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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 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 Brīvības iela 19, 

Ventspils 

LV-3601; 

Brīvības iela 15, 

Ventspils 

LV-3601 

V-3617 14.01.2011 208 203 

Speciālās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

somatiskām 

saslimšanām 

01015411 Brīvības iela 15, 

Ventspils 

LV-3601 

V-1405 09.07.2019 12 12 

 

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 (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā); 

2021./2022. mācību gada laikā 3 izglītojamie ir mainījuši dzīvesvietas. 

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

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

2021./2022. mācību gada laikā 2 izglītojamie ir mainījuši izglītības 

iestādi – viens no izglītojamajiem apmeklē iestādi tuvāk dzīvesvietai, 

otrs izglītojamais tika nosūtīts uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, 

kurā tika lemts apmeklēt citu izglītības iestādi ar izglītojamā vajadzībām 

atbilstošu programmu. 

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

iemesls). 

 

 

 



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.) 

0 Ilgstošas vakances nav 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

5 Iestādē ir pieejams atbalsta 

personāls – 2 logopēdi, 2 

vadītājas vietnieces izglītības 

jomā, medmāsa 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – veicināt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, 

ievērojot viņa individuālās spējas, attīstības likumsakarības, sniegt viņu vajadzībām 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsdienīga, sabiedrībai atvērta 

pirmsskolas izglītības iestāde, kura piedāvā radošu un individuālu pieeju bērnu 

attīstībai drošā vidē. 

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

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 

1. Pilnveidot realizēt 

kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura īstenošanu, 

dažādu mācību līdzekļu un 

atbilstošu metožu lietošanu 

mācību procesā. Īstenot 

individualizētu un diferencētu 

pieeju bērnu lasītprasmes, 

rakstītprasmes un 

rēķinātprasmes attīstīšanā. 

 

a) kvalitatīvi 

Iestādē mācību gada sākumā tiek 

sastādīts lasītprasmes un 

rēķinātpratības plāns, pēc kura tiek 

virzītas mācību procesa aktivitātes, 

gatavoti un praktizēti mācību 

materiāli atbilstoši katra bērna 

mācīšanās spējām un vajadzībām. 

b) kvantitatīvi 

Lasītprasmes attīstības sasniegumus 

un dinamiku apliecina pedagogu 

veiktie ieraksti lasītprasmes 

vērtēšanās kartēs pēc pirmsskolas 

mācību satura programmas 

sasniedzamajiem rezultātiem un 

zināšanu un prasmju novērtējuma 

kopsavilkumā. 

Sasniegts 

Balstoties uz individualizētu 

un diferencētu pieeju un 

analizējot izglītojamo 

pirmsskolas izglītības 

programmas zināšanu un 

prasmju novērtējuma 

kopsavilkumu, var secināt, 

ka 3. posma beigās no 70-

100% sekmīgu vērtējumu 

saņēmuši 91% valodas jomā 

un 92% matemātikas jomā. 

2. Sekmēt apkārtējās vides 

izmantošanu jēgpilnām un 

aizrautīgām mācībām, 

a) kvalitatīvi 

jēgpilns un organizēts mācību 

process āra vidē 

Sasniegts 

Pedagogu profesionālās 

sadarbības rezultātā, katru 



praktiskām darbībām āra vides 

izzināšanā, rotaļnodarbību 

organizēšanu 

b) kvantitatīvi 

ir izveidota sajūtu taka, motivējot 

pievērsties fiziskām aktivitātēm, 

popularizējot veselīgu dzīvesveidu. 

Nojumēs āra vidē bērniem ir iespēja 

apgūt mācību saturu, veikt pētījumus 

un eksperimentus, piedalīties 

mērķtiecīgi plānotās un organizētās 

tematiskās āra izglītības dienās. 

mēnesi tika īstenotas 

tematiskās āra izglītības 

dienas, mūzikas un sporta 

pasākumi. 

Regulāras mērķtiecīgas āra 

aktivitātes dažādās mācību 

jomās. 

 

 

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 

1. Kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura īstenošana un 

realizēšana ikdienas mācību 

procesā, sekmējot katra 

izglītojamā izaugsmi un 

sasniegumus, turpinot 

izglītojamo speciālo vajadzību 

noteikšanu, individuālo 

izglītības programmas plānu 

īstenošanu, saņemot iestādes 

atbalsta komandas atbalstu. 

a) kvalitatīvi 

Izglītojamo individuālo plānu 

izstrāde un īstenošana atbilstoši 

spējām un vajadzībām. 

b) kvantitatīvi 

Pedagogi sagatavo sasniedzamo 

rezultātu sasniegšanai piemērotus 

uzdevumus, lai bērni, praktiski 

darbojoties sasaistītu jauniegūtās 

zināšanas ar iepriekšējām, padarot 

mācīšanos jēgpilnu. 

 

 

Tiks sasniegts 

 

Pozitīva visu iestādes 

darbinieku savstarpēja 

sadarbība un sadarbība ar 

izglītojamo vecākiem kopīgu 

mērķu sasniegšanai un 

līdzdarbībai izglītības 

kvalitātes nodrošināšanā. 

a) kvalitatīvi 

Atbalstoša, uz bērna mācīšanās un 

attīstības vajadzībām vērsta 

sadarbība, nodrošinot regulāru 

atgriezenisko saiti par bērna 

sniegumu un sasniegumiem. 

b) kvantitatīvi 

Kopīgi pasākumi, izstādes, 

radošās darbnīcas, vecāku 

pēcpusdienas, sapulces, 

individuālas sarunas, atvērto 

durvju dienas. 

Tiks sasniegts 

Pedagoģiskā, atbalsta 

komandas un vecāku 

mijiedarbība, īstenojot 

izglītojamo individuālos 

īstermiņa un ilgtermiņa 

sasniedzamos rezultātus. 

 

 

 

 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Iestāde lielā mērā ir sasniegusi noteiktos 

sasniedzamos rezultātus izglītojamo katra posma 

noslēgumā. 

Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu 

vienotu vērtēšanu, pamatojoties uz pirmsskolas 

izglītības programmas vērtēšanas 

pamatprincipiem. 
Pedagogu ieinteresētība un aktīva iesaistīšanās 

veselību veicinošos projektos, motivējot 

izglītojamos uz veselīgu dzīvesveidu un drošu 

paradumu veidošanu. 

Turpināt veidot izglītojamo izpratni par 

veselīgu dzīvesveidu, praktizējot ikdienā 

veselību nostiprinošus paradumus. 

 
Pedagogu profesionāla savstarpēja sadarbība, 

plānojot un organizējot aktuālus tematiskos 

pasākumus, izkopjot audzināšanas nozīmīgākās 

vērtības un tikumus atbilstoši izglītojamo 

vecumposmam. 

Pilnveidot sistēmu izglītības iestādē, kuras 

rezultātā izglītojamie ikdienas izglītības 

procesā apgūst pilsoniskās līdzdalības 

pieredzi. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Iestādes grupu pedagogu un atbalsta komandas 

profesionāla sadarbība. 
Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, konsultējot 

biežāk vecākus par problēmsituāciju risināšanu, 

individuālo plānu sasniedzamo rezultātu izpildi. 

Problēmsituāciju risināšanā piesaistīt sociālo 

pedagogu. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē pamatā ir līdzīga izpratne par 

izglītības pieejamību 

Radīt vienotu izpratni ar visiem iestādes 

vecākiem par izglītības iestādes pieejamību    

Iestāde īsteno pedagoģisko pieejas atbilstību 

izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm. 

Turpināt pilnveidot vides pieejamību 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības, drošības 

noteikumi, darba kārtības noteikumi, vecāku 

un nepiederošo personu uzturēšanās 

noteikumi, tie tiek ievēroti, izvērtēti, 

atjaunināti pēc vajadzības, lai nodrošinātu to 

aktualitāti un veidotu pozitīvu, drošu un 

labvēlīgu vidi iestādē. 

Turpināt veidot visos izglītojamajos izpratni 

par noteikumu nozīmi un nepieciešamību 

ievērot tos. 



Iestādē tiek veikts preventīvais darbs, lai 

nebūtu iespējama nekāda fiziskā vardarbība. 

Preventīvajā darbā ar izglītojamajiem un 

vecākiem piesaistīt sociālo pedagogu. 

Iestādes pedagogi veic izglītojošo darbu par 

cieņpilnu komunikāciju un savstarpējo 

sadarbību, veicinot emocionālo drošību. 

Izglītojošajā darbā iesaistīt sociālo pedagogu. 

Sekot līdzi, ievācot datus, lai izglītojamie un 

darbinieki izglītības iestādē justos emocionāli 

droši. 

Iestādē ir vienota izpratne par drošu un 

labvēlīgu vidi, labu uzvedību un savstarpēju 

cieņu, kas nosaka personāla un izglītojamo 

labizjūtu. 

Stiprināt vienotu kopienas sajūtu, vienotas 

vērtības attiecībā uz uzvedību un piederību 

iestādei. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogi ir apmierināti ar pieejamajiem un 

nodrošinātajiem resursiem, katru gadu 

pedagogiem ir iespēja izvēlēties 

materiāltehnisko resursu papildinājumu 

programmas īstenošanai 

Materiāltehnisko resursu papildināšana ar 

dažādiem mūzikas instrumentiem kultūras un 

pašizpaumes mācību jomā. 

Visi pedagogi ir nodrošināti ar pieejamību 

datoram, ir atbilstošs interneta pieslēgums, 

abu iestādes ēku zālēs ir uzstādīts interaktīvais 

ekrāns vai interaktīvā tāfele, ir piekļuve 

platformai Soma.lv 

Ir nepieciešamība iegādāties papildus video 

projektoru, nomainīt interaktīvo tāfeli pret 

mūsdienīgāku. 

Iestāde veicina efektīvu resursu un 

iekārtojumu izmantošanu 

Pārraudzīt un izvērtēt materiāltehnisko 

resursu izmantošanas biežumu visos 

vecumposmos 

Viena no iestādes ēkām  un tās teritorija ir 

pilnībā labiekārtota, ir iekārtota piespiedu 

ventiācija gaisa kvalitātes nodrošināšanai. 

Abās ēkās tiek nodrošināta gaisa kvalitātes 

monitoringa sistēma, dienvidu puses logi 

aprīkoti ar āra žalūzijām, sporta aktivitātēm 

pieejami sporta laukumi. 

Āra teritorijas labiekārtojuma uzlabošana, 

rotaļiekārtu nomaiņa, papildināšana 

 

 

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

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

4.2. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

Sadarbības līgumu nav. 

 

 

 

 



5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

 

PII “Saulīte” audzināšanas darba prioritātes: 

                    6.1.1. Turpināt veidot izglītojamo izpratni par drošu un veselīgu dzīvesveidu, 

praktizējot ikdienā veselību nostiprinošus paradumus. 

                     6.1.2. Stiprināt izglītojamajos valstiskuma apziņu, veicināt lepnumu par 

Latvijas valsti, piederību savai izglītības iestādei, pilsētai, valstij, iesaistoties iestādes, 

pilsētas un valsts kultūras mantojuma iepazīšanā, vides sakārtošanā un saglabāšanā. 

 

5.2.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

               6.2.1. Izvērtējot 2021./2022. mācību gada rezultātus, var secināt, ka ņemot 

vērā valstī noteiktos ierobežojumu un epidemioloģiskās prasības, mācību procesā lielāka 

uzmanība tika pievērsta veselīga dzīvesveida, higiēnas izpratnes un drošības pasākumu 

veicināšanai. Izglītojamajiem ir izpratne par veselīgiem un drošiem paradumiem, kārtības 

noteikumiem, to ievērošanas nozīmi. 

               6.2.2. Īstenojot audzināšanas darbu 2022./2023. mācību gadā, ir nepieciešams 

pilnveidot audzināšanas pasākumu mērķtiecīgu plānošanu, norisi un izvērtēšanu, 

nodrošinot jēgpilnu un mērķtiecīgi organizētu audzināšanas pasākumu integrēšanu mācību 

procesā. 

 

 

 

 

6. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

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

 


