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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 

0101 11 11 Lidotāju ielā 11a, 

Ventspils 

V-3782 27.01.2011 158 155 

Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem 

0101 55 11 Lidotāju ielā 11a, 

Ventspils 

V-1955 19.04.2010 6 7 

 

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 – 4 izglītojamie; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi – 1 izglītojamais 

1.2.3. cits iemesls 2 izglītojamie  

Secinājums: Vecāku starpā nav novērojama izteikta vēlme mainīt izglītības iestādi pret 

citu, pārsvarā šie gadījumi saistīti ar dzīvesvietas maiņu, 1 izglītojamais mainīja iestādi, 

sakarā ar mātes iestāšanos skolotāju amatā citā izglītības iestādē, 2 izglītojamie izstājās, 

veselības stāvokļa dēļ (adaptācijas perioda laikā).. 

 

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 Pedagoga ilgstošās slimības 

laikā 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

4 logopēdi 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 



1.4. Izglītības iestādes misija – Mūsdienīga iestāde, kurā tiek sekmēta bērna 

vispusīga attīstība, pozitīva pašsajūta un likti pamati turpmākās izglītības 

kvalitatīvai apguvei. 

1.5. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Veseli, patstāvīgi, zinātkāri, 

dzīvespriecīgi bērni.  

1.6. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa atbalsts, patstāvīgums, 

sadarbība. 

1.7. 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 

Atbalsta grupas darbību 

stiprināšana, iesaistot 

pedagogus attiecīgās 

apmācībās (kursos, 

semināros, projektos), 

nodrošinot speciālistu 

konsultācijas, lai sniegtu 

bērniem ar mācīšanās 

grūtībām, uzvedības un 

attīstības traucējumiem, 

dažāda līmeņa valodas 

nepietiekamību 

(mazākumtautību bērni) un 

citām, ar mācību satura 

apguvi saistītajām 

problēmām atbalstu, 

veicinātu viņu iekļaušanos 

mācību procesā, vienaudžu 

kolektīvā u.tml.  

a) kvalitatīvi 

Ir pārskatīts Atbalsta grupas 

sastāvs  un veiktas izmaiņas 

tajā. Mācību gada laikā ir 

nodrošinātas kvalifikācijas 

celšanas iespējas 

iekļaujošās izglītības 

jautājumos.  

Sasniegts 

 b) kvantitatīvi 

Ir izstrādāti atbalsta mācību 

plāni. Realizēta cieša 

sadarbība  ar divu 

izglītojamo vecākiem par 

papildus atbalsta speciālistu 

piesaisti (audiologopēdi, 

sociālā dienesta atbalsts, 

projekts "Stop 4-7"u.c.) 

Sasniegts: Kopā 

iestādē izstrādāti 27 

individuālie izglītības 

plāni (11 

mazākumtautību 

izglītojamiem un 16 – 

izglītojamiem ar 

dažādiem mācīšanās 

traucējumiem). 



Skaidra un visām vecuma 

grupām realizējama 

attālinātā procesa 

nodrošināšanas kārtība. 

a) kvalitatīvi 

Iestādē ir izstrādāta kārtība, 

kādā tiek nodrošināta 

mācību vielas apguve visu 

vecumu izglītojamiem, 

kuriem kādu iemeslu dēļ 

nav iespējama klātienes  

apmācība. Katra izglītojamā 

ģimenei ir pieejams atbalsts 

mācību procesa 

nodrošināšanai mājas 

apstākļos. 

Sasniegts: 

Iestādē veiksmīgi 

darbojas attālināto 

mācību 

nodrošināšanas 

kārtība. 

Veicināt lasītprasmes 

apguvi jaunākā vecuma 

bērniem, praktizējoties  

apkārtējā vidē, kas rosina 

izzināt un vingrināties 

lasītprasmē. Nostiprināt 

vecākā vecuma bērniem 

lasītprasmes lietojumu un 

teksta izpratni, ikdienā 

vingrinoties dažādās 

situācijās un uzdevumos. 

Iestādē ir  radīta tāda vide, 

kurā tiek veicināta 

lasītprasmes apguve jau 

jaunākajā vecumā. Savukārt 

3.posma izglītojamiem tiek 

nostiprināta lasītprasmes 

lietošana un teksta izpratne, 

vingrinoties dažādās 

ikdienas situācijās un 

uzdevumos visos jomu 

centros (pētot, izzinot, 

risinot problēmsituācijas), 

noslēguma vērtēšanā 

maksimāli sasniedzot 

“apguvis” un “apguvis 

padziļināti” līmeni valodas 

jomā. 

 

 

Sasniegts  

Komentārs:  
Diagnosticējošā darba 

rezultāti 1.klases 

skolēniem (iestādes 

absolventiem) lasīšanas 

uzdevuma rezultāts – 

97% 

 

1.8.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 

Profesionālās 

darbības kvalitātes 

novērtēšanas 

pilnveidošana  

a) kvalitatīvi 

Iestādē tiek organizēta jauna 

rotaļdarbības vērtēšanas kārtība, 

kas sniedz pedagogam  

konstruktīvu uz attīstību vērstu 

atgriezenisko saiti, kā arī tiek 

Daļēji sasniegts.  

Lai veiktu efektīvu 

analīzi sasniegtā 

ietekmei uz mācību 

procesa kvalitāti,  

prioritāti plānots 



izvērtētas skolotāju profesionālās 

pilnveides vajadzības ar nolūku 

uzlabot mācību procesa 

organizēšanu un sasniegtu katra 

izglītojamā izaugsmi. 

realizēt vismaz divu 

mācību gadu laikā. 

 b) Kvantitatīvi 

Visām skolotājām ir skaidra un  

saprotama jaunā profesionālās 

darbības vērtēšanas kārtība. 

Sasniegts. 

Nr.2 

Drošas un 

atbalstošas vides 

veidošana, balstoties 

uz vienlīdzības un 

iekļaušanas 

principiem, 

realizējot dažādas 

izglītības 

programmas 

a) Kvalitatīvi 

Pamatojoties uz prasmju un 

zināšanu vērtēšanas rezultātiem 

tiek sniegts individuāls atbalsts, 

pielāgota mācību vide, diferencēti 

mācību materiāli, 

nepieciešamības gadījumā tiek 

sastādīts, individuālais izglītības 

plāns, piemērota izglītības 

programma. Tiek veikts 

skaidrojošs un atbalstošs darbs ar 

vecākiem, modelējot un 

pielāgojot mācību metodes katra 

bērna izaugsmei. 

Sasniegts. 

 b) kvantitatīvi 

Iestādē tiek realizētas trīs 

izglītības programmas 

(01011111; 01015511 un 

01015611 – sāk realizēt 

2022.gada septembrī).   

Sasniegts 

Nr.3 

Mācību sasniegumu 

vērtēšanas procesa 

pilnveide 

Iestādē ir izstrādāti snieguma 

līmeņu apraksti visiem izglītības 

posmiem. Skolotājas, vērtējot  

izglītojamo zināšanas un prasmes,  

vērtēšanas procesā izmanto 

snieguma līmeņu atgādnes. 

Sasniegts 

 

 

2. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītojamo mācību sasniegumu dinamika 

katra posma ietvaros. 

Vērtēšanas kārtības pilnveide 

Sistēmiska un vienota visiem vecumiem 

vērtēšanas sistēma iestādē. 

Veicināt pirmsskolas skolotāju izpratni par 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

procesu. Izstrādāt un ieviest līmeņu aprakstu 

atgādnes vienotai vērtēšanai visos posmos. 



Profesionālās pilnveides iespējas iestādes 

pedagogiem. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Atbalsta komandas sadarbība ar visām 

iesaistītajām pusēm. 

Atbalsta speciālistu piesaiste un 

nodrošināšana. 

Individuālo mācību plānu izstrāde, 

pamatojoties uz izglītojamo zināšanu un spēju 

vērtēšanas rezultātiem visās vecuma grupās.  

Paplašināt iestādes ģimeņu izpratni  par 

iekļaujošo izglītību un iestādes iespējām šajā 

jomā  

Izglītojošs darbs ar vecākiem agrīnas 

diagnosticēšanas jautājumos. Izglītojamo ar 

speciālām izglītības programmām iekļaušana 

vispārējās grupās. 

Pedagogu profesionālā pilnveides un 

izaugsmes iespējas iekļaujošās izglītības 

jomā. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

izglītības programmu pieejamība. 

Visu grupu pedagogu profesionālā pilnveide, 

nākotnē nodrošinot profesionālā atbalsta 

sniegšanu izglītojamiem ar speciālajām 

vajadzībām vispārējās grupās. 

Atbalsta personāla pieejamība 

(Netradicionālo metodiku izmantošana 

ikdienas darbā ar izglītojamiem (Montessori, 

Barboleta metode). 

Atbalsta personāla iespēju paplašināšana. 

Programmas izglītojamiem ar jauktiem 

traucējumiem licencēšana. 
 

Sadarbība ar vecākiem mācību satura un 

sasniegumu jautājumos (informētība, 

informācija par sasniegumiem pieejamība, 

atklātība, komunikācija). 

Atgriezeniskās saites sniegšanas 

pilnveidošana. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir izstrādāta kārtība, kādā ar iekšējās kārtības 

un drošības jautājumiem tiek individuāli 

iepazīstināti izglītojamie un to vecāki. 

 

Veselīgs mikroklimats iestādē (minimālā 

kadru mainība, personāla, vecāku un 

izglītojamo labsajūta), pieprasījums pēc 

vietām izglītojamiem iestādē. 

Psiholoģiska atbalsta nodrošināšana 

personālam (supervīzijas, individuālās 

sarunas u.c.) 

Individuāls darbs ar vecākiem 

problēmsituāciju risināšanā, speciālistu, 

mentoru piesaiste. 

Dalība projektos “Džimba droša skola” un 

“Lielā dzīves skola”, rūpējoties par 

izglītojamo drošību.  

Turpināt projekta norisi ar nākošajiem 

(atbilstošo vecumu sasniegušajiem) 

izglītojamiem. 

 



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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu 100% nodrošinājums ar datoriem. Paplašināt izglītojamo iespējas mācību 

procesa ietvaros izmantot digitālās ierīces 

(datori, planšetes). 

Nodrošinājums ar mācību materiāliem visiem 

izglītojamiem, kvalitatīva mācību procesa 

organizēšanai. 

 

Plašas iespējas pilnveidot digitālās prasmes 

visiem pedagogiem (pēc vēlmēm, vajadzībām) 

bez maksas. 

 

Atbilstoši iekārtota āra un telpu vide. 

Nodrošināts gaisa kvalitātes monitorings. 

Uzstādītas āra žalūzijas, kas novērš telpu 

pārkaršanu. 

 

 

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

4.1.Nav 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Nav. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrēta, domājot par izglītojamā personību): 

Mācību un audzināšanas procesā veicināt izglītojamo vērtību un uz tām balstītu 

ieradumu un tikumu (atbildība, centība, patstāvīgums, laipnība, līdzcietība, 

savaldība, gudrība) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā.  

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

- Ir veicināta izglītojamā  būtiskāko tikumu (atbildība, centība,  savaldība) 

izkopšana, ikdienā un mācību procesā veicinot pašvadības caurvijas attīstību. 

- Ir veicināta drošības izpratnes veidošana un pielietošanu ikdienā, iesaistoties 

nodarbībās “Džimba droša skola”(4 – 7 vecuma grupām)  un ‘’Lielā dzīves skola’’ 

(5–7 vecuma grupām). 

- Iestādes izglītojamiem ir izveidojušies veselīgi paradumi dabas aizsardzības un 

personīgās veselības jomās, kas nepārtraukti tiek veicināts ikdienā: atkritumu 

šķirošana, veselīgs uzturs, enerģijas taupīšana, fiziskās aktivitātes u.c. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

- Iestāde jau septīto gadu saņem augstāko Ekoskolu apbalvojumu – Zaļo karogu, par 

izcilām aktivitātēm vides jomā. 

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

  

-  Analizējot mācību sasniegumu rezultātus ir novērojama izaugsme.  

- - 3.posma izglītojamiem, beidzot mācību gadu ir konstatēts, ka 29% izglītojamo 

valodas jomā  ir vērtējums “turpina apgūt”. Veiktās analīzes rezultātā, sadarbībā 



ar izglītojamo ģimenēm secināts, ka 3 izglītojamie turpinās mācības pirmsskolas 

izglītības programmā un daļai izglītojamo ar valodas attīstības traucējumiem, ar 

medicīniski pedagoģiskās komisijas atzinumu tiek piešķirti atbalsta pasākumi 

1.klasē. 


