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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 
01011111 

 
V-3614 14.01.2011 122 133 

Mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības 

programma  

01011121 

 

V-5770 14.01.2011. 51 54 

Speciālā pirmsskolas 

Izglītības programma 

izglītojamiem ar 

jauktiem attīstības 

traucējumiem 

01015611  V_5123 31.08.2021. 1 1 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā: 

1.2.1. 2021./2022. mācību gadā 6 izglītojamie, sakarā ar dzīvesvietas maiņu 

mainīja izglītības iestādi. 

1.2.2. 2021./2022.mācību gadā 2 izglītojamie izglītības iestādē tika uzņemti ar 

apakšstatusu uz laiku.  

 

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.) 

1  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

3  

 

 

 

 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija –  

Pedagoģiskajam kolektīvam sadarbojoties, veicināt Izglītības iestādes veidošanos 

būt par mūsdienīgu un atvērtu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie 

apgūst individualitātes veidošanos, ES apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā 

vidē. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  

Izglītojamais – zinātkārs, aktīvs, draudzīgs, daudzpusīgs. Ģimene – uz sadarbību 

vērsta, atsaucīga, ieinteresēta, līdzatbildīga. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – 

Laikmetīga, daudzpusīga, droša, vērtību orientēta pirmsskolas izglītības iestāde. 

Pedagogs – radošs, komunikabls, cieņpilns, uz pārmaiņām vērsts. 

 

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

 

1.  Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana 

un izglītības kvalitātes   nodrošināšana. 

2. Mācību procesa  īstenošana, izmantojot IKT tehnoloģijas. 

3. Pedagogu valsts valodas prasmju lietošanas veicināšana. 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 

Izglītības iestādes 

vadības un pedagogu 

profesionālā 

kompetences 

pilnveidošana un 

izglītības kvalitātes 

nodrošināšana. 

 

Iestādē strādā pirmsskolas 

izglītības skolotāja, kas apguvusi 

profesionālās kompetences 

pilnveides programmu 

“Pirmsskolas konsultanti 

pirmsskolas iestādes vajadzībām”. 

2021./2022. mācību gadā 

programmu apgūst vēl 2 

pedagogi. 

Apgūstot programmu, mentors 

sniedz atbalstu tiem skolotājiem, 

kuri iegūst pirmsskolas skolotāja 

kvalifikāciju atbilstoši Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras 

piektajam līmenim, un divus 

gadus pēc tās. 

Sasniegts 

 Turpināt savu un darbinieku 

tālākizglītību un profesionālo 

Sasniegts. 

Divi darbinieki uzsāka 

studijas un ar 



izaugsmi, kas vērsta uz pašattītību 

un kopīgu mācīšanos. 

2022./2023.gadu 

strādā par pirmsskolas 

pedagogim. 

NR.2. 

Veicināt līdzsvarotu 

un pēctecīgu pāreju 

no pirmsskolas uz 

sākumskolu. 

Pieredzes apmaiņa ar 

sākumskolas skolotājiem. 

Daļēji sasniegts, jo 

aktivitātes ierobežoja 

COVID-19 

ierobežojumi. 

 Izglītojamo diagnosticējošo darbu 

veikšana, kas tiek atkārtoti veikta 

1. klasē un aprakstošā vērtējuma 

izstrāde, kas tiek iesniegts skolā. 

Sasniegts 

 

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.  

Nodrošināt 

iekļaujošās izglītības 

realizēšanu izglītības 

iestādē un 

mazākumtautību 

izglītojamo 

integrēšanu latviskā 

vidē. 

Veikt savlaicīgu izglītojamo 

speciālo vajadzību izvērtēšanu, 

pamatojoties uz Iestādes vadītājas 

apstiprināto rīkojumu. 

Daļēji sasniegts 

 Sadarbībā ar vecākiem akcentēt 

valsts valodas nozīmi izglītojamā 

attīstībā. 

Daļēji sasniegts 

Nr.2  

Pilnveidot Izglītības 

iestādes vadības un 

pedagogu 

profesionālo 

kompetenci un 

paaugstināt atbildību 

izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā un 

veiksmīgi sekmējot 

visu līmeņa 

sadarbību. 

Pedagogu Atbalsta dienesta e-

vides (EvPa) aprobācija. 

Nav sasniegts. Plānots 

ieviest 2023.gadā. 

 Organizēt pedagogu profesionālās 

pilnveides aktivitātes, kas 

Daļēji sasniegts, jo 

aktivitātes ierobežoja 



balstītas uz savstarpējās pieredzes 

apmaiņu. 

COVID-19 

ierobežojumi 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

- Iestādē strādā pirmsskolas izglītības 

skolotāja, kas apguvusi profesionālās 

kompetences pilnveides programmu 

“Pirmsskolas konsultanti pirmsskolas iestādes 

vajadzībām”. Apgūstot programmu, mentors 

sniedz atbalstu tiem skolotājiem, kuri iegūst 

pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju atbilstoši 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

piektajam līmenim, un divus gadus pēc tās. 

-2 pedagogi apgūst Ventspils Vadītāju 

izaugsmes programmu "VIP – Akadēmija”. 

-Pilnīgotas pirmsskolas izglītības skolotāju 

zināšanas par kompetenču pieejas īstenošanu 

mācību procesā, apmeklējot profesionālās 

pilnveides kursus,  daloties pieredzē ar labās 

prakses piemēriem. 

 

- 2021./2022. mācību gadā programmu apgūst 

vēl 2 pedagogi, kas turpmāk būs atbalsts 

jaunajiem pedagogiem studiju laikā un 2 

gadus pēc tām.  

-Turpināt vadītājas vietniecei izglītības jomā 

apmeklēt Ventspils Vadītāju izaugsmes 

programmu programmu "VIP – Akadēmija”. 

-Iestādes vajadzību pilnveidošanai 1 

pedagogs apgūst izglītības tehnoloģiju 

meistara kursus "Izglītības tehnoloģiju 

mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju 

izmantošanai mācībās. 

 

Mācību procesa neatņemama sastāvdaļa ir 

audzināšanas darba īstenošana. Pamatojoties 

uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480  

“Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 

informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 

kārtība”, Izglītības iestādē ir izstrādāts, 

vadītājas apstiprināts Audzināšanas darba 

plāns.  

 

 

-Kopīgi tiek izvirzīti Audzināšanas darba 

virzieni triju gadu periodam.  

-Lai veicinātu izglītojamo veselīga 

dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā, 

kopīgi tika pieņemts lēmums veselības un 

fiziskās aktivitātes mācību jomas nodarbības 

katrai grupai organizēt trīs reizes nedēļā, no 

kurām 2 – dabā. 

Aktualizēt Audzināšanas plānu. 

 

 



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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Speciālā pirmsskolas Izglītības programma 

izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem. (31.08.2021.) 

 

Izglītības iestādē strādā Atbalsta komanda. -Sekmēt Atbalsta komandas sadarbību ar 

grupas pedagogiem.  

-Atbalsta komandas atbalsts izglītojamo 

vecākiem. 

Atbalsta programma “STOP 4-7” 

izglītojamajiem ar nevēlamu uzvedību. 

-Veicināt lai turpmāk vairāk izglītojamo šo 

programmu apgūst.  

-Veicināt, lai grupas skolotājas un izglītojamo 

vecāki programmu ” STOP 4-7” uztvertu kā 

atbalsta pasākumu izglītojamajam, ne papildu 

pienākumus un slogu. 

Ir izstrādāts izglītojamā portfolio, kurā tiek 

atspoguļota informācija par katra bērna 

stiprajām un vājajām pusēm un turpmākā 

individuālā darba plāns. 

Veicināt grupas skolotāju sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem informējot par bērnu 

sasniegumiem. 

Mazākumtautību izglītojamo integrēšana 

vispārējā pirmsskolas izglītības programmā. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu profesionālā kompetences 

pilnveide. 

Pilnveidot pedagogu profesionālā 

kompetences pilnveide, katru mācību gadu 

izstrādājot Pedagogu tālākizglītības plānu. 

Izglītības iestāde nodrošina izglītības 

programmu izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Sniegt atbalstu grupas pedagogiem, kuri 

īsteno speciālo pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamiem ar jauktas attīstības 

traucējumiem, ikdienas darba organizēšanā, 

mācību metožu pielietošanā un individuālā 

plāna veidošanā. 

Finanšu resursu izlietošanas izvērtēšanā ir 

iesaistīti visi darbinieki. 

Iepazīstināt Iestādes padomi ar mācību 

līdzekļu iegādes kārtību. 

 

 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītojamiem, kuriem ir novērojama 

nevēlama uzvedība un agresija kā viena no tās 

-Sadarbojoties atbalsta komandā turpināt 

darbu, lai pēc iespējas ātrāk pamanītu 

izglītojamiem nepieciešamo atbalstu, 



izpausmēm, tiek sniegti savlaicīgi atbalsta 

pasākumi. 

(saziņa ar vecākie, programma STOP 4-7, 

ped.med. komisija, individuālais izglītības 

programmas apguves plāns) 

pilnveidot grupas darbinieku sadarbību ar 

atbalsta komandu. 

 

Izglītības iestāde vērsta uz to, lai katrs 

darbinieks tiktu novērtēts un saņemtu 

atgriezenisko saiti par paveikto. 

 

Lai veicinātu kolektīva labizjūtu organizēt 

koppsākumus un citas pedagogu motivējoša 

aktivitātes. 

 

Individuāla pieeja izglītojamajiem, 

diferencējot mācību uzdevumus. 

Izvirzīt 2022./2023. mācību gadā Pilsoniskās 

līdzdalības caurviju prasmi kā prioritāti ar 

mērķi iesaistīt katra izglītojamo mācību 

procesa organizēšanā un plānošanā, lai katram 

izglītojamam būtu sajūta, ka intereses tiek 

ievērotas. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes grupu telpās tiek veikts gaisa 

kvalitātes CO2 monitorings. Iestādes telpas, 

kuras izvietotas saules pusē ir aprīkotas ar āra 

žalūzijām, kas nodrošina atbilstošu gaisa 

kvalitāti. 

 

Iestādes telpas, kuras izvietotas saules pusē ir 

aprīkotas ar āra žalūzijām.  

 

Iestādē regulāri tiek papildināta ar IKT. Sadarbībā ar dibinātāju atjaunot nolietojušās 

IKT. 

 

 

 

 

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

 

4.1.Noslēgts sadarbības līgums ar VIAA par Erasmus+ projektu “Nākotnes skolas 

partneri”, līguma Nr. 2019-1-RO01-KA229-063102_3 īstenošanu. Projekta 

aktivitāšu mērķis ir bērnu izglītošana. Akceptējot tādas morāles īpašības kā 

DRAUDZĪBA, CIEŅA LĪDZCIETĪBA un u.c. Projekts tika realizēts līdz 2022.gada 

31.jūlija.  

4.2.Iestādes veiksmīgi izpildījusi Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, 

jaunatnes un sporta jomā Erasmus+aktivitātes “eTwinnig” organizētās iniciatīvas 

“eTwinning Skola”kritērijus, iegūstot “eTwinning Skola” statusu 2021 – 2022. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Programma STOP 4 – 7. 

 

 



6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1 Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, 

godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

6.2 Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un 

paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

 

6.3.Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā vērtību, turpinot pilnveidot izglītības 

iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

 

6.1.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

• Iespēju robežās vecākiem sniegt informāciju par Iestādei piešķirtā finansējuma 

izlietojumu. 

• Vecākiem sniegt plašāku informāciju par individuālajiem mācību līdzekļiem 

izglītojamiem. 

• Saistībā ar Covid -19 ierobežojumiem, vecākiem tika liegta iespēja pilnvērtīgi iesaistīties 

mācību procesā 

7. Citi sasniegumi  

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

• Izglītības iestāde jau kā tradīciju piekopj divas reizes mācību gada laikā, 

sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, organizēt akcijas ar mērķi veicināt 

izglītojamo tādu vērtību un tikumu izkopšanu, kā laipnība un līdzcietība. 

• Decembrī tiek organizēta aktivitāte “Lai sirsniņā silti!”, kuras laikā 

iepriecinām Venstpils Sociālā aprūpes nama “Selga” seniorus. 

• Pavasarī pirms Lieldienām tiek rīkota akcija “Prieks, kas vairo veselību!”, 

kuras laikā tiek iepriecināti tie bērni, kuri Lieldienas pavada Ziemeļkurzemes 

reģionālajā slimnīcā. 

7.2.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

 


