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SASKAŅOTS 

 

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītājas 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  V - 3618 14.01.2011.g. 201 201 

 

 

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 – 2 izglītojamie ; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi - 0 (cik daudzi izglītojamie izglītības 

iestādē 2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas 

iemesli); 

1.2.3. cits iemesls - 2 (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes 

maiņas iemesls) ģimenes jaunākajam bērnam piešķirta vieta citā 

pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

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 Iestāde ir nodrošināta ar 

nepieciešamo personālu 

izglītības programmas 

īstenošanai. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

4 3 logopēdi un pirmsskolas 

iestāžu un skolu māsa. 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – demokrātiska izglītības iestāde, kura nodrošina izglītojamā 

vispusīgu attīstību, pozitīvu pašsajūtu un tiek likti pamati turpmākās izglītības 

kvalitatīvai apguvei. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsdienīga, radoša, humāna pirmsskolas 

izglītības iestāde ar progresīvu, profesionālu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu 



darbinieku komandu, kas sagatavo izglītojamo pamatizglītības apguvei, rosinot 

izzināt, mācīties un patstāvīgi darboties drošā vidē.  

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

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 (iestādes) 

Pilnveidot 

padziļinātu izpratni 

par kompetencēs 

balstītas pieejas 

īstenošanu mācību 

un audzināšana 

darbā. 

 

 

1.1.(vadītājas) 

Nodrošināt 

pirmsskolas 

izglītības iestādē uz 

kompetencēm 

balstītu vienotu 

mācību un 

audzināšanas 

procesu. 

a) kvalitatīvi (iestāde) 

Pedagogi jūtas pārliecināti par 

mācību procesa plānošanu un 

organizēšanu. Abiem grupas 

pedagogiem ir vienota pieeja 

mācību procesa plānošanai un 

organizēšanai. Pedagogi 

sadarbojas, lai nodrošinātu 

saskaņotu pedagoģisko darbību. 

 

a. )kvalitatīvi (vadītāja) 

Mācību saturs, tā plānotie rezultāti 

mācību jomās ir atbilstoši 

pirmsskolas vadlīnijās 

noteiktajam. 

Pedagoģiskajā procesā ir iekļauti 

vides izglītības, lasītprasmes un 

digitālo pratību veicinoši 

pasākumi. 

Sasniegts 

Mācību satura 

tematiskais plānojums 

veidots, pamatojoties 

uz izglītojamajiem 

aktuālu tēmu.  

 b)  kvantitatīvi (iestāde) 

Vērotā pedagoģiskā procesa laikā 

ir gūta pārliecība par vienotu 

pieeju mācību procesa 

organizēšanā. 

Pedagogi kopīgi analizē 

pedagoģiskā procesa norisi. 

 

b) kvantitatīvi (vadītāja) 

Visās grupās izglītojamie darbojas 

mācību jomu centros. 

Pilnveidota iestādes iekšējā un 

ārējā vide. 

Sasniegts 

Mācību process vērots 

visās vecuma grupās. 

Nr.2 (iestādes) 

Veicināt grupu 

pedagogu, atbalsta 

personāla un 

izglītojamo vecāku , 

a) kvalitatīvi (iestādē) 

Pedagogu un vecāku sadarbību 

izglītojamo mācību sasniegumu 

pilnveidē nodrošina saziņa 

skolvadības sistēmā “ E - klase”. 

Sasniegts 

Vecākiem e-klasē 

pieejama informācija 

ne tikai par mācību un 

audzināšanas darbu, 



uz bērna mācīšanās 

un attīstības 

vajadzībām vērstu, 

sadarbību. 

 

 

2.1. (vadītājas) 

Pilnveidot izglītības 

iestādes pedagogu 

profesionālo 

kompetenci un  

paaugstināt atbildību 

izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā. 

Vecākiem organizētas 

individuālas konsultācijas, vecāku 

sapulces. 

Pedagogi un vecāki sadarbojas ar 

atbalsta personāla speciālistiem. 

 

a)kvalitatīvi (vadītāja) 

Pedagogi piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē – jaunā satura ieviešana, 

skolotāja loma pašvadītā mācību 

procesā, IKT lietošana, interaktīva 

mācību satura veidošanas rīki, 

mācību darba plānošana bērnu 

lietpratības attīstībai, ikdienas 

darba plānošana un citi temati 

atbilstoši pedagogu vajadzībām.    

bet arī pasākumiem, 

kuri organizēti 

izglītojamajiem, kā arī 

aktuālas ziņas no 

Ventspils pašvaldības  

un Izglītības 

pārvaldes.  

 b) kvantitatīvi (iestādē) 

Visu grupu vecākiem ir pieeja 

skolvadības sistēmai “E-klase”. 

Pedagogi nodrošina regulāru 

atgriezenisko saiti par izglītojamo 

sniegumu un sasniegumiem. 

b) kvantitatīvi (vadītāja) 

Iestādē organizēti pedagogu 

pieredzes apmaiņas pasākumi. 

Tiek realizēta ikdienas darba 

pārraudzība. 

Sasniegts 

Pieredzes apmaiņā 

iesaistās visi izglītības 

iestādes pedagogi. 

 

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 (iestādē) 

Izmantot apkārtējo 

vidi jēgpilna mācību 

procesa 

organizēšanai, 

praktiskām darbībām 

āra vides izzināšanā, 

saudzēšanā. 

 

1.1. (vadītājai) 

a) kvalitatīvi (iestādē) 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē āra 

nodarbības. Rotaļnodarbībās 

iekļauti projekta “Bērnu radošuma 

un intelektuālo spēju attīstība 

rotaļnodarbībās un ārpus tām” 

mērķi un uzdevumi. 

 

 

a)kvalitatīvi (vadītāja) 

Plānots sasniegt 



Sekmēt izglītojamo 

pilsonisko piederību 

rosinot un uzturot 

interesi par latviešu 

tautas tradīcijām, 

svētkiem un 

sabiedriskās dzīves 

norisēm. 

Mērķtiecīgi organizēti pasākumi. 

Attīstošas kultūrvides izveide 

grupās. 

 b) kvantitatīvi (iestādē)  

 Mācību saturā iekļauti pētījumi, 

eksperimenti, novērojumi. 

Pedagogi dalās ar labās prakses 

piemēriem. 

 

b) kvantitatīvi (vadītāja) 

Grupas vide atspoguļo plānoto 

aktivitāti. 

Pēc iespējas pasākumos un 

aktivitātēs iesaistīti vecāki. 

Plānots sasniegt 

Nr.2 (iestādē) 

Paaugstināt 

pedagogu 

profesionālās 

darbības kvalitāti. 

 

 

 

2.1. (vadītājai) 

Turpināt strādāt pie 

efektīvas plānošanas, 

skaidri definējot 

mācību 

sasniedzamos 

rezultātus atbilstoši 

vecumposmam un 

jomu saturam. 

 

a) kvalitatīvi (iestādē) 

Pedagogi ir identificējuši savas 

profesionālās darbības stiprās 

puses. 

Organizēta pedagogu savstarpējā 

rotaļnodarbību vērošana. “Labās 

prakses” piemēri ieviesti mācību 

darbā. 

a)kvalitatīvi (vadītājai) 

Mērķtiecīgi organizēts 

metodiskais darbs izvirzītā mērķa 

sasniegšanai. 

 

Plānots sasniegt 

 b) kvantitatīvi (iestādē) 

Informācijas tehnoloģijas izmanto 

visi iestādes pedagogi, visās 

vecuma grupās. 

Aktualizēts pedagoģisko 

vērojumu nozīmīgums atbalsta 

pasākumu plānošanā, izglītojamā 

izaugsmes veicināšanai. 

b)kvalitatīvi (vadītāja) 

Plānots sasniegt 



Pozitīva izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamika mācību 

gadu noslēdzot. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītojamo mācību sasniegumus veicina iestādē 

izstrādātā vērtēšanas sistēma. 
Pilnveidot izglītojamo mācīšanās kvalitāti, 

nodrošinot pašvadītas mācīšanās iespējas 

daudzveidīgā mācību procesā. 
Vairāk nekā pusei izglītojamo novērojama 

pozitīva mācību sasniegumu dinamika posma 

noslēgumā. 

Turpināt  tikumu (centība, gudrība, drosme) un 

vērtību (līdzcietība, atbildība, patriotisms) 

akcentēšanu mācību satura plānošanā. 
Audzināšanas darba prioritāro virzienu noteikšanā 

iesaistītas visas mērķgrupas 
 

Sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti pamatojoties 

uz iepriekšēja darba analīzes rezultātiem. 
 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Pedagogiem, administrācijai, atbalsta personālam, 

vecākiem ir vienota izpratne par vienlīdzību un 

iekļaušanu.  

Aktualizēt iekļaujošās mācību vides nozīmīgumu 

ikdienas darbā. 

 
Iestādē nav sastopama diskriminācija, ksenofobija 

vai cita veida neiecietība. 
Regulāri aktualizēt vienotas izpratnes par 

vienlīdzību un iekļaušanu nozīmīgumu . 
Problēmsituāciju gadījumā tiek nodrošināts 

atbalsts visiem iesaistītajiem 
 

Izglītojamajiem ir nodrošināta izaugsme 

neatkarīgi no sociālekonomiskajiem apstākļiem 

un citiem aspektiem. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Personālam ir izpratne par faktoriem, kuri 

ietekmē izglītības pieejamību iestādē. 

Pamatojoties uz sabiedrības mainīgajām 

vajadzībām, licencēt pieprasītās  izglītības 

programmas izglītojamajiem ar speciālajām  

vajadzībām. 

Pedagogi pilnveido profesionālo kompetenci 

izglītības pieejamības jautājumos. 

Piedāvāt apgūt licencēto izglītības 

programmu pēc individuāla izglītības 

programmas apguves plāna. 



Iestādē ir nodrošināta pietiekama vides 

pieejamība izglītojamajiem, kuri apgūst 

licencēto programmu.   

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir izstrādāti iekšējās kārtības, drošības, darba 

kārtības, trešo personu uzturēšanās noteikumi 

izglītības iestādē. 

Veicināt iekšējās kārtības un drošības 

noteikumu ievērošanu visās mērķgrupās. 

 

Iekšējās kārtības noteikumi katru gadu tiek 

izvērtēti, atjaunoti un ieviesti, lai nodrošinātu 

to aktualitāti un veidotu pozitīvu, drošu un 

labvēlīgu vidi izglītības iestādē. 

Sekmēt izglītojamo izpratni par iekšējās 

kārtības un drošības noteikumu ievērošanas 

nozīmīgumu un nepieciešamību. 

 

Visi izglītības iestādes darbinieki ievēro 

noteikumus, izprot savu lomu izglītojamo 

aizsardzības un vienlīdzības veicināšanā 

iestādē. 

Regulāri sekot fiziskās vides drošībai. 

 

Izglītības iestādes personālam ir zināšanas kā 

rīkoties fiziskās drošības apdraudējumu 

gadījumos. 

Aktualizēt kārtību, kā rīkoties ārkārtas 

gadījumos. 

 

Informācija par fiziskās drošības 

pārkāpumiem un draudiem tiek apkopota un 

analizēta 

Nepieciešamības gadījumā veikt preventīvo 

un reaktīvo darbu gan ar vardarbības un/ vai 

tās draudu upuri, gan ar varmāku. 

Atbildīgs par fiziskās vides  drošības 

jautājumiem ir noteikts darbinieks – 

saimniecības vadītāja, atbildīgais par 

ugunsdrošību un darba drošību, sporta 

skolotājs, grupu pedagogi.  

Turpināt veikt izglītojošo darbu, palīdzot 

izglītojamajiem, personālam un vecākiem 

apgūt dažādus emocionālās drošības 

jautājumus.  

 

Iestādes personālam ir vienota izpratne par 

faktoriem, kuri ietekmē emocionālo drošību 

izglītības vidē. 

Turpināt aktualizēt emocionālās drošības 

jautājumus mācību un audzināšanas darbā. 

Izglītības iestādes darbinieki ar iecietību, 

toleranci un empātiju izturas pret ģimeņu 

kultūras un reliģiskajām tradīcijām, ieturot 

neitralitāti. 

Sniegt atbalstu izglītojamajiem, kuri 

atgriezušies Latvijā. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts. 

Turpināt papildināt iestādes materiāltehnisko 

bāzi ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem 

pirmsskolas izglītības programmas 

īstenošanai. 

Visi pedagogi piedalās nepieciešamo 

materiāltehnisko resursu iegādes plānošanā.  

Turpināt regulāri integrēt mācību procesā 

digitālās tehnoloģijas, nosakot sasniedzamos 

mērķus.  



Izglītības iestādē ir kvalitatīva IKT 

infrastruktūra un nodrošinājums, kas pieejams 

visiem pedagogiem. Mācību procesā ir 

integrētas digitālās tehnoloģijas.  

Turpināt sniegt atbalstu pedagogiem  

profesionālās kompetences pilnveidē IKT 

jomā. 

Izglītības iestāde rūpējas par datu drošību un 

privātumu atbilstoši  tiesību aktos 

noteiktajam.  

Turpināt veicināt efektīvu resursu un iekārtu 

izmantošanu. 

Visiem izglītības iestādes darbiniekiem darbā 

ar IKT ir nodrošināts pietiekams tehniskais 

atbalsts. 

Turpināt uzturēt kārtībā iestādes teritoriju, 

rotaļu laukumus 

Izglītības iestādē pārrauga un izvērtē resursu 

izmantošanas efektivitāti.  

 

Izglītības iestādes telpas atbilst pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai, ir drošas 

un funkcionālas. Telpās tie ievērots 

vēdināšanas režīms, nodrošināta atbilstoša 

gaisa kvalitāte, temperatūra, apgaismojums 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

Iestādei ir labiekārtota un sakopta apkārtne.  

 

 

 

 

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

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

 

Nodibinājums “Centrs Dardedze”, Līgums Nr. GŽ V-433/2022, apmācību programma 

bērniem “Džimbas vienpadsmit soļu drošības programma” 

Programmas mērķis ir izglītot pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus par 

personisko drošību. Programmu iestādē realizē apmācīts Aģents (pirmsskolas izglītības 

skolotāja). 

4.2. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. (Izglītības programmu īstenošanai). 

5.2. (Izglītības programmu īstenošanai). 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Audzināšanas darba prioritātes ir mācību un audzināšanas procesā veicināt 

izglītojamā vērtību un uz tām balstītu ieradumu un būtiskāko tikumu ( atbildība, 

godīgums, tolerance, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums, gudrība, 

izlēmība) izkopšanu, izpratni un pielietošanu ikdienā. 

6.2. Pedagogi veido izglītojamo izpratni un atbildību par cieņas pilnām savstarpējām 

attiecībām, par pozitīvu ieradumu veidošanu, personiskās drošības jautājumiem. 

Iestādē tiek veidota kultūridentitāti attīstoša vide. 



 

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. 

  

     7.2.1.  Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja mācīties iedziļinoties, domāt, praktiski 

pētīt, sadarboties, apgūt zināšanas un prasmes, kā arī prast pašiem tās novērtēt.  

7.2.2. Izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams, sniegts atbalsts, nodrošinot iespēju apgūt 

katra spējām, individuālajai pieredzei nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

7.2.3.Mācību gada garumā vērojama pozitīva sasniegumu dinamika ikdienas mācību 

darbā. 

7.2.4. Izglītojamie sekmīgi apguvuši mācību saturu nākamās izglītības pakāpes uzsākšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs: ____________________    Anda Brūkle   

                                                   paraksts 


