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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 

Vispārējās 01011111 P.Stradiņa V-3685 19.01.2011. 163 181 

pirmsskolas  10/12     

izglītības       

programma       

Mazākumtautību 01011121 P.Stradiņa V-5769 01.11.2012. 21 0 

vispārējās  10/12     

pirmsskolas       

izglītības       

programma       

 

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): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa – 7 izglītojamie 2021./2022. mācību gada laikā; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi – 10 izglītojamie 2021./2022. mācību 

gada laikā; 

1.2.3. cits iemesls – 1 izglītojamais 

 

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.) 

4 Mūzikas skolotāja, logopēds, pii 

skolotājas. (Logopēds nepiekrita 

vakcinācijai un bija spiests aiziet 

no darba. Neviens nepieteicās uz 

otru mūzikas skolotāju vakanci.) 

2. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

6 Vadītāja, metodiķe, logopēds un 

3 pii skolotājas. 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1.Izglītības iestādes misija – mūsdienīga izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra 

bērna izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde 

“Margrietiņa” – sabiedrībai atvērta mūsdienīga pirmsskolas iestāde, kurā tiek 

nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības ieguve. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – īstenot jēgpilnu pirmsskolas 

izglītības procesu, uz savstarpēju cieņu balstīta, veicinot katra izglītojamā pārliecību 

par sevi kā patstāvīgu, atbildīgu, radošu, pašapzinīgu un lietpratīgu sabiedrības daļu. 

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

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana un pilnveidošana pirmsskolā: 

✓ Audzēkņu vērtēšanas sistēmas pilnveide; 

✓ M. Montessori pieejas pēctecības nodrošinājums izglītības procesā; 

✓ Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošanas turpināšana, uzlabošana un 

paaugstināšana, saskaņā ar iestādes izvirzītajām prioritātēm. 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Audzēkņu vērtēšanas 

sistēmas pilnveide 

Kvalitatīvi: 

• Ventspils valstspilsētas 

vienotais pirmsskolas 

izglītības programmas 

zināšanu un prasmju 

novērtējums pa posmiem. 

 

• Pirmsskolas izglītības 

iestādes «Margrietiņa» 

izstrādātie bērnu zināšanu 

un prasmju novērtējumi – 

6-7 gadīgiem audzēkņiem 

aizejot uz skolu. 

 
 

Kvantitatīvi: 

• Veicot bērnu vienoto 

novērtējumu pa posmiem 

to rezultāti tiek ņemti 

vērā, lai pilnveidotu un 

uzlabotu izglītojamā 

mācību sasniegumus. 

• Sistemātiski tiks turpināts 

izvērtēt bērnu zināšanu un 

prasmju sasniegumus 

pirms došanās uz skolu. 

 

• Sasniegts. 

 

 

 

 
• Daļēji sasniegts – jo 

vērtējums tika 

izstrādāts un ieviests 

21/22 m.g. 

 

 

 

 

• Sasniegts. 

 

 

 

 
• Sasniegts. 



M. Montessori 

pieejas pēctecības 

nodrošinājums 

izglītības procesā 

Kvalitatīvi: 

• Montessori grupu pedagogi 

ir apguvuši zināšanas 

Montessori pieejā balstītos 

kursos. 

 

Kvantitatīvi: 

• Montessori grupu pedagogi 

(darbojas 3 grupas) turpina 

papildus izveidot un 

izstrādāt Montessori mēneša 

plānus, kas palīdz īstenot 

ikdienas apmācības procesu 

kā arī sniedz informāciju 

vecākiem par aktivitātēm 

kas notiek šāda veida pieejā. 

 

• Daļēji sasniegts – jo 

daļa pedagogu 

turpina Montessori 

apmācības kursus. 

 
 

• Sasniegts 

Pedagogu 

profesionālo prasmju 

pilnveidošanas 

turpināšana, 

uzlabošana un 

paaugstināšana, 

saskaņā ar iestādes 

izvirzītajām 

prioritātēm 

Kvalitatīvi: 

• Iegūtās zināšanas pedagogs 

izmanto, lai kvalitatīvi 

īstenotu kompetencēs 

balstītu pirmsskolas 

izglītības saturu. 

• 

Kvantitatīvi: 

• 60% no iestādes 

pedagogiem iegūst augstāko 

pedagoģisko izglītību. 

 
 

• 100% pedagogi turpina 

savas profesionālās 

kompetences pilnveidi. 

 

• Sasniegts 

 

 

 

 

 
• Daļēji sasniegts- jo 

izglītības iestādē ir 

jauni pedagogi, kas 

mācās augstskolā. 

 

• 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 

Turpina M. 

Montessori pieejas 

pēctecības 

nodrošinājums 

izglītības procesā 

Kvalitatīvi: 

• Tiek atvērta ceturtā 

Montessori grupa un turpina 

darboties trīs jau esošās 

Montessori grupas. 

 
 

Kvantitatīvi: 

• 19\20 m.g. izvirzītais 

mērķis par 4 Montessori 

grupām, tiks sasniegts 22/23 

m.g. 

 

• Daļēji sasniegts- 

Jaunatvērtā grupa 

tiek nodrošināta ar 

specifiska tipa 

mēbelēm un 

Montessori 

materiālo bāzi, kā arī 

tiek papildinātas 

pārējās grupas. 

 

• Sasniegts 

Nodrošināt 

pilnvērtīgu E-klases 

izmantošanu mācību 

procesa plānošanā, 

analīzē, sasniegumu 

vērtēšanā un saziņā 

ar vecākiem. 

Kvalitatīvi: 

• Mēneša beigās 

sasniedzamie rezultāti 

papildus tiek atspoguļoti un 

pievienoti E-klases 

plānošanas žurnālā kā 

pielikums. 

 

Kvantitatīvi: 

• Veicināt pedagogu 

iesaistīšanos E-klases 

pilnvērtīgai izmantošanai. 

 

• Sasniegts 

 

 

 

 

 

 
• Sasniegts 

Ieviest “Montessori 

skola” ar mērķi 

izglītot un ieinteresēt 

vecākus par 

Montessori pieejas 

izmantošanu mājas 

vidē. 

Kvalitatīvi: 

• Pedagogi sniedz zināšanas 

un atbalstu vecākiem 

Darbojas "Montessori 

skoliņa"-notiek 

konsultācijas vecākiem par 

Montessori pieeju. 

Konsultācijās vecāki ir 

izpratuši dziļāk Montessori 

pedagoģiskās pieejas 

iespējamos īstenošanas 

ceļus, bērna attīstībā un 

personības pilnveidošanā. 

 

• Nav sasniegts 



  

Kvantitatīvi: 

• Organizē vecākiem 

mērķtiecīgas izglītojošas 

nodarbības, 1x divās 

nedēļās. 

 

• Nav sasniegts 

Pilnveidot audzēkņu 

vērtēšanas sistēmu 

Kvalitatīvi: 

• Formatīvi vērtē audzēkņu 

sniegumus ikdienā, lai 

uzlabotu mācīšanās procesu. 

Turpina diagnosticējošo 

vērtēšanu, tādejādi pedagogi 

izvērtē katra izglītojamā 

mācīšanās stiprās un vājās 

puses, noskaidrojot 

nepieciešamo atbalstu, lai 

savlaicīgi plānotu turpmāko 

mācību procesu. 

 

• Sasniegts 

 
Kvantitatīvi: 

• Pedagogi bērna 

sasniegumus vērtē katru 

mēnesi, noslēdzot mēneša 

tēmu. 

 
• Sasniegts 

Pedagogu 

profesionālo prasmju 

pilnveidošanas 

turpināšana, 

uzlabošana un 

paaugstināšanā 

saskaņā ar iestādes 

izvirzītajām 

prioritātēm. 

Kvalitatīvi: 

• Pedagogi labprātīgi un 

mērķtiecīgi apmeklē 

dažādus kursus, seminārus, 

lai pilnveidotu savas 

zināšanas pedagoģiskajā 

procesā. 

• Pedagogi regulāri veic 

pieredzes apmaiņu izglītības 

iestādes grupās. 

 

• Sasniegts 

 
Kvantitatīvi: 

• Pedagogiem kursi tiek 

piedāvāti pēc iespējas 

biežāk. Līdz gada beigām 

dažādos kursos un 

semināros ir piedalījušies 

visi izglītības iestādes 

pedagogi. 

• Notiek fokuss grupas. 

 
• Sasniegts 



Izveidota jauna 

Vadības komanda 

kurai ir izpratne par 

izvirzītajām 

prioritātēm, mērķiem 

un uzdevumiem. 

Kopīgi 

sasniedzamajiem 

rezultātiem būtisku 

jautājumu risināšanā. 

Kvalitatīvi: 

• Vadības komandai ir vienota, 

mērķorientēta izpratne par 

darba prioritātēm un darbības 

mērķu sasniegšanu. 

• Ir izveidota jauna vadības 

komanda ar skaidriem 

uzdevumiem par vadības 

komandas turpmāko darbību 

un tās nozīmi izglītības 

procesā. 

 

Kvantitatīvi: 

• Motivēti un iesaistīti visi 

pedagoģiskie darbinieki. 

• Ne mazāk kā divas reizes 

mēnesī vadības komanda, 

analizē un izvērtē izvirzīto 

mērķu un uzdevumu izpildi, 

kas sasniegts , kas vēl 

jāpilnveido kā arī jāturpina. 

 

• Sasniegts 

 

 

• Sasniegts 

 

 

 

 

 

 
• Sasniegts 

 

• Daļēji sasniegts- 

jauna vadība 

komanda tika 

ieviesta šajā 

mācību gadā 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums 
 

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

vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tiek veikts kvalitatīvs pirmsskolas izglītības 

process, realizējot kompetencēs balstītu 

pirmsskolas izglītības saturu. 

Turpināt nodrošināt katra izglītojamā 

pilnvērtīgu zināšanu apguvi, ņemot vērā 

izglītojamā prasmes, iemaņas, zināšanas. 

Trīs grupās tiek kvalitatīvi nodrošināta 

Montessori pieejas izmantošana izglītojamā 

mācību procesā. 

Regulāri apzināt un nodrošināt pedagogu un 

personāla profesionālās pilnveides 

vajadzības. 

Turpināt pilnveidot pedagogu zināšanas par 

Montessori pieeju izglītības procesā. 

Tiks nodrošināta Montessori pieejas 

apmācība visās 1. korpusa Montessori grupās. 

Organizēt un veikt katra izglītojamā regulāru 

mācību sasniegumu vērtēšanu. 

Turpināt izglītojamo vajadzību apzināšanu un 

savlaicīgu atbalsta sniegšanu sadarbojoties ar 

vecākiem un atbalsta personālu. 

Veicināt atgriezenisko saiti, nosakot 

prioritāšu lietderīgumu un veicot korekcijas 

plānotajās attīstības jomās. 

Turpināt veikt atgriezenisko saiti pēc 

korekciju ieviešanas plānotajās attīstības 

jomās. 



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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mērķtiecīgs komandas darbs katra izglītojamā 

individuālo spēju un talantu attīstīšanā. 

Turpināt atbalstīt komandas darbu, lai 

sekmētu katra izglītojamā personību. 

Individuālas sarunas ar vecākiem par 

izglītojamā mācību sasniegumiem un 

rekomendāciju sniegšana par interesējošiem 

jautājumiem. 

Turpināt veikt sadarbību ar vecākiem. 

Veicināt izglītojamo iekļaušanu sabiedrībā, 

vides sakārtošanā, saglabāšanā un tradīciju 

stiprināšanā. 

Turpināt izglītojamā sekmīgu iekļaušanu 

sabiedrībā. 

 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ar esošajiem resursiem, Izglītības pārvaldi un 

Ventspils domes atbalstu pilnveidot efektīvu, 

attīstošu un kompetenču izglītības pieejā 

balstītu mācību vidi iestādē un iestādes 

teritorijā. 

Turpināt sadarbību ar Izglītības pārvaldi, 

Ventspils domi, lai pilnveidot mācību iestādes 

vidi un iestādes teritoriju. 

Sekmīga sadarbība ar Ventspils Pārventas 

bibliotēku, Pārventas pamatskolu, 3. 

pamatskolu, Amatu māju, Digitālo centru, 

Brīvdabas muzeju, u.c. 

Turpināt veiksmīgu sadarbību ar esošajām 

iestādēm, lai pilnveidotu, izglītojamā 

zināšana, prasmes un iemaņas. 

Izglītības iestādē notiek pieredzes apmaiņa 

starp pedagogiem par vides funkcionālu un 

estētisku izveidošanu, par pašgatavotu 

mācību materiālu izgatavošanu pedagogi 

dalās pieredzē pilsētas mērogā, piedaloties 

Izglītības Pārvaldes organizētajā pasākumā 

“Ideju terminālis”. 

Turpināt esošās sadarbības iespējas pedagogu 

savstarpējai pieredzes apmaiņai gan iestādes, 

gan pilsētas mērogā. 

Iesaistīt un atbalstīt jaunos pedagogus. 

 
 

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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pilnveidot drošu, labvēlīgu un mūsdienīgu 

darba vidi, ievērojot izglītības ētikas kodeksu 

un izkopjot iestādes tradīcijas. 

Nostiprināt drošu, labvēlīgu darba vidi, 

pedagogiem un personālam. 

Tiek veikts Izglītības iestādes sistemātisks 

darba pārraugošo institūciju vērtējums. 

Turpināt sadarboties ar pārraugojošām 

institūcijām. 

Izglītības iestādes vadītāja, ievērojot Ētikas 

kodeksu, spēj uzklausīt katru darbinieku 

personīgi, pamatot savu viedokli un pieņemt 

citu viedokli, tādejādi darbiniekiem tiek 

nodrošināta pozitīva darba vide. 

Turpināt sadarbību ar iestādes darbiniekiem, 

deliģējot pienākumus, sniedzot pozitīvu 

atgriezenisko saiti par paveikto. 



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

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Grupās ir uzstādīti Gaisa kvalitātes monitori, 

grupas nodrošinātas ar portatīvajiem 

datoriem, uzstādītas Āra žalūzijas, 
labiekārtotas smilšu kastes, atjaunoti rotaļu 

laukumu iekārtas. 

Turpināt ievērot Gaisa kvalitātes monitoru 

rādītājus, tādejādi nodrošinot izglītojamajiem 

veselīgu mācību vidi. 

Veikts iestādes 1. korpusa pārbūves remont 

darbi (darba kabinetu maiņa, pārtikas 

noliktavas un veļas mazgātavas maiņa), kā arī 

iestādes 1.korpusa pilna elektroinstalāciju 

nomaiņa. 

Veikt 1.korpusa koridora un kāpņu telpas 

remontu abos stāvos un otrā stāva kabinetu 

remontus. 

Iestādes materiāltehniskās bāzes pilnveide un 

nodrošināšana. 

Turpināt papildināt materiāltehnisko bāzi. 

 
 

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

mācību gadā 
 

4.1. dalība “Zaļā josta” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 

4.2.dalība otrajā mācību pusgadā Ventspils Izglītības pārvaldes rīkotajā pasākumā 

“Draudzīgais izaicinājums” 

4.3.21/22 m.g. tika atvērta trešā grupa, kura strādā izmantojot M.Montessori pieeju 

izglītībā. 

4.4.19.maijā visā pasaulē atzīmē “Āra izglītības dienu”, kurā piedalījās PII “Margrietiņa” 

kura mērķis ir radīt vēlmi novērot, secināt un pētīt, tādā veidā gūstot zināšanas par 

dažādām dabas norisēm. Ar video materiālu var iepazīties 
https://outdoorclassroomday.com 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 
 

5.1. Stop 4-7 (sadarbība ar Ventspils PII “Zvaigznīte”). “Skolas auglis” 

 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

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

6.1.1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, 

drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, 

solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida 

izpratni un pielietošanu ikdienā. 

6.1.2. Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un 

valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā. 

https://outdoorclassroomday.com/


6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas. 

6.2.1. Visa gada garumā tikumiskās audzināšanas jautājumi tika integrēti mācību 

procesā. Stiprināta izglītojamā izpratne par gadskārtu ieražām, par vides 

nozīmīgumu sabiedrības dzīvē, par ģimenes lomu stiprināšanu sabiedrībā. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

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



 


