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SASKAŅOTS 

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja 

Jana Bakanauska 

 
  



1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

0101 11 11  V-2867 13.09.2010 165 158 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): Piesakoties uz 

vietām izglītības iestādē, vecāks norāda vēlamās izglītības iestādes, līdz ar to, ja ir 

vietas, bērns tiek konkrētā iestādē. Vecākiem apmierina mūsu iestādes sniegtie 

pakalpojumi un kvalitāte, tāpēc tie ir tikai daži gadījumi, kad kāds mācību gada laikā 

pārtrauc mācības mūsu iestādē.  

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā); 5 izglītojamie mainīja dzīves vietu. 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 

Izglītības iestādi mainīja 6 bērni. 4 izglītojamie vecumā līdz 2 gadi, kuri 

iestādi apmeklēja uz laiku, līdz atbrīvojās vieta iestādē tuvāk dzīves 

vietai. Viens vecumā līdz 3 gadi – atbrīvojās vieta dārziņā, kas tuvāk 

dzīves vietai.  

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas 

iemesls). Vienam bērnam tika noteikta cita izglītības programma, tāpēc 

nācās mainīt iestādi. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

3 Pēc prasībām par sertifikātu 

iestādē izveidojās 5 

vakances. Lai nodrošinātu 

darbu, divas mazās grupas 

tika apvienotas, jo bērnu 

apmeklējums bija ļoti zems. 

Viens pedagogs atradās uz 

ilgstošas slimības lapas, kā 



rezultātā tika pārtrauktas 

darba attiecības. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

2 Logopēdi 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

2.1.Izglītības iestādes misija – kvalitatīvs un humāns pedagoģiskais process, kurā 

respektē bērna individualitāti. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – efektīva un demokrātiska iestāde, kas 

orientēta uz vispārējām vērtībām, saglabājot un veicinot kultūras mantojumu, 

izveidojot drošu, attīstošu un modernu izglītības vidi, kas rosina izglītojamos izzināt, 

jautāt, sadarboties. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Pirmsskolas izglītības iestādē tiek 

sekmēta pozitīva, cieņpilna un atbalstoša sadarbības vide. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 Vienotas 

pieejas izveidošana 

mācību procesa 

plānošanai un 

izglītojamo mācību 

sasniegumu 

vērtēšanai 

a) kvalitatīvi Skolotāji ir apguvuši 

plānošanas prasmes skolvadības 

platformā e-klase. Iestādē ir 

ieviesta izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Sasniegts. Vecāki ir 

ieinteresēti sekot līdzi 

sava bērna 

sasniegumiem e-klasē 

 b) kvantitatīvi Visi skolotāji 

saņēmuši konsultāciju par 

izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanu e-klasē 

Pedagogi dalās labās prakses 

pieredzē par darba plānošanu ar 

kolēģiem 

Sasniegts 

Nr.2 Informācijas 

tehnoloģiju 

izmantošana mācību 

procesa dažādošanai 

a)kvalitatīvi  

Iestādes pedagogiem sniegts 

nepieciešamais atbalsts digitālo 

mācību rīku izmantošanai 

rotaļnodarbībās. 

Izglītības iestādes vadība 

nodrošina mērķtiecīgu 

tehnoloģisko inovāciju ieviešanu 

izglītības iestādē un izmantošanu 

pedagoģiskajā procesā 

Sasniegts 

 b) kvantitatīvi  Sasniegts 



85% iestādes pedagogu, tai skaitā 

mūzikas, mācību procesa 

dažādošanai izmanto digitālos 

rīkus. 

Visas grupas ir nodrošinātas ar 

datoru un bezvada interneta 

pieslēgumu. 

Organizētas divas radošās 

apmācības par digitālo vietņu 

izmantošanu un pielietošanu 

(canva.com) 

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

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 Rosināt bērnu 

interesi, par dabu un 

tuvāko apkārtni 

a) kvalitatīvi  

Izstrādāt atbilstoši bērnu 

vecumam āra nodarbību 

aktivitātes. Sekmēt priekštatus, 

par ietekmi uz dzīvo un nedzīvo 

dabu. 

Sasniegts 

 

 b) kvantitatīvi Regulāra, 

mērķtiecīga pedagogu mācību 

procesa organizēšana āra vidē 

visos gadalaikos, ne mazāk, kā 1x 

nedēļā. Pedagogi 2x gadā dalās 

labās prakses piemēros. 

Sasniegts 

 

Nr.2 Atbalsts bērnu 

pozitīvai uzvedībai. 

a) kvalitatīvi  

Kursi, pieredzes apmaiņa. 

Pedagogu un bērnu kopīgi 

izstrādātie grupas noteikumi.  

Drošas un atbalstošas grupas 

vides veidošana. 

Kursi, pieredzes apmaiņa 

 

Sasniegts  

 

 b) kvantitatīvi  

Edurio aptaujas vecākiem, 

pedagogiem. Dalība stop 4-7 

programmā, novērojot projekta 

ietvaros sasniegtos rezultātus. 

Sasniegts 

. 

 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem tiek sniegts atbalsts 

rotaļnodarbību plānošanai grupā, kurā ir 

izglītojamie ar individuāla atbalsta 

vajadzībām, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi 

Nepieciešams atbalsta personāls, kas 

savlaicīgi nodrošinātu izglītojamā izaugsmi 

Regulāri iestādes teritorijā tiek rīkoti 

pasākumi vecākiem ar bērniem. 

Sadarbībai ar vecākiem veidot dažādas darba 

formas.  

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Pārzina katra bērna stiprās un vājās puses. Tiek 

veidota vide, kurā bērni var justies droši un 

līdzvērtīgi ar citiem, ietekmēt notiekošo, nebūt 

vienaldzīgam. 

Nepieciešams atbalsta personāls, kas palīdz  

novērst nevienlīdzību. 

Atgādnes, kā rīkoties emocionālās vardarbības 

gadījumā. 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes telpu izmērs un 

funkcionalitāte atbilst prasībām, lai īstenoti 

iekļaujošo izglītību. 

 Ja nepieciešams, īstenot jaunas izglītības 

programmas 

Izglītības iestādē ir pielāgota bērniem ar 

speciālām vajadzībām 

Atbalsta speciālista, sociālā pedagoga 

piesaiste neskaidru jautājumu atrisināšanā 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Katrā grupā ir pedagogu un bērnu izstrādāti 

grupas noteikumi, kuri ir jāievēro. Veikti 

pasākumi izglītojamo drošības 

nodrošināšanai. 

Aktualizēt bērnu un iestādes darbinieku 

atbildību par drošību un drošu rīcību ikdienas 

sadzīvē. 

Pedagogi jūtas atbalstīti dažādu 

starpgadījuma jautājuma risināšanā, kā arī 

paši prot uzņemties atbildību un rīkoties 

atbilstoši situācijai 

Nepieciešams atbalsta personāls, kas sniegtu 

profesionālu tūlītēju risinājumu. 

Darbiniekam, kā arī bērnam tiek radīta 

drošības sajūta, ka viņš ir uzklausīts, pamanīts 

un jebkurā brīdī var vērsties pēc palīdzības. 

Pilnveidot iestādes darbinieku zināšanas, 

prasmes emocionālajā un psiholoģiskajā 

saskarsmē ar izglītojamiem, vecākiem 

Iestādē ir labs mikroklimats, saliedēts 

kolektīvs, savas tradīcijas 

Turpināt organizēt kopīgus pasākumus, kas 

veicinātu kolektīva saliedēšanu 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 



 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir nodrošināti nepieciešamie materiāltehniskie 

resursi 

Nodrošināt izglītojamos ar individuālajiem 

mācību līdzekļiem pilnā apmērā 

Skolotājiem ir brīvi pieejams kopējamais 

aparāts, kā arī katrā grupā ir portatīvais dators 

Kursi jauniem pedagogiem par dažādu IT 

platformu izmantošanu. 

Pieejamie resursi dažādo un uzlabo mācību 

procesa kvalitāti 

Nepieciešams papildināt materiāltehnisko 

bāzi. 

Iestādes teritorija ir sakopta un labiekārtota 

atbilstoši bērnu vecumam. Telpas ir 

estētiskas, drošas, pārdomāts izkārtojums.  

Atjaunot un papildināt rotaļu konstrukcijas 

āra laukumiņā. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. Eiropas jūdze. Sporta skolotāja pavadībā 

piedalījāmies projektā, lai veicinātu fiziskās aktivitātes.  Eiropas jūdzē piedalījās 4 

grupas, kopā veicot 7 km garu distanci. 

4.2.Projekta īsa anotācija un rezultāti. Sagatavošanas grupa piedalījās Ventspils 

Tehnikuma starpvalstu projekta ietvaros rīkotajā lokālā aktivitātē, kuras mērķis ir 

veicināt “zaļo” domāšanu.  Grupas bērni kopā ar vecākiem izgatavoja darbiņu no 

iepriekš lietotiem materiāliem vai dabā pieejamiem resursiem tēmā “Zaļākai 

Ventspilij”. Bērni bija ieinteresēti piedalīties un iesaistīties visā gatavošanas 

procesā. Rezultātā saņēma atzinību “Par piedalīšanos”.  

  

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

 Nav sadarbības līgumu.  

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

6.1.1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts 

nacionālajām vērtībām, stiprināt izglītojamo emocionālo saikni ar savu ģimeni, 

dzimtu, piederību iestādei, vietējai kopienai. 

6.1.2. Veidot izglītojamo ekoloģisko apziņu un uzvedību, pilnveidojot izglītojamo 

interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu: izglītojamo aktīva pētniecība un 

praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanā pastaigās un āra nodarbībās. 

6.1.3. Individuālo spēju un talantu attīstīšana, domājot par izglītojamā personību. 

6.2.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas.  

Pasākumos iesaistīti vecāki, veicinot sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību. Grupās 

iekārtoti nacionālās identitātes stūrīši. Valsts svētku pasākuma noformēšanā tiek 

iesaistīti vecāki. 

Izglītojamiem ir interese par dabā notiekošajiem procesiem. Bērni aktīvi iesaistās 

apkārtnes izzināšanā, pētniecībā. Iestāde piedalījās Ekoskolas aktivitātē - Silto 

džemperu diena 2022. īpaši akcentējot lietas, ko varam darīt, lai mazinātu 

globālās sasilšanas procesus. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1.Nav būtisku izglītības iestādes sasniegumu. 


