīkojumu no 01.01.2018.g. grupas bēniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, papildus strādā 3 

auklītes).  

 

Iestādes izglītojamajiem piedāvājam apmeklēt: 

 

Logopēdes individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem; 

Speciālās skolotājas individuālas nodarbības bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem; 

Acu medmāsas nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem; 

Acu ārsta konsultācijas bērniem ar redzes traucējumiem. 

 

Pēcpusdienās piedāvājam iespējas piedalīties: 

 

Angļu valodas pulciņa nodarbībās bērniem no 3 gadu vecuma; 

Latviešu valodas pulciņa nodarbībās mazākumtautību bērniem no 3 gadu vecuma. 

 

Iestādes tradīcijas: 

 

Zinību diena  

Tēva diena 

Sporta dienas 

Rudens svētki 

Skolotāju diena  

Mārtiņdienas tirgus  

Latvijas Valsts dibināšanas dienas svinības – svētku koncerts  

Ziemassvētku gaidīšanas laiks  

Ziemassvētku pasākumi 

Netradicionālie jautrie brīži: - ,,Ceļojums uz Marsu’’, ,,Ieviņas ceļojums uz Āfriku’’ un citi. 

Teātra dienas  

Vecmāmiņu, vectētiņu pēcpusdienas 

Pavasara svētki, 

Lieldienas  

Mātes diena 

Izlaidums un citi pasākumi  
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Sadarbības partneri: 

 

Ventspils pilsētas dome 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde 

Ventspils Centrāla bibliotēka un Pārventas bibliotēka 

Ventspils Kultūras centrs 

Ventspils  muzeji 

Ventspils Jaunrades nams 

Ventspils mūzikas skola 

Ventspils Olimpiskais centrs 

Ventspils pirmsskolas iestādes 

 

 Pedagogi 

 Pirmsskolā strādā 31 pedagoģiskais darbinieks, no tiem: 

ar augstāko pedagoģisko izglītību ......................... 26 (83 %), 

pedagogi, kuri ieguvuši maģistra grādu ................. 2 (6%). 

pedagogi, kuri iegūst augstāko izglītību................. 5(17%)  

 

             Eiropas Sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakš 

aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, (projekta 

identifikācijas Nr.1ID/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/ 001) ietvaros 8 pedagogi ieguvuši profesionālās 

darbības kvalitātes 3.pakāpes atestātu. 

2017/2018.mācību gadā 5 pedagogi saņēma 1.- kvalifikācijas pakāpi un 1 pedagogs 2.- kvalifikācijas 

pakāpi. 

 Pavisam kopā par izglītojamo labsajūtu rūpējas 57 darbinieki. Darbiniekiem katru gadu tiek 

piedāvāts paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju – apmeklēt seminārus, kursus, piedalīties 

konferencēs, piedalīties projektos. Kā trūkums jāuzsver, ka trūkst konkurences – darba tirgū nav 

piedāvājuma pēc kvalificētiem pirmsskolas skolotājiem un skolotāju palīgiem ( - tādos gadījumos, ja 

notiek darbinieku maiņa).   

 

Sociālās vides raksturojums  

 Izglītojamo sastāvs ir daudznacionāls. Pirmsskolu apmeklē latviešu, krievu un citu tautību bērni.   

 

Pirmsskolas budžeta nodrošinājums  

  Pirmsskolas finanšu līdzekļus veido: 

✓ valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai - (43291,00 EUR ); 

✓ pašvaldības budžeta līdzekļi -       (470312,00 EUR) . 

Valsts piešķirtais finansējums nodrošina:  

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

✓ daļēju mācību grāmatu un līdzekļu iegādi. 

Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina:  

✓ uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

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

izglītošanā iesaistīto pedagogu darba samaksu); 

✓ mācību materiālu, grāmatu iegādi. 

 Pirmsskolas budžeta tāmes apstiprina Ventspils pilsētas pašvaldība.  
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2.IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIEN UN UZDEVUMI 
 

Iestādes mērķis ir: Īstenojot vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, nodrošināt 

daudzpusīgu izglītojamā personības veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavot izglītojamos 

pamatizglītības apguvei.  

 

Pirmsskolas iestādes darbības uzdevumi: 

 

1. Radīt vidi, kas nostiprina, sargā izglītojamo drošību un veselību;  

2. Attīstīt katra izglītojamā aktivitāti (garīgo, intelektuālo, fizisko), veidojot iekšējo vēlmi, izzināt 

apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto; 

3. Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kas balstīta uz interešu apzināšanu, uz savu izpausmi aktīvā 

darbībā; 

4. Nostiprināt, aizsargāt un veicināt izglītojamo emocionālo, garīgo, fizisko un sociālo attīstību;  

5. Attīstīt zinātkāri, runu, individuālās spējas; 

6. Veidot vispārēju apkārtējās pasaules uztveri un izpratni, apziņu par sevi kā pasaules daļiņu; 

7. Rosināt izglītojamos radošo spēju attīstību; 

8. Veidot pašapkalpošanās prasmes un iemaņas, nepieciešamību un vēlēšanos rūpēties par sevi un 

apkārtni, aktīvi darboties; 

9. Psiholoģiski sagatavot izglītojamos mācībām skolā;  

10. Izglītot izglītojamo vecākus (aizbildņus). 

 

            Iestādes ikvienas grupas darbībā tiek nodrošināta demokrātiska, humāna izglītojamo, darbinieku 

un vecāku sadarbība.  

 

 

 

3. IESTĀDES SASNIEGUMU KVALITĀTES RĀDĪTĀJI VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 
3.1. Mācību saturs 

Pašlaik Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde  “Zvaigznīte”, īsteno 6 pirmsskolas izglitības 

programmas. 

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

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

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

tematiskos plānus, regulāri pilnveidojot mācību un uzskates līdzekļus, izvēlas arvien modernākas 

mācību metodes. Organizē atklātās nodarbības, piesakās pedagogu novērtēšanas pakāpēm, mācību gada 

beigās skolotāji raksta sava darba pašvērtējumu. 

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

bērni tiek nodrošināti no valsts līdzekļiem ar mācību materiāliem. 

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

mācību līdzekļus. Pedagogi patstāvīgi veic individuālo darbu ar izglītojamajiem. Iestādē  strādā logopēds 

un speciālā skolotāja.  

          Iestādes darba izvērtēšanā, noslēdzot mācību gadu, izmanto skolotāju pašvērtējumus. Skolotājiem 

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

izstrādātajiem mācību materiāliem. Regulāri tiek apmeklēti Ventspils Izglītības pārvaldes pirmsskolas 

izglītības metodiķes Sandras Gūtmanes rīkotie tālākizglītības kursi un semināri. Skolotājas piedalās 

Ventspils pilsētas pirmsskolas skolotāju Metodiskās apvienības un pieredzes pasākumos. 
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Secinājumi:  

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīniju standartu, tā nozīmi 

pirmsskolas izglītības programmas realizēšanā, regulāri plāno savu darbību. Iestādē pieejams 

logopēds un speciālā skolotāja. Pedagogi veic pašvērtējumu. 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Plānojot mācību saturu, skolotājam jāparedz atbilstošas mūsdienīgas metodes un paņēmieni.  

✓ Mācību darbā izmantot diferenciāciju un individualizāciju.  

✓ Iestādes atbalstu komandas veidošana ( logopēde, speciālā skolotāja, medicīnas māsa, vadītājas 

vietniece izglītības jomā). 

 

Vērtējums: labi  

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte  

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

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

Tiek veikta  mācību darba rezultātu analīze. Iestādes prioritātes kvalitatīva mācīšanas un mācīšanās 

procesa nodrošināšanā saistītas ar konkrētai situācijai atbilstošas mācību metodes izvēli, izglītojamo –

skolotāja - vecāku sadarbību, pedagoga profesionālo kapacitāti un galvenokārt, ar spēju nodrošināt 

mūsdienīgu mācību procesu, saistot tā saturu ar reālo pasauli un šodienas aktualitātēm. Kopš 2013./2014. 

mācību gada grupu pedagogiem  nodarbībās ir iespēja strādāt ar interaktīvo tāfeli. Izglītojamiem ļoti 

patīk šīs nodarbības, tajās viņi kļūst uzmanīgāki, motivēti aktīvāk iesaistīties mācību procesā. 

Izglītojamiem ir nodrošināta sagatavota attīstošā  vide atbilstoši vecumposmam un mācību saturam. 

2014./ 2015. m. g. realizējot Ventspils pilsētas “Rīcības programmu darbam ar apdāvinātiem Ventspils 

pašvaldības izglītības  iestāžu audzēkņiem” iestādes grupās izveidoti attīstošie pētnieciskie centri, kur 

bērni vēro, pēta un eksperimentē. Par to izveidi, pilnveidošanu un saglabāšanu atbildīga gan iestādes 

administrācija, gan skolotāji, gan vecāki , gan paši bērni. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar 

mācību materiāliem. Individuālais nodarbībās nepieciešamo lietu saraksts tiek izsniegts katram 

izglītojamā vecākam mācību gada sākumā.  

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” mācīšanas darba organizācija tiek realizēta pēc 

sastādīta integrēto rotaļnodarbību saraksta, bet no 01. janvāri 2018.g pamatojoties uz jauna mācību 

satura ievešanas rekomendācijām, tiek izmantota bērnu apmācība grupās  izveidotos attīstošos centros 

visā dienas garumā.  Katru nedēļu sporta nodarbības notiek gan telpās, gan arī ārā. Sadarbībā ar Ventspils 

Digitālo centru notiek robotikas nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem. 

Mācību procesā lielākā daļa skolotāju izmanto daudzveidīgas mācību metodes un darba formas: 

grupas darbs, darbs pāros, lomu spēles, projektu darbs, individuālais darbs,  kas atbilst izglītojamo 

vecumam, mācību nodarbības specifikai un saturam. Lielākā daļa skolotāju izmanto atbilstošas 

mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem bērniem. 

Lai motivētu izglītojamos darbam, ņemot vērā izglītojamo intereses tiek izmantotas dažādas 

metodes un paņēmieni. Mācību process notiek rezultatīvi un mācīšanas kvalitāte ir laba, jo skolotāji 

iekļauj rotaļnodarbībās praktiskas aktivitātes, problēmsituācijas, eksperimentus, kad bērni darbojas 

patstāvīgi (Edurio 4,4; 3.pielikums). Maksimāli tiek ievērotas katra izglītojamā iespējas un prasības. 

Sava darbā pedagogi pielieto daudzveidīgus pašgatavotus mācību materiālus. Pedagogi mācīšanas 

procesā plaši izmanto materiāltehnisko bāzi: video projektoru, magnetofonus, pēc atsevišķi izstrādāta 

grafika pedagogi strādā ar interaktīvo tāfeli. Skolotāji sniedz izglītojamiem īsu, saprotamu mācību vielu 

izveidotās PowerPoint prezentācijās, kuras parasti ir praktiskas un skolotāja demonstrējumu vienmēr ir 

iespēja atkārtot (Edurio 4,1; 4.pielikums). Skolotāji organizē darbu attīstošās centros, izglītojamie 

darbojas gan apakšgrupās, gan patstāvīgi, kā arī individuāli ar skolotāju. Izglītojamie tiek motivēti 

darboties individuāli. 

Skolotāji nodrošina mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā skolotāji mācību 

saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Pēc iestādes administrācijas domām, skolotāji labi 

pārzina mācāmo vielu, skaidrojums ir saprotams, piemērots mācāmai tēmai un izglītojamā vecumam. 
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Mācību procesā skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu 

viedokli, izvērtēt sasniegto, secināt un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi nodarbību norisei. 

Skolotāji ņem vērā izglītojamo viedokļus.  

 Pamatojoties uz Brīvdabas pedagoģijas principiem, skolotāji praktizē izglītojošas un 

pētnieciskas pastaigas, pārgājienus, ekskursijas. Izglītojamie var realizēt izvirzītos uzdevumus, 

izmantojot atbilstošus mācību materiālus, literatūru gan individuālā darbā, gan strādājot grupās. Tā 

skolotāji veicina patstāvīgu informācijas meklēšanu, analizēšanu un sava darba novērtēšanu, taču 

svarīgākais, ka mācību satura apguvi šādā veidā iespējams realizēt nepiespiesti un bērni mācās ar 

interesi. Bērnu izglītošana iestādē ir svarīgs process, nevis rezultāts. Īpaši atzīmējama iespēja bērniem 

mācīties mazās grupās, kas veicina komunikācijas, problēmu risināšanas un argumentēšanas prasmju 

attīstību. Kā atgriezeniskā saite tiek organizēta darba prezentēšana vai kopīga analīze grupā, kur bērni 

var trenēt spēju uzstāties publiski un mācīties respektēt  citu bērnu viedokli un cienīt katra darba 

ieguldījumu. Izglītojamie mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu. 

 Izglītības iestādes administrācija un iestādes pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar 

izglītošanās procesam nepieciešamo materiālo bāzi, darba organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. 

Visi izglītojamo vecāki un aizbildņi zina iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ievērotie iekšējas 

kārtības noteikumi veicina izglītojamo kvalitatīvu mācīšanas procesu izglītības iestāde. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē “ Zvaigznīte “ vecāki iestādes mācīšanās procesa kvalitāti novērtē 

kā ļoti labu. Vecāki atzīst, ka pirmsskolas izglītības iestādē  strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj 

nodrošināt mācību procesu atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju saturam (Edurio 4,7; 5.pielikums). 

Iestādē darbojas latviešu valodas un angļu valodas pulciņi. Skolotājas veic pedagoģiskos 

vērojumus un rezultātus atzīmē katra bērna individuālajā vērojumu kartē. Mācību procesā notiek 

izglītojamo sasniegumu novērtēšana  un tiek izvirzīti uzdevumi tālākai darbībai. Pedagoģiskajās 

padomes sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi. Analizējot bērnu darba rezultātus, tiek uzsvērta 

precizitāte un rūpība.  

 Iestādēs atklātās nodarbībās norit mērķtiecīga un efektīva savstarpēja mācīšanās citam no cita. 

Katrs pedagogs mācību gada laikā organizē vienu atklāto nodarbību un vismaz vienu nodarbību vēro pie 

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

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

prasmes.  

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros. Izglītojamo nodarbību 

kavējumi tiek regulāri uzskaitīti un izvērtēti. Līdz šim tīšu kavējumu nav bijis. Ja tādi būtu, tad 

risinājuma meklējumos tiktu iesaistīti Ventspils Izglītības pārvaldes metodiķi, Sociālais dienests. 

 

Secinājumi: 

Iestādē notiek mācību procesa integrācija visas dienas garumā. Iestādē izveidota plaša materiālā 

bāze, kas veicina un atvieglo mācību satura apguvi. Pilnvērtīgi sagatavota vide, kas atbilst 

vecumposma fiziskajām un garīgajām vajadzībām. Pozitīvi, motivēti un radoši pedagogi ar vēlmi 

mācīties un izzināt kopā ar bērniem. Jau tiek izmantota kompetenču pieeja. Izglītojamie un vecāki 

zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. Tradīciju saglabāšana. 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Pilnveidot mācību vidi, maksimāli nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu mūsdienīgi un 

inovatīvi; 

✓ Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu, pārbaudes un vērtēšanas formas 

un metodes.   

✓ Vairāk praktisku nodarbību, iekļaujot mācību vidē apkārtni un iestādes teritoriju dabas 

izzināšanai un aktīvai darbībai āra. 

✓ Strādāt pie moderno tehnoloģiju izmantošanas mācību procesā.  

✓ Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par mācību sasniegumiem. Uzlabot informācijas 

apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.  

Vērtējums: labi  
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3.2.2 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

  Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas.  Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka 

mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Skolotāji vērtē izglītojamo 

darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību un pirmsskolas izstrādāto 

vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam, kas atbilst likumdošanā 

noteiktajām prasībām. 

Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība. Pedagogi iepazīstina 

izglītojamā vecākus un aizbildņus ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju, par bērnu sasniegumiem 

individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. Norāda vecākiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai bērns 

apgūtu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  

 Pirmsskolā galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna 

patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. 

Bērnam ļoti svarīgi saprast, ka izziņas procesā ir iespējamas kļūdas, ka tā ir iespēja mēģināt vēlreiz 

paveikt to, kas nav izdevies. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē iestādes vadītāja un vadītājas 

vietniece izglītības jomā. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, 

prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem), iestāde rakstiski informē viņa vecākus vai 

citus bērna likumtiesiskos pārstāvjus. Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek norādīts bērna 

apmeklējums pa mācību gadiem un vērtējums sekojošās jomās: sociālās iemaņas, psihiskie procesi, 

kulturāli higiēniskās iemaņas, pašapkalpošanās iemaņas, kā izzināta apkārtējā pasaule, valodas apguves, 

matemātiskās prasmes, tēlotājdarbības prasmes, sīkā motorika, fiziskās attīstības prasmes, mūzikas 

prasmes un lasītprasme.  

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai to izmantotu mācīšanas un mācīšanās 

procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai, sniedzot atgriezenisko saiti. Pirmsskolas izglītības pakāpes 

noslēgumā notiek 6-7 gadīgo bērnu sasniegumu analīze. Salīdzinot bērnu sasniegumu rezultātus periodā 

no 2015./2016.m.g. – 2017.-2018.m.g.  saskatāma pozitīva dinamika. (2.pielikums). Mācību gada 

noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par izglītojamo sasniegumiem mācību gada 

laikā.  

 2017.m.g. decembrī tika veikta izglītojamo individuālās attīstības izaugsmes analīze pēc 

Ventspils pilsētas domes projekta “Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstību rotaļnodarbībās un 

ārpus tām”, 2010.g., 2011.g., 2012.g. dzimušiem bērniem par pēdējiem 3 gadiem. Analīzes rezultāti 

liecina, ka realizējot izmaiņas bērniem jau no 4-5 gadu vecuma ir sasniegti pozitīvi rezultāti 

(1.pielikums). Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par izglītojamo 

sasniegumiem mācību gada laikā.   

  

Secinājumi: 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteiktas un tiek 

ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai. Izglītojamo vecāki pārzina vērtēšanas 

kārtību. Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību sasniegumiem. 

Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas 

uz pirmsskolas izglītības iestādes darbības procesu un izglītojamiem.   

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

un MK noteikumiem  

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

paņēmienus, veicinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju. 

✓ Veicināt izglītojamo un vecāku līdzdalību ikdienas mācību sasniegumos. 

✓ Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.   

 

Vērtējums: labi   
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3.3 . Izglītojamo sasniegumi 

  Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam mācīšanās 

procesā. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, 

rotaļnodarbības, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, prasmēm un 

interesēm. Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra 

izglītojamā mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa 

organizēšanā.  Izglītojamo ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku informatīvajos 

stendos, pārrunāt ar skolotājām bērna paveikto, izanalizēt to cik tas atbilst konkrētajam bērna 

vecumposmam, kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības līmenim. Izglītojamo mācību sasniegumus 

skolotāji kopā ar administrāciju analizē mācību gada noslēguma pedagoģiskajās padomes sēdēs. 

Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina ar sasniegumiem mācību procesā informējot 

vecākus individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. 

(Edurio 4,3; 5.pielikums). Balstoties uz pirmsskolas izglītības satura apguvi par bērna sasniegumiem: 

zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem, beidzot pirmsskolas iestādi, 

iestāde rakstiski informē izglītojamā vecākus.  

 

Secinājumi:  

Pedagogu spēja veikt vērtējumu tā, lai motivētu izglītojamos jauniem panākumiem. 

Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas darbā. 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Paaugstināt kvalitatīvāku un mūsdienīgāku pedagoģisko procesu, pakāpeniski ieviešot 

kompetenču pieeju izglītības procesā. 

✓ Pilnveidot vērtēšanas sistēmu iestādē.  

 

Vērtējums: labi  

 

4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 
 4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociāli pedagoģiskais atbalsts  

              Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte” regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, 

fiziskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. 

Iestādē „Zvaigznīte” strādā medicīnas māsa, kura veic regulāru bērnu medicīnisko aprūpi: viņa regulāri 

veic apskati un nodrošina sanitāru higienisko normu ievērošanu iestādē, kā arī veic ēdināšanas kvalitātes 

monitoringu. Notiek sadarbība starp medicīnas darbinieku, vecākiem, aizbildņiem un grupu skolotājām. 

Medmāsa veic arī izglītojošo darbu ar izglītojamiem par zobu higiēnu. Iestādes medicīnas darbinieks 

nodrošina sistemātisku izglītojamo profilaktisko un veselības aprūpi. Gada laikā vairākas reizes tiek 

veikta pedikulozes un ādas slimību pārbaude. Papildus katrā grupā ir pieejama medicīniskā aptieciņa. 

Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā telefoniski tiek informēti izglītojamā vecāki. 

Izglītojamo veselības uzskaites dati ir pieejami pie iestādes medicīnas darbinieka, kurš veic visus 

nepieciešamos pasākumus izglītojamo drošībai un veselības aprūpei. Vecāki regulāri tiek informēti, kad 

tiks veikti profilaktiskās veselības aprūpes pasākumi iestādē. 

 Mūsu Iestādes darbinieki un vecāki uzskata, ka bērni iestādē un tās apkārtnē jūtas droši  

( Edurio 4,3; 7.pielikums ). Vecāku atzīst, ka iestādes darbinieki rūpējas par bērna drošību iestādē un 

ārpus iestādes dažādos pasākumos. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” izstrādātas drošības 

instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti izglītojamie, skolotāji un pirmsskolas izglītības iestādes 

tehniskais personāls. Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un iestādes darbinieki zina kā rīkoties, visi ir 

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

signalizācija (2007.g.). 

 Skolotāji ir tie, kas  palīdz risināt bērnu problēmas, ja tādas rodas ikdienā un vecāki droši var 

uzticēties iestādes darbiniekiem. Pirmsskolas izglītības iestādē  ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība 

starp skolotājiem, vecākiem, aizbildņiem, atbildīgo dienestu speciālistiem par izglītojamajiem, kuriem 
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ir nepieciešams psiholoģisks  vai sociāls atbalsts. Notiek sadarbība ar vecākiem un ģimenes krīzes centra 

darbiniekiem, pašvaldības policiju, Sociālo dienestu, bāriņtiesu. Katru mācību gadu izglītojamajiem tiek 

rīkotas tikšanās ar ceļu policijas, ugunsdzēsības dienesta un policijas pārstāvjiem, lai informētu  bērnus 

drošības  jautājumos. 

 Izglītojamie tiek uzklausīti un problēmas tiek risinātas ar grupu skolotājiem, atbalsta personālu 

vai iestādes vadību. Vecāki redz un zina, ka grupu skolotāji atbalsta un uzklausa bērnu (Edurio 4,5; 

8.pielikums).  Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – logopēde, speciālais pedagogs, 

medmāsa. Ir iespēja sadarboties arī ar Ventspils pilsētas bāriņtiesu un sociālā dienesta darbiniekiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādē vecākiem tiek organizētas tikšanās ar lektoriem par vecākiem 

interesējošām tēmām (psihologs).  

Izglītojamie tiek informēti, kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā, kā arī rīkoties 

bīstamās un ārkārtas situācijās uz ūdens, ledus, ugunsgrēkā u.c. Grupu skolotājas pārrunās ar 

izglītojamajiem stāsta par veselīgu dzīvesveidu. Iestādē regulāras pārbaudes veic Veselības inspekcija 

(07.11.2017.g.), Pārtikas un veterinārais dienests (15.01.2018.). Regulāri tiek sekots līdzi iestādes 

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

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

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

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

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”  prasībām.  

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

(Datorprogramma „ Kurmis”). Pirmsskolas izglītības iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri 

nodrošināti ar personīgās higiēnas ievērošanai nepieciešamajiem materiāliem. 

   

Secinājumi:  

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un 

noteikumi. Noteikta kārtība, kā ar instrukcijām tiek iepazīstināti izglītojamie un iestādes darbinieki. 

Instrukcijas tiek ievērotas praksē. Iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošināta veselīga ēdināšana.  

Iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas ievērošanai 

nepieciešamajiem materiāliem.  

 

Turpmākā attīstība: 

✓ Medmāsai turpināt  informēt vecākus, kad tiks veikti profilaktiskās veselības aprūpes pasākumi 

iestādē. 

✓ Iestādē, uzlabot informācijas apmaiņas kārtību starp skolotājiem, vecākiem un medmāsu. 

 

Vērtējums: labi  

 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” ir izstrādāti drošības noteikumi gan 

izglītojamajiem, gan darbiniekiem. Drošības noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz MK 2009.gada 

24.novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos”. Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti „Iestādes iekšējās kārtības 

noteikumi”, „Drošības noteikumi grupu telpās”, ”Ugunsdrošības noteikumi”, “Pirmās palīdzības 

sniegšanas noteikumi”, kā arī „Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, izglītības 

iestādes organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās”, “Kārtība, kādā iestādē  uzturas 

nepiederošas personas” un “Kārtība kā tiek informēti skolotāji, iestādes vadība un vecāki par 

negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem iestādē”. 

 Instruktāžas par izglītojamo drošību veic grupu skolotāji divas reizes gadā – septembrī un 

janvārī, un arī pirms katra pasākuma iestādē, kā arī pirms došanās pārgājienos vai ekskursijās. Ar 

instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti arī iestādes darbinieki. Iestādē ir 

izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās. Iestādē ir 

pieejami ugunsdzēšamie aparāti. Katru gadu augustā tiek pārbaudīta to atbilstība ekspluatācijas 

noteikumiem. Katru gadu darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības jautājumos. Vienu reizi gadā 
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iestādē sadarbībā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk-VUGD) darbiniekiem notiek 

evakuācijas mācības, lai izglītojamie un darbinieki būtu droši un pārliecināti par rīcību ekstremālās 

situācijās. Iestādē organizētās evakuācijas praktiskās nodarbības liecina, ka izglītojamie, skolotāji un 

tehniskie darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” 

visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Regulāras pārbaudes 

Iestādē veic VUGD (akts 27.02.3018.). Veselības un drošības nedēļas ietvaros izglītojamie tiek informēti 

par drošību uz ceļa, sadzīves traumām. Ikdienā ar grupu skolotājiem tiek pārrunāti Ceļu satiksmes 

ievērošanas noteikumi.   

 

Secinājumi:  

Izglītojamie un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. Iestādē izstrādātas drošības 

instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti izglītojamie un darbinieki. Iestādē notiek dažādi drošības 

pasākumi izglītojamo drošībai. Iestādē ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un 

vienreiz gadā, sadarbībā ar VUGD darbiniekiem notiek evakuācijas mācības. 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Turpināt iestādē organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai regulāri  

atjaunotu prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās.  

✓ Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā.   

 

Vērtējums: labi 

 

 4.3. Atbalsts personības radīšanā  

  Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” strādā pēc “Pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmas” un “Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem”. Tajās ietverti šādi temati: sevis 

izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, 

drošība. Lai sistematizētu iestādes darbu, grupu skolotāji plāno rotaļnodarbību norisi un pasākumus 

saistībā ar iestādes pasākumu plānu, paredzot tēmas, kas atbilst izglītojamo vecumam, attiecīgās grupas 

sastāvam un mikroklimatam, audzināšanas programmas tematiem. Iestādē organizējam pasākumus, kas 

popularizē veselīgu dzīvesveidu. Pirmsskolas izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus 

pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā. Iestāde cenšas nostiprināt 

attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi, savu veselību, audzināt izglītojamos kā savas 

valsts patriotus. Iestādē  tiek veidotas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un saglabātas. Izglītības iestāde 

iesaistās dažādos pašu un ārpus iestādes organizētajos sporta pasākumos un kultūras pasākumos 

sadarbībā ar Ventspils kultūras centru un Ventspils bibliotēku. Pirmsskolas izglītības iestādes 

organizētie pasākumi tiek atspoguļoti Ventspils avīzē "Ventas balss", Ventspils izglītības pārvaldes 

mājas lapā. 

 Iestādē šajā mācību gadā izglītojamajiem ir iespēja muzicēt, dejot, dziedāt ansambļos, sportot. 

Šīs prasmes bērnos veicina vispusīgu personības attīstību. Šādu nodarbību izvēle ir pamatota un 

mērķtiecīga, balstīta uz ikgadēju darba izvērtējamu un pieprasījumu. Par nodarbībām, kādas notiek 

iestādē vecāki var iepazīties pie informācijas stenda. Nodarbību darba rezultātus var vērtēt iestādes un 

pilsētas organizētajos  pasākumos, kuros piedalās PII “Zvaigznīte” izglītojamie.  

 Grupu skolotāi atbilstoši grupas situācijai, izglītojamo vecuma posmam un interesēm strādā pēc 

mācību satura programmām. Grupu skolotāji ir nodrošināti ar materiāli tehnisko bāzi. Vecāki apgalvo, 

ka iestādes organizētie pasākumi ir interesanti un kvalitatīvi. Ikdienā un iestādes svētkos atbilstoši ir 

noformētas telpas un pasākumu zāle. Vecāki atzīst, ka izglītojamajam tiek dota iespēja piedalīties 

dažādos iestādes organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs (Edurio 4,3; 9.pielikums). Visu grupu 

izglītojamie labprāt iesaistās iestādes rīkotajās aktivitātēs. Iestādes pasākumus apmeklē vecāki, aizbildņi 

un citi izglītojamo radinieki.   

 

Secinājumi: 

Katras grupas skolotāja strādā pēc pirmsskolas izglītības iestādes mācību satura programmām. 

Izglītojamie ar prieku un aizrautību piedalās dažādos iestādes dažādos pasākumos. 
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Turpmākā attīstība:  

Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos iestādē un ārpus tās organizētajos pasākumos, kā arī 

turpināt iesaistīt vecākus iestādes aktivitātēs.  

 

Vērtējums: labi  

 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” karjeras izglītība ir iekļauta audzināšanas 

programmā. Karjeras izglītības darbu iestādē koordinē grupu skolotāji. Viņi kopā ar izglītojamo 

vecākiem mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses. Iestādes karjeras izglītības 

īstenošanas pasākumi tiek realizēti grupu rotaļnodarbībās un  ārpus stundu aktivitātēs. Grupu skolotāji 

uz nodarbībām aicina izglītojamo vecākus pastāstīt par savām profesijām. Katru gadu tiek rīkotas 

mācību ekskursijas uz vecāku darba vietām, lai mudinātu izglītojamos iepazīties ar dažādām profesijām. 

Izglītojamajiem grupu nodarbībās tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistītie temati - sniegta informācija par 

dažādām profesijām. 

 

Secinājumi: 

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

bērnus profesiju dažādībā. 

 

Turpmākā attīstība:  

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

jomā ar vecākiem.  

 

Vērtējums: labi 

 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” skolotāji sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem 

sagādā grūtības mācīšanās process, kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības. Plānojot mācību darbu, 

skolotāji ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. Visi skolotāji apgalvo, ka iestādē tiek konsultēti 

izglītojamie, kuriem veicas grūtāk mācību procesā vai kuri slimības dēļ nav apmeklējuši iestādi. 

Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju nodarbībās. 

Izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā palīdzību sniedz  logopēdi, speciālais skolotājs. Pieejamas ir 

logopēda konsultācijas un nodarbības. Līdz šim logopēds veiksmīgi sadarbojās ar pirmsskolas 

izglītojamajiem un viņu vecākiem.  Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamajam 

ir grūtības mācībās.  Skolotāji sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par problēmām un tās kopīgi risina. 

Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, kurās piedalās izglītojamā vecāki, administrācija, 

grupas skolotājs. Skolotāji sniedz atbalstu, piedāvājot individuālas konsultācijas.  

 

 Secinājumi:  

Iestāde atbalsta izglītojamo vajadzības. Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem ir uzmanības 

un uzvedības grūtības,  emocionālie traucējumi, kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” turpināt tikpat veiksmīgu izglītojamo, vecāku un 

atbalsta personāla darbību.  

✓ Grupu skolotājam sadarbībā ar vecākiem, plānot mācību darbu, ņemt vērā izglītojamo 

vajadzības.  

✓ Iestādē nepieciešama atbalsta komandas izveidošana, ka arī nepieciešams izveidot komandas 

darbu ar grupu skolotājām. 

 

Vērtējums: labi  
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4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” realizē sekojošas speciālās programmas 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: 

izglītojamajiem ar redzes traucējumiem – 3 izglītojamie; 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem – 10 izglītojamie; 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – 4 izglītojamie. 

 

Visiem izglītojamajiem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens par konkrētās 

programmas apguves nepieciešamību. 

Mācību darba mērķis ir veiksmīga integrācija vispārizglītojošajā grupā. Atbilstoši katra 

izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības spēju līmenim izstrādāts individuālās izglītības plāns, tiek 

pētīta izglītojamo attīstības dinamika, veikta plāna korekcija un papildinājumi, ja tas nepieciešams. 

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

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

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

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

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

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

Mācību gada laikā notiek sistemātiska vecāku un aizbildņu informēšana par izglītojamā attīstību, 

jautājumiem, kas saistīti ar audzināšanu un disciplīnu. Par darbu ar speciālās izglītības izglītojamiem 

regulāri tiek informēta izglītības iestādes administrācija. Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri tiek 

papildināti mācību līdzekļi speciālās programmas realizācijai. Speciālās izglītības sekmīgākai 

realizēšanai iestādē ir iekārtots speciālā skolotāja un logopēdes kabinets.  

           Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” 2017./2018. mācību gadā logopēda nodarbības 

apmeklēja 47 izglītojamie (latviešu valodas plūsmā 23 izglītojamie, no tiem 3 bērni ar redzes 

traucējumiem) un 24 bērni – krievu plūsmā (6 bērni no tiem ar jauktas attīstības traucējumiem). 

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

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

valodas traucējumiem, kā arī katra bērna individuālajām spējām. Tika sagatavoti rakstiski atzinumi par 

izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību. Logopēds ieteica nosūtīt sešus izglītojamos uz pašvaldības 

Pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

             Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” 2017./2018. mācību gadā nodarbības pie speciālā 

pedagoga apmeklēja 21 izglītojamais. No tiem 7 izglītojamie ar valodas attīstības traucējumiem. 

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

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

muskulatūras vingrināšana. Gada beigās veicot pārbaudes testus speciālais pedagogs secināja, ka 7 

izglītojamie ļoti labi izpilda, izprot uzdevumus, 11 izglītojamie daļēji izpilda, nepieciešams ilgāks laiks 

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

Pedagoģiskā darba uzlabošanai notiek pieredzes apmaiņas braucieni, piemēram, pedagogi ir 

apmeklējuši Talsu speciālo pirmsskolas iestādi Kastanītis”, ir organizēti tālākizglītības kursi. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir viss nepieciešamais pedagoģiskais personāls, lai atbalstītu izglītojamos 

ar speciālajām vajadzībām izglītības apguvē. Ir logopēdi, speciālais skolotājs, latviešu valodas skolotājs, 

medmāsas, kas regulāri sanāk kopā, lai apspriestu efektīvākos darba paņēmienus un izvirzītu tālākos 

uzdevumus darbā ar speciālās izglītības izglītojamiem.  

 

Secinājumi:: 

Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir nepieciešamo atbalsta pasākumu kopums. Labvēlīgs 

mikroklimats speciālās izglītības izglītojamo attīstībai un integrācijai. Ir atbilstošas izglītības 

pedagogi, kuri nodrošina speciālās izglītības kvalitāti . 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Papildināt materiālo bāzi speciālās izglītības programmas realizēšanai 

✓ Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību 
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✓ Turpināt meklēt arvien jaunas sadarbības iespējas ar vecākiem, korekcijas procesa veiksmīgākai 

nodrošināšanai 

 

Vērtējums: labi  

 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

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

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

kopsapulces, grupas Wats App. Pedagogi sazinās ikdienā ar vecākiem telefoniski un ar e-pasta 

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

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

Vecāki savus rakstiskos priekšlikumus un ierosinājumus var ielikt arī pastkastītēs, kuras ir izvietotas 

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

turpmāko darbu tie tiek ņemti vērā. 

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti par notiekošo 

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

saistītiem jautājumiem. 

Pirmsskolas grupās tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamiem un vecākiem – Ziemassvētku 

pasākumi, Mātes dienas pasākumi, mācību gada noslēguma pasākumi, izlaidumi, ekskursijas, u.c. Grupu 

projektos (īpaši vecākajās un sagatavošanas grupās) vecāki atsaucīgi stāsta par saviem hobijiem, 

profesijām, talantiem, dalās dažādu prasmju pieredzē. Iestādes pedagogi pirms katras mācību ekskursijas 

vecākus rakstiski informē par ekskursijas norisi, laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. 

Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka iepazinušies ar šo informāciju. Vecāki regulāri tiek aicināti 

apmeklēt iestādes Mārtiņdienas tirdziņus, Ziemassvētku koncertus, Māmiņdienas koncertus, Sporta 

pasākumus, Izlaiduma pasākumus. Notiek vecāku sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādes logopēdu, 

latviešu valodas skolotāju, speciālās izglītības skolotāju un iestādes medmāsām. 

Iestādē darbojas izglītības iestādes padome. Padomes sastāvā vairākumā ir grupu vecāku 

pārstāvji Padome iesaistās dažādu ar iestādes dzīvi saistītu lēmumu pieņemšanā un vecāki sniedz savu 

atbalstu arī  saimnieciskās dzīves  norisēs. Iestādes padome sēdēs risina jautājumus par iestādes un 

vecāku sadarbību, par izglītojamo drošību un veselību, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības 

prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un priekšlikumus.  

 

Secinājumi: 

Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas. Vecāki tiek informēti par 

mācību procesa norisi iestādē individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. Tieši šajās reizēs vecāki 

izsaka rosinošus un novērtējošus priekšlikumus grupu skolotājiem un iestādes vadībai. 

 

Turpmākā darbība: 

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

grupā- individuālas tikšanās ar katra bērna vecākiem 2 reizes gadā. 

✓ Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties iestādes darbā. 

✓ Turpināt iestādē veikt vecāku apmeklējumu un priekšlikumu uzskaiti. 

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

ieraudzīt bērnu ikdienu pirmsskolas iestādē . 

 

 Vērtējums: labi  
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5. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

 

 5.1. Mikroklimats  

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

Iestādē ir labvēlīga atmosfēra, un vecāki izvēlas mūsu Iestādes pakalpojumus. Iestādē ir daudzveidīgas 

tradīcijas. Pasākumus apmeklē izglītojamie, vecāki un izglītojamo radinieki. Visvairāk apmeklēti ir 

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

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

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

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

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

izglītojamajiem un darbiniekiem. Tiek sekots, lai izglītojamie regulāri apmeklē Iestādi. Kavējumi tiek 

uzskaitīti grupu žurnālā.   

 

Secinājumi:  

Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats. Labi organizēti un apmeklēti Iestādes pasākumi. Izglītības 

iestādē ir savas tradīcijas. Iestādē veidojas un savu vietu ieņem jaunas tradīcijas. 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” turpināt tikpat veiksmīgu izglītojamo, vecāku un 

darbinieku sadarbību.  

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

 

Vērtējums: labi   

  

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  

 Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” telpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības darbības 

procesu norisei, tās vienmēr ir tīras un kārtīgas, to apgalvo vecāki. Iestādes telpu iekārtojums ir mājīgs 

un atbilstoši noformēts. Iestādē lepojamies, ka izglītojamie nebojā inventāru un estētisko noformējumu. 

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

atbilst visi sanitārie mezgli, tur vienmēr ir ziepes, tualetes papīrs, roku dvieļi. Apgaismojums telpās 

atbilst prasībām. Regulāri tiek apsekotas grupu telpas un nepieciešamības gadījumā tiek novērstas 

nepilnības. No 2008.gada notika renovācijas procesā par ēkas Energoefektivitātes paaugstināšanu 

(jumts), 2013.gada – fasāde renovācija. No 2011.g. tika remontētas piecas grupas: ”Kamoliņi”, 

”Zvaniņi,” ”Plaukstiņas” „Kāpēciši”, „Saules stariņi”. Nedaudz remontētas grupas : „Zaķīši”, „Marītes”. 

 Katru gadu tiek nodrošināts iepirkums mēbeļu iegādei un žalūzijām visā iestādē . Gandrīz visās  

grupās ir nomainītas garderobes mēbeles, sienas skapji, plaukti, galdi, krēsli, gultas un virtuves mēbeles. 

Iestādē aizkari tika nomainīti pret žalūzijām. Izglītojamajiem grupu telpas ir tīras un kārtīgas, par ko 

atbild pedagogu palīgi. Grupu telpu piepildījums atbilst sanitāri higiēniskajām normām.  

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

Izglītojamiem ir iespēja arī aktīvi sportot sporta zalē un sporta laukumā. Visi izglītojamie kopā ar grupas 

skolotāju un skolotāja palīgu rūpējas par grupas estētisko noformējumu atbilstoši gadalaikam un 

aktualitātēm iestādē.  

 Ventspils Domes atbalstu 2017/2018.m.g. - PII „Zvaigznīte” iegādāts lielais mīksto modulu 

komplekts un daudzpusīgs stafešu komplekts. Sporta pasākumos apmeklējam Ventspils Olimpiskā 

stadiona centra stadionu 2013.gadā, tika izbūvēta sporta zona, ietverot futbola un basketbola laukumu 

ar gumijas pārklājumu iestādes sporta laukumā.  2016.gada pavasarī piedalījāmies „MAXIMA” rīkotajā 

izglītības atbalsta programmā “Savai skolai”, kopā savācot 3540 uzlīmes. Iestāde lietošanā ieguva krāsu 

printeris, fotokameru un 2 globusus. 

Iestādes teritorija ir iežogota rūpējoties par izglītojamo drošību, lai izglītojamie neizskrietu uz 

ielas. Teritorijas labiekārtošanas rezultātā izveidotas 5 jaunas smilšu kastes, 4 nojumes, labiekārtots 

sporta laukums ar  basketbola groziem, futbola vārtiem, tāllēkšanas bedre. 
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Secinājumi: 

Iestādē ir labvēlīga vide. Ar katru gadu iestādes fiziskā vide tiek uzlabota. 

 

Turpmākā attīstība:  

Nepieciešams 6. grupas remonts, sporta zāles remonts, kā arī koridoru un gaitiņu remonts. 

 

 Vērtējums: labi 

 

 

 

6.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 
 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” darbībai nepieciešamo finansējumu nodrošina 

Ventspils pilsētas domes apstiprinātas tāmes. Iestādes vadītāja sadarbojoties ar Ventspils Izglītības 

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

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

materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Iestādes vadītāja regulāri pārskata un informē Iestādes kolektīvu 

par finanšu izlietojumu. Iestādes  kolektīvā nosaka prioritātes līdzekļu sadalei. Piesaistītie līdzekļi tiek 

izmantoti mērķu realizēšanai. Iestāde ir pielāgota mācību procesa nodrošinājumam un saimnieciskajām 

vajadzībām. Iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti, telpas: logopēda, acu vingrošanas nodarbību kabineti, 

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

mūzikas zālē ir interaktīvā tāfele. Iestādi nodrošinātas ar portatīvajiem un stacionārajiem datoriem, 1 

dators lietvedei, 1 dators vadītājas vietniecei, 2 datori skolotājiem/ darbiniekiem - vadītājas vietnieces 

kabinetā, 1 dators medicīnas māsai, 1 dators – logopēdes kabinetā, 1 dators acu kabinetā. Iestādē ir 3 

kopētāji un printeris, skaņu iekārta, 2 mūzikas centri, sintezators. Katram iestādē esošajam materiāli 

tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgais, iestāde 

ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Visi darbinieki ir informēti par to, kādi 

materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, un zina to lietošanas kārtību. Visas iekārtas un tehniskie līdzekļi 

ir darba kārtībā un droši lietošanai.  

Vecāki atzīst, ka bērni nodrošināti ar nepieciešamiem mācību līdzekļiem (grāmatas, darba lapas). 

Telpu iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. Regulāri tiek pārskatīta telpu atbilstība 

izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Katru gadu tiek papildināts sporta inventārs.  

 

Secinājumi: 

Iestādes vadītāja regulāri pārskata un informē iestādes kolektīvu un vecākus par finanšu izlietojumu. 

Uzlabots iestādes mākslinieciskais noformējums. Iestādes telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. 

 

Turpmākā attīstība:  

Turpināt atjaunot mācību līdzekļus un uzlabot materiāli tehnisko bāzi. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

6.2. Personālresursi  

 Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” ir nepieciešamie personāla resursi izglītības 

programmu īstenošanai un iestādes tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. Iestādes darbinieku 

pienākumi un tiesības ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos. Iestādē strādā 31 

pedagoģiskais darbinieks. Iestādes vadību nodrošina vadītāja (1 likme – pašvaldības finansējums). 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Augstākā pedagoģiskā 

izglītība ir visiem pedagogiem. Sistemātiska uzmanība tiek pievērsta personāla tālākizglītībai.  

Skolotāji ir pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, 

bērnu tiesību aizsardzībā, pirmās palīdzības sniegšanā u.c. kursos, semināros: 
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✓ Bērni ar autiska spektra un uzvedības traucējumiem skolā – 2 pedagogi; 

✓  Bērnu uzvedības traucējumi, to korekcijas iespējas pedagoģiskajā mijiedarbībā – 1pedagogs; 

✓  Kompetences un izaicinājumi 21.gadsimtā – 5 pedagogi; 

✓ Audzināšana- skolēna vispusīgas attīstības pamats - 5 pedagogi; 

✓ Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā procesā ar izglītojamiem, kuriem ir dažādi 

funkcionālie traucējumi – speciālais pedagogs; 

✓ Aktuāli jautājumi logopēdijā – logopēde; 

✓ Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide - administrācija – 

iestādes vadītāja un iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā; 

✓  Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā – 2 pedagogi; 

✓ Seminārs PI MA vadītājiem “Kultūra, izglītība, sadarbība” – Iestādes vadītājas vietniece 

izglītības jomā ; 

✓  Seminārs PI MA vadītājiem “Kompetenču izglītība” - Iestādes vadītājas vietniece izglītības 

jomā; 

✓  Muzikāli ritmisko kustību apguves aspekti pirmsskolā – 2 mūzikas pedagogi; 

✓ eTwinning proekti pirmsskolā – Multilateral Contact Seminar “Codding with eTwinning”. 

 

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

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

iespējām un resursiem.  

  No 31 pedagoģiskjiem darbiniekiem 3.kvalitātes pakāpe ir 7 pedagogiem. Iestādē 2  

pedagogiem ir maģistra grāds. Iestādē strādā atbalsta personāls: logopēds, speciālais skolotājs, 

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

Bāriņtiesas darbinieks.  

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pirmsskolas 

izglītības iestādē “Zvaigznīte” strādā pedagoģiskie darbinieki vecumā no 25 līdz 64 gadiem - 25 - 29 

gadi - 4 pedagogiem;  30 - 39 gadi  - 2;  40 - 44 gadi  - 5;  45 - 49 gadi  - 7; 50- 64 gadi - 13. 

Skolotāju darba slodze ir atbilstoša. Lielākā daļa skolotāju strādā 0,85 lielu darba slodzi. 

Kvalitatīvu pienākumu izpildi nodrošina skolotāju entuziasms. Skolotāju darba slodzes sadala, ievērojot 

iestādes izglītības programmas un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vadītāja pārzina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci un stiprās puses. Skolotāji apmeklē kursus un seminārus pēc nepieciešamības. Pēc kursu 

apmeklējumiem skolotāji dalās pieredzē ar kolēģiem pedagoģiskās padomes sanāksmēs. Katru gadu 

tāmē paredzēti līdzekļi tālākizglītībai. Iestādes darbinieki atzīst, ka  iestādes vadība nodrošina iespēju 

piedalīties dažādos ar specialitāti vajadzīgos kursos, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, 

metodiskajās apvienībās. 

 Iestādē  2018./2019.m.gadā visiem pedagogiem un tehniskajam personālam tiks rīkoti atkārtoti  

kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā’’. Pēc vajadzību apzināšanas iestādē tiek rīkotas dažādas lekcijas. Šajā 

mācību gadā gan pedagogiem, gan izglītojamo vecākiem tiek plānotas psiholoģes lekcijas.   

 

Secinājumi: 

Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību. Pedagoģiskais personāls 

ieinteresēts tālākizglītībai. Iestādes uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki. 

  

Turpmākā attīstība:   

Skolotājiem vēlams arī turpmāk apmeklēt kursus, seminārus. Dažiem pedagogiem nepieciešams 

iegūt kvalitātes pakāpes. 

 

  Vērtējums: labi   
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7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

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

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

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

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

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

gadam. Mācību gada laikā vadītāja kopā ar administrāciju saplāno pedagoģiskās padomes sanāksmes, 

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

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

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

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

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

analīze tiek veikta pedagoģiskajās padomes sanāksmēs.    

 

 Secinājumi:  

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

pedagogu darba pašvērtēšana.  

 

 Turpmākā attīstība:  

Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu.  

 

 Vērtējums: labi    

 

 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

    Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija 

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

nolikums apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 28.novembra lēmumu Nr.6.3 (protokols 

Nr.11). 

 Iestādi vada vadītāja. Vadītāja savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi 

un sniedz darbiniekiem atbalstu. Skolotāji atzīst, ka vadītāja konsultējas ar darbiniekiem svarīgu 

jautājumu izlemšanā, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Skolotāji atzīst, ka vadītāja 

deleģē funkcijas un panāk to izpildi (Edurio 4,0; 10.pielikums). Vadītāja regulāri pārskata un izvērtē 

Iestādes darbinieku ierosinājumus darba uzlabošanai. Skolotāji atzīst, ka iestādes vadība nodrošina 

informāciju par iestādes darba stratēģiju, pieņemtajiem lēmumiem un iestādes ikdienas darbu. Iestādes 

darba organizēšanā vadītāja savstarpēji sadarbojas ar iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem, 

sabiedrību, pašvaldību un IZM. Iestādes vadītāja īsteno efektīvu sadarbību ar Ventspils pilsētas domes, 

izglītības speciālistiem, iestādes vecāku padomi, rūpējas par iestādes prestižu. 

 Skolotāju darba slodzes tiek rūpīgi plānotas. Par izmaiņām slodzē skolotāji tiek savlaicīgi 

brīdināti. Visi skolotāji priekšlikumus darba uzlabošanai var izteikt individuālajās sarunās, pedagoģiskās 

padomes sēdēs un mācību gada noslēgumā rakstiski. Skolotāji uzskata, ka var pārrunāt darba problēmas 

ar Iestādes vadītāju un viņu viedoklis tiek ņemts vērā. 

 

Secinājumi:  

Amatu aprakstos labi izstrādāta pienākumu un atbildības sadale. Laba sadarbība ar citām 

institūcijām. Iestādē labs mikroklimats. Labi organizēts mācību process. Labi organizēti pasākumi 

iestādē un ārpus tās.  

 

Turpmākā attīstība: Turpināt iestādes inovatīvo darbību.  

 

Vērtējums: ļoti  labi   
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7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

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

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

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

izglītojamie, iepazīstot jaunāko bērnu literatūru. Iestāde sadarbojas ar pilsētas Mūzikas skolu, kurā 

mācās 5 pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” izglītojamie. Ļoti laba sadarbība ir ar 2. vidusskolu, 

6.vidusskolu, Sporta skolu, Futbola klubu. Februārī sagatavošanas grupu pedagogi dodas uz skolu 

pārrunāt pēctecības nodrošināšanu pirmsskolā un sākumskolā. Bet maijā pedagogi izlaiduma grupu 

bērnus ved iepazīties ar 1.klašu skolotājām un skolu. Veiksmīga sadarbība ar visām Ventspils pilsētas 

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

izglītības iestādes “Zvaigznīte” izglītojamie piedalās dažādās sporta aktivitātēs. Pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zvaigznīte” izglītojamie piedalījās Olimpiskās dienas ietvaros organizētajos pasākumos. 

 

Secinājumi:  

Laba sadarbība ar Ventspils pilsētas domi, kas nodrošina finansiālos resursus un atbalsta iestādes 

attīstību. Ilggadēja un sekmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas bibliotēkām. Laba sadarbība ar 

Ventspils pilsētas izglītības iestādēm. Laba sadarbība ar Ventspils Olimpisko Centru. 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Sadarbībā ar pašvaldību meklēt iespējas iesaistīties reģionālos, valsts un starptautiskos projektos, 

lai piesaistītu finansējumu. 

✓ Iestādei aktuālu jautājumu risināšanā. 

 

Vērtējums: labi  

 

 
8.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 
 Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem): 

 

 Jomas un turpmākā attīstība  

  1.Mācību saturs:   

 

✓ Plānojot mācību saturu, skolotājam jāparedz atbilstošas mūsdienīgas metodes un paņēmieni.  

✓ Mācību darbā izmantot diferenciāciju un individualizāciju.  

✓ Iestādes atbalstu komandas veidošana (logopēde, speciālā skolotāja, medicīniskā māsa, 

vadītājas vietniece izglītības jomā). 

 

  2.Mācīšana un mācīšanās:  

 

✓ Pilnveidot mācību vidi, maksimāli nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu mūsdienīgi un 

inovatīvi; 

✓ Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir emocionālie un psihiskie traucējumi, kā arī 

ar talantīgajiem bērniem.   

✓ Veicināt sadarbību ar vecākiem un aizbildņiem.  

✓ Veidot izglītojamos motivāciju mācību darbam un sadarbības prasmēm.  

✓ Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu, pārbaudes un vērtēšanas formas  

un metodes.  

✓  Strādāt pie moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā.  

✓  Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par mācību sasniegumiem.  Uzlabot informācijas 

apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.  
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    3.Izglītojamo sasniegumi: 

 

✓ Paaugstināt kvalitatīvāku un mūsdienīgāku pedagoģisko procesu, pakāpeniski ieviešot 

kompetenču pieeju izglītības procesā. 

✓ Pilnveidot vērtēšanas sistēmu iestādē.  

 

 

     4.Atbalsts izglītojamajiem:  

 

✓ Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un cilvēkdrošības 

jautājumiem grupu nodarbībās un Iestādes aktivitātēs. 

✓ Organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai veidotu prasmes rīkoties 

ekstremālās un ārkārtas situācijās.   

✓ Mācīt izglītojamos ikdienā rūpēties par savu drošību.   

✓ Izveidot vienotu programmu karjeras plānošanā un veidošanā.   

✓ Atbalsta personāla darbība. 

✓ Turpināt iestādē veikt vecāku apmeklējumu un priekšlikumu uzskaiti.   

✓ Uzlabot informācijas apmaiņu starp pedagogiem un vecākiem.  

 

5.Iestādes vide:  

 

✓ Nepieciešams iestādes grupu telpu remonts.   

 

 

6. Resursi:  

 

✓ Turpināt regulāri atjaunot un papildināt  mācību līdzekļus un materiāli tehnisko bāzi.  

✓ Iestādes atbalsta personāla darbība. 

✓ Skolotājiem vairāk iesaistīties profesionālo asociāciju darbībā, ESF projektos, ārpus iestādes 

projektos, radošo darbu skatēs. 

 

 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:   

 

✓ Turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu. 

✓ Pilnveidot izglītības iestādes Padomes aktīvāku iesaistīšanos iestādes darbībā. 

✓ Turpināt iestādes inovatīvo darbību.  

✓ Sadarbībā ar pašvaldību meklēt iespējas iesaistīties reģionālos, valsts un starptautiskos projektos, 

lai piesaistītu finansējumu iestādes aktuālo jautājumu risināšanā.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspils pilsētas  pirmsskolas izglītības 

 iestādes “Zvaigznīte” vadītāja     Olga Ņefjodova 
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Pielikumi 
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                                                                                                                         1.pielikums 

 

 
 

2015. gada aprīlis 2016. gada aprīlis 2017. gada aprīlis

Sociālais kontakts 20 60 85

Orientēšanās laikā, telpā 10 45 70

Matemātiskie priekšstati (skaitīšana, cipari, ģeometriskās formas) 20 70 90

Lasītprasme un stāstītprasme 15 55 85

Fiziskā attīstība (rokas gatavība rakstītprasmes apguvei) 18 50 90

VENTSPILS PILSĒTAS DOME PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBS IESTĀDE "ZVAIGZNĪTE"

2010. gadā dzimušo bērnu individuālās attīstības izaugsme procentos par laika periodu no 2014./2015. mācību gada 

aprīļa līdz 2016./2017. mācību gada aprīlim ( 35 bērni)

20 %

10 %

20 %
15% 18 %

60 %

45 %

70 %

55 %
50 %

85 %

70 %

90 %
85 %

90 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sociālais kontakts Orientēšanās laikā, telpā Matemātiskie priekšstati

(skaitīšana, cipari, ģeometriskās

formas)

Lasītprasme un stāstītprasme Fiziskā attīstība (rokas gatavība

rakstītprasmes apguvei)

2010. gadā dzimušo bērnu individuālās attīstības izaugsme par laika periodu no 2014./2015. 
mācību gada aprīļa līdz 2016./2017. mācību gada aprīlim

2015. gada aprīlis 2016. gada aprīlis 2017. gada aprīlis
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2016. gada aprīlis2017. gada aprīlis

Sociālais kontakts 30 65

Orientēšanās laikā, telpā 20 55

Matemātiskie priekšstati (skaitīšana, cipari, ģeometriskās formas)25 75

Lasītprasme un stāstītprasme 20 60

Fiziskā attīstība (rokas gatavība rakstītprasmes apguvei) 30 80

2011. gadā dzimušo bērnu individuālās attīstības izaugsme procentos par laika periodu no 2015./2016. mācību gada 

aprīļa līdz 2016./2017. mācību gada aprīlim (33 bērni)
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Sociālais kontakts Orientēšanās laikā, telpā Matemātiskie priekšstati

(skaitīšana, cipari,

ģeometriskās formas)

Lasītprasme un stāstītprasme Fiziskā attīstība (rokas

gatavība rakstītprasmes

apguvei)

2011. gadā dzimušo bērnu individuālās attīstības izaugsme par laika periodu no 2015./2016. 
mācību gada aprīļa līdz 2016./2017. mācību gada aprīlim

2016. gada aprīlis 2017. gada aprīlis
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2016. gada oktobris 2017. gada aprīlis 2017. gada decembris

Sociālais kontakts 30 35 48

Orientēšanās laikā, telpā 15 25 35

Matemātiskie priekšstati (skaitīšana, cipari, ģeometriskās formas) 20 40 55

Lasītprasme un stāstītprasme 15 25 40

Fiziskā attīstība (rokas gatavība takstītprasmes apguvei) 20 35 40

2012. gadā dzimušo bērnu individuālās attīstības izaugsme procentos par laika periodu no 2016./2017. mācību gada aprīļa līdz 

2017./2018. mācību gada decembrim ( 27 bērni)
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Sociālais kontakts Orientēšanās laikā, telpā Matemātiskie priekšstati
(skaitīšana, cipari, ģeometriskās

formas)

Lasītprasme un stāstītprasme Fiziskā attīstība (rokas gatavība
takstītprasmes apguvei)

2012. gadā dzimošo bērnu individuālās attīstības izaugsme procentos par laika 
periodu no 2016./2017. mācību gada aprīļa līdz 2017./2018. mācību gada decembrim.

2016. gada oktobris 2017. gada aprīlis 2017. gada decembris



26 
 

                                                                                                                       2.pielikums 
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Labi apguvis

Ļoti labi apguvis

Daļēji apgubis

Nepietiekami apguvis

Ventspils pirmsskoas izglītības iestāde "Zvaigznīte" 
izglītības programmas realizācijas rezultātu

salīdzinājums

2017./2018.m.g. 2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g.
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3.pielikums 

 

 

4.pielikums 
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5.pielikums 

 

6.pielikums 
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7.pielikums 

 

 

8.pielikums 

 

9.pielikums 
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10.pielikums 

 


