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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS  RAKSTUROJUMS 

Ances pirmsskolas izglītības iestāde ,,Vālodzīte” (turpmāk Iestāde) ir Ventspils novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde. Ances ciemā 1986.gada 2. janvārī nodod ekspluatācijā 

bērnudārzu - mazbērnu novietni ar 95 vietām. Celtniecības darbus veic kolhozs "Ance". Šā gada 

19.februārī iestādi svinīgi atver.  

Ances pirmsskolas izglītības iestāde darbību veic pamatojoties uz Nolikumu. 

2018./19. mācību gadā iestādē strādā 5 pedagogi un 5 tehniskie darbinieki uz nepilna darba laiku. 

Iestāde atrodas Ventspils novada Ances pagastā. Pagasts atrodas 40 km no Ventspils 

pilsētas, 22 km no Dundagas, 55 km no Talsiem. Tuvākās pirmsskolas izglītības iestādes ir 18 km 

attālumā Puzes pagastā un 20 km attālumā Popes pagastā. 

Pagasta teritorija ir 397,8 km2 platībā. Izglītības iestādi apmeklē Ances pagasta bērni, un 

bērni  no pagasta mazajiem ciemiem – Virpes, Lonastes un Jorniņiem. 

 

1.1.Bērnu skaits 

2018./2019.mācību gadā apmācību izglītības iestādē uzsāk 26 bērni, no kuriem 17 dzīvo 

Ances pagastā, 3 Virpes ciemā, 4 Lonastes ciemā un 2 Jorniņu ciemā. Iestādē darbojas divas bērnu 

vecuma grupas: 

 Jaunāko grupu apmeklē bērni no 1,5 -  3 g.v. un darbojas 10 stundas darba dienā. 

 Sagatavošanas grupu apmeklē bērni no 4 – 7 g.v. un darbojas 9 stundas darba dienā. 

 

1.tabula Audzēkņu sadalījums pēc dzīvesvietas 

Dzīvesvieta Jaunākā vecuma grupa no 1,5 – 

3 g.v. bērni 

Sagatavošanas grupa no 4 – 7 

g.v. bērni 

Ances pagasts 10 7 

Virpes ciems 1 2 

Lonastes ciems 2 2 

Jorniņu ciems 1 1 

Kopā: 14 12 
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1.attēls. Bērnu skaits Ances pagastā 

 

 

 

2.attēls. Jaundzimušo bērnu skaits Ancē 

 

 

1.2.Īstenotās izglītības programmas 

Informācija par izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē "Vālodzīte” realizē „Vispārējā pirmsskolas izglītības 

programmu” un ir licencēta “Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem”. Programmas kods un licencēšanas datums aplūkojams 2. tabulā. 
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2.tabula         Ances PII īstenotās izglītības programmas 

Nr. IP kods IP nosaukums Licences Nr. Licence izdota 

1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma V-4028 18.02.2011. 

2. 01015611 Speciālā pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

V - 5226 11.07.2012. 

 

 

1.3.Pedagogu skaits un izglītība 

Iestādes pedagoģiskā personāla sastāvā 2018./2019.mācību gadā ir 5 pedagoģiskie 

darbinieki (tai skaitā uz nepilnu darba slodzi pirmsskolas izglītības skolotāja mūzikā un logopēds). 

 

3.attēls       Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam 

 

Visi pedagogi ir vecāki par 40 gadiem. 
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4.attēls       Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 

 

 

5.attēls       Pedagoģisko darbinieku izglītība 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība pirmsskolas jomā. 

Iestādes vadītājai ir maģistra grāds skolvadībā. 

Logopēde ar maģistra grādu pedagoģijā 2018.gada pavasarī absolvēja LU logopēdijas specialitāti. 

Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās pilnveides tālākizglītības kursus, aktualizē zināšanas 

metodikās un mācību saturā, dalās pieredzē ar pārējiem pedagogieminformatīvajās sanāksmēs. 

Šajā mācību gadā lielāku uzmanību pievēršam tādām prasmēm kā kritiskā domāšana, problēmu 

risināšana, radošums, komunikācija un sadarbība. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku pieeju mācību 

procesam pedagogi dalās pieredzē ar iegūtajām zināšanām dažāda veida kursos, semināros un 

konferencēs: 
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 Mācīšanas metodika un jaunas pieejas izglītībā:  

- ,,Kompetenču pieeja mācību saturā e-kurss” 

- ,,Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā” 

- ,,E Twininning projektu metode pirmsskolas izglītības iestādēs” 

- ,,Digitālo mācību materiālu veidošana un izmantošana mācību procesā” 

 Pedagoģijā, psiholoģijā, audzināšanā un saskarsmē: 

- ,,Būt modram un sasniegt mērķi. Psiholoģijas kurss par to, kā neļauties kārdinājumiem” 

- ,,Kā mācās un informāciju uztver Millenial, jeb tūkstošgades paaudze” 

 Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā un iekļaujošās izglītības aspekti 

izglītojamajiem: 

- ,,Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām” 

- ,,Saskarsmes īpatnības ar dažāda vecuma bērniem, problēmu risināšana, agresīva 

uzvedība”  

 Skolvadības un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos:  

- ,,Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz izglītību mūsdienīgajai lietpratībai” 

- ,,Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē. Inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā” 

- ,,Bērnu tiesību aizsardzība” (kursus apmeklējuši visi iestādes darbinieki) 

 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – logopēds un medmāsa. 

Lai nodrošinātu iestādes dabu, pirmsskolas izglītības iestādē strādā tehniskais personāls - 

divi skolotāju palīgi un uz nepilnu slodzi medmāsa, sētniece, apkopēja un veļas mazgātāja. 

 

1.4. Iestādes īpašie piedāvājumi: 

Iespēja saņemt kvalitatīvu logopēda palīdzību. 

 Saturīgi pavadīt brīvo laiku iestādes rotaļlaukumā, kas ir aprīkots ar dažādiem rotaļu 

elementiem. 

 Izmantot pagasta bibliotēku, kas atrodas iestādes ēkā un kurā ir pieejama jaunākā bērnu 

daiļliteratūra un preses izdevumi. Ances pagasta bibliotekāreorganizē pasākumus pirmsskolas 

izglītības iestādes bērniem. 

 Piedalāmies vides sakopšanā un sadarbībā ar Ances EKO skolu – rīkojam talkas divas 

reizes gadā, vācot makulatūru un izlietotās baterijas. 
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 Sadarbībā ar vecāku padomiorganizēapmācības un radošās darbnīcas – rudens dekoru 

gatavošana, Ziemassvētku rotājumu un adventes vainagu gatavošana kopā ar bērniem. 

 Vienu reizi nedēļā skolotāja Aiva Bergsone organizē interešu izglītības mākslas pulciņa 

nodarbības. 

 Pateicoties aktīvai iestādes vecāku padomes darbībai visu gadu bērni dzer svaigi spiestu 

ābolu sulu. 

 Vecāki bērnus aicina uz savām darbavietām (zemnieku saimniecībām, kokapstrādes 

darbnīcu...) un atbalsta ekskursiju un teātra izrāžu apmeklēšanu Ventspilī un citviet ārpus pagasta 

robežām. 

Mums ir iespēja izmantot skolēnu autobusu. 

 PII realizē LAD programmu ,,Skolas piens” un ,,Skolas auglis”.  

 Ar 2018.gada 15.novembri iestādē notiek deju pulciņa nodarbības.  

 

1.5. Iestādes tradīcijas un pasākumi: 

3.tabula Pasākumu plāns iestādē 

Pasākumi 

Audzēkņi Laiks 

Zinību diena 1.septembrī 

Miķeļdienas pasākums ar ražas izstādi septembra 4 nedēļa 

Rudens svētki - Mārtiņi novembrī 

Manas Dzimtenes dzimšanas diena novembrī 

Adventes laiks decembrī 

Ziemassvētku pasākums decembrī 

Ziemassvētku koncerts Ances mazākajiem 

bērniem  

decembrī 

Drošības nedēļa septembrī 

Lieldienas aprīlī 

Ģimenes diena maijā 

Izlaidums maijā 

Ekskursijas oktobrī un maijā 
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Bērnu un vecāku radošās darbnīcas novembrī un februārī 

Pedagogi  

Pedagoģiskās padomes sēdes 3 reizes gadā 

Semināri un praktikumi regulāri 

Radošās darba grupas decembrī un februārī 

Atklātās nodarbības aprīlī 

Sabiedrība  

Piedalīšanās novada pasākumos martā 

Sadarbība ar Ances skolu, kultūrasnamu, 

bibliotēku, muižu 

regulāri 

Vecāki  

Vecāku sapulces 3 reizes gadā 

Vecāku līdzdalība PII pasākumos regulāri 

Individuālas sarunas regulāri 

Talkas rotaļlaukumā 2 reizes gadā 

Iestādes padomes darbs regulāri 

 

1.6.Sociālās vides raksturojums 

Ventspils novads aizņem 3,8% Latvijas teritorijas. Ventspils novadā dzīvo aptuveni 4,5% no 

Kurzemes reģiona iedzīvotājiem un 0,6% no Latvijas iedzīvotājiem. Novadā ir vismazākais 

iedzīvotāju blīvums – 5,5 cilvēki uz kvadrātkilometru un ļoti zems urbanizācijas līmenis. Pēc 

nacionālā sastāva Ventspils novads ir izteikti latvisks – 97% ir latvieši. Ances pagasta kopējā 

teritorija ir 394 kvadrātkilometri, iedzīvotāju skaits – 643. Pagasta apdzīvotība – 1,62cilvēki uz 

kvadrātkilometru; no tiem bērni līdz 7 gadiem – 45, no 8 – 18 gadiem – 118. Ances pirmsskolas 

izglītības iestāde atrodas Ances pagasta centrā. Ancē darbojās arī pamatskola, bibliotēka, kultūras 

nams, ģimenes ārsta prakses vieta, pasta nodaļa, sabiedriskais centrs „Ances muiža” un rokdarbu 

pulciņš ,,Paukers”.  

Darbavietas Ances pagastā nodrošina pašvaldība, SIA „ Jāņlejas”, Didža Damberga 

zemnieku saimniecība, veikals, kokzāģētava, SIA Daba Laba. Daži iedzīvotāji darba iespējas ir 

atraduši Ventspils pilsētā. Darbavietu nodrošinājums ļoti ietekmē pirmsskolēnu skaitu, jo pēdējos 

gados novērota tendence, ka jaunās ģimenes izvēlas dzīvot tuvāk pilsētai, kur ir darbavieta vai arī 
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pārceļas uz dzīvi ārzemēs. Nedaudz situācija mainījās, kad novada pašvaldība piešķīra visiem 

pirmsskolas izglītības iestādes bērniem brīvpusdienas un daudzbērnu ģimenēm bezmaksas 

ēdināšanu. Tas ģimenēm ir ļoti liels atbalsts. Mūsu iestādē 13 bērni ir no daudzbērnu ģimenēm un 

ik dienu saņem bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu, ko finansē Ventspils novada pašvaldība. 

Ventspils novada pašvaldība visus iestādes audzēkņus nodrošina ar brīvpusdienām un sedz 

0,78 EUR dienā. Daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu trīs 

reizes dienā. Kopumā brīvpusdienas saņem 100% audzēkņu un 50 % audzēkņu ēdināšana ir 

bezmakas, kas vecākiem ir ļoti nozīmīgs atbalsts. 

6.attēls. Bērnuskaits, kuriempiešķirtasbrīvpusdienas 
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1.7.Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums 

7.attēls. Ances PII ,,Vālodzīte” budžets 

 

 

 

Par pašvaldības budžeta un valsts mērķdotācijas līdzekļiem realizējam izglītības  

programmu - iegādājamies mācību līdzekļus un kancelejas preces, nodrošinām ēkas uzturēšanuun 

remontus, tehniskā un pedagoģiskā personāla atalgošanu. Budžeta izstrādē tiek ņemts vērā 

izglītojamo skaits, pedagogu un tehnisko darbinieku ieteikumi un vēlmes. Regulāri notiek kolektīva 

informēšana par budžeta izlietojumu. Katru gadu iestādē cenšamies izremontēt kādu telpu: 

- Vērienīgākasi remonts veikts 2013.gadā, kad realizēts ēkas energoefektivitātes projekts. 

Nosiltinātas ēkas sienas, pamati un bēniņi, nomainīts jumts, logi un ārdurvis, ierīkota 

lietusūdeņu drenāžas sistēma, labiekārtota iestādes teritorija un nojumes. 

- Kosmētiskais remonts veikts katlumājā, veļas mazgātuvē, koridorā, metodiskajā 

kabinetā, abu grupu trauku mazgātuvēs. 

- Pakāpeniski tiek veikta žoga un iekšdurvju nomaiņa. 

 

Sākot ar 2013.gadu pirmsskolas izglītības iestādei no valsts budžeta iedala līdzekļus mācību 

līdzekļu iegādei, ņemot vērā audzēkņu skaitu. 
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8.attēls. Valsts mērķdotācijas mācību līdzekļu iegādei 

 

 

 

2.VENTSPILS NOVADA ANCES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

,,VĀLODZĪTE” DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS, UZDEVUMI UN VĪZIJA 

Iestādes mērķis 

Izglītības iestādes galvenais mērķis ir veidot labestīgu vidi, organizējot un īstenojot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts standartos noteikto pirmsskolas izglītības mērķu sasniegšanu. 

Iestādes galvenie uzdevumi 

 Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, atbilstoši bērnu vecumam, spējām un interesēm. 

 Saglabāt katra bērna individualitāti, izkopt viņa spējas. 

 Virzīt bērnu individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās. 

 Palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai bērns gūtu ticību savām spējām. 

 Palīdzēt bērniem apjaust kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības un piederību latviešu tautai. 

 Attīstīt katra bērna vēlmi darboties patstāvīgi un radoši. 

 Piedāvāt iespēju piedalīties mākslas un deju pulciņā un apmeklēt logopēda nodarbības. 

 Sagatavot bērnus skolai. 
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3. Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes ,,Vālodzīte” sniegums 

kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

3.1. Joma: Mācību saturs 

3.1.1 Iestāde īsteno Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111, kas 

licencēta 18.02.2011., licences reģistrācijas numurs V-4028 un pirmsskolas izglītības programma ar 

jaukta tipa traucējumiem licencēta 11.07.2012., licences reģistrācijas numurs V-5226 Licencētā 

izglītības programma atbilst pirmsskolas izglītības programmas paraugam. 

 3.1.2 Pedagogi zina un izprot pirmsskolas izglītības satura programmas noteiktos mērķus un 

uzdevumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas satura apguvi pedagogi izvēlās atbilstošus 

mācību līdzekļus un metodes, informācijas tehnoloģijas, mācību un audzināšanas darba 

diferenciāciju un individualizāciju. Sešgadīgo bērnu apmācībai, atbilstoši integrētajai mācību 

programmai, pedagogi izmanto izdevniecības Zvaigznes ABC mācību līdzekli „Raibā pasaule” un 

izdevniecības RaKa ,,Mana grāmatiņa”. Mācību gada sākumā ar vadītājas rīkojumu tiek apstiprināts 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei ieteicamo mācību līdzekļu un grāmatu saraksts. Katra 

mācību gada sākumā tiek apstiprināts pedagoģisko pasākumu gada plāns, ieteicamā dienas kārtība 

kā arī rotaļnodarbību saraksts. Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē ar kolēģiem, 

iepazīstas ar labās prakses piemēriem, organizē un vēro atklātās nodarbības. 

 3.1.4 Izglītības iestādes darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas akcentē latviskās dzīvesziņas 

saglabāšanu un tālāknodošanu un veicina izpratni par darbu, dabu, sabiedrību, valsti un citām 

kultūrām. Grupu audzināšanas darba plānos pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veidobērna attieksmi pret 

sevi citiem, darbu, dabu, sabiedrību , valsti un citām kultūrām. 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Pedagogi zina un izprot pirmsskolas izglītības satura programmas noteiktos mērķus un 

uzdevumus. 

 Pedagogi izvēlās atbilstošus mācību līdzekļus un metodes. 

 Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē ar kolēģiem. 

 Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru 

un citiem mācību līdzekļiem. 

Turpmākā attīstība: 

 Kompetencēs balstīta pirmsskolas izglītības satura ieviešana. 

 Izvērtēt grupas vides iespējas mācību jomu centru izveidošanai, lai nodrošinātu 

kompetenču pieejas mācību satura apguvi. 

Vērtējums kritērijā mācību saturs: - labi 
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3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 Pedagogi regulāri apmeklē kursus, seminārus un metodiskās apvienības kurās, aktualizēta 

grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāju sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura 

apguvei. Iegūtās jaunākās zināšanas un metodes skolotājas nodod savām kolēģēm iestādes 

organizētajos semināros praktikumos. Šajos semināros iegūtās zināšanas pedagogiem palīdz 

mācīšanas procesā pareizi izvēlēties mācību metodes un organizēt darbu ar vecākiem. 

 Pedagogi mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, kas ir izstrādāti bērnu 

vajadzībām. Mācību līdzekļus regulāri atjauno un papildina. Arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība 

bērnu praktiskajai darbībai. 

 Katru gadu piedalāmies Ventspils novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā ,,Mēs 

savā novadā” un pateicoties iestādes darbinieku un vecāku aktīvam atbalstam iegūtos naudas 

līdzekļus esam izmantojuši rotaļu laukuma aprīkojumam.  

Sadarbībā ar Ances EKO skolu piedalāmies makulatūras vākšanā un tukšo bateriju 

nodošanas akcijā. Iesaistījām pirmsskolas izglītības iestādes bērnus un viņuvecākuspasakas 

rakstīšanā un radošo darbu izgatavošanas konkursā sadarbībā ar žurnālu ,,Pūcīte”. Novembrī Ances 

kultūras namā izstādījām bērnu darbus „Manai Latvijai”. Iestādījām100 gades ozolu un no salmiem 

izgatavojām 100zīmi. par godu Latvijas dzimšanas dienai. Iestāde katru nedēļu rīko darbinieku 

sapulces, kurās analizēpedagoģisko procesu, ģenerē idejas un vērtē pedagogu darba kvalitāti. 

Pedagogi, kuri tikko kā beiguši augstskolu, tur iegūtās jaunākās metodes un paņēmienus iedzīvina 

praksē darbā ar bērniem. 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Pirmsskolas izglītības iestādē strādā radoši pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību 

procesu atbilstoši bērnu individuālajām spējām. 

 Pedagogi mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, kas ir izstrādāti bērnu 

vajadzībām. 

 Iesaistāmies dažādos projektos un akcijās. 

 Vecāku padomes pārstāvji, apzinoties savu ietekmi, piedalās iestādei svarīgu lēmumu 

pieņemšanā, labprāt izsaka savu viedokli, darbojas iestādes vides labiekārtošanā un 

atbalsta iestādes tālāko attīstību. 

 Vecāki regulāri iesaistās iestādes organizētajos pasākumos un sniedz nepieciešamo 

atbalstu. 

Turpmākā attīstība: 

 Pedagogiem turpināt izzināt dažādas metodes un darba formasmācību un audzināšanas 

darba pilnveidošanai. 

 Veicināt komandas darbu iestādē. 
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 Rast iespēju izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas. 

 

Vērtējums kritērijā mācīšanas kvalitāte: - labi 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Izglītības iestādē skolotāji regulāri informē bērnus par dienā veicamajiem darbiem atbilstoši 

nedēļas tēmai un izvirzītajiem uzdevumiem. Bērni zina un izprot mācību darbam izvirzītos 

uzdevumus, aktīvi līdzdarbojas un sadarbojas ar vienaudžiem un iestādes personālu.  

Bērniem regulāri tiek nodrošināta izglītības iestādes resursu pieejamība, kurus viņi izmanto 

mācību procesā. Ir izveidota veiksmīga informācijas apmaiņa starp bērniem, pedagogiem, 

vadību un ģimeni.  

Mācīšanās procesā izmantojamie mācību materiāli atbilst bērnu vecumam un spējām. 

Izglītības iestādē uzskaita un analizē bērnu kavējumus, vecāki sazinās ar grupu skolotājiem par  

kavējuma iemesliem. Bērni un viņu vecāki ir informēti par dažādiem izglītības iestādes 

organizētajiem pasākumiem.  

Vecāku stendos regulāri tiek izlikta informācija par aktualitātēm pirmsskolas izglītības 

iestādē. Vecāki regulāri iesaistās iestādes organizētajos pasākumos un sniedz nepieciešamo 

atbalstu.  

Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, digitālos 

mācību materiālus, skolotāju izveidotās PowerPoint prezentācijas, pašgatavotus materiālus. 

Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanās process pirmsskolas izglītības 

iestādē kļūst jēgpilns, pedagogi mācīšanās procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo 

rezultātu.  

Rotaļnodarbībās tiek izmantoti dažādi pedagogu un bērnu sadarbības modeļi. Pedagogi 

rotaļnodarbībās izmanto diferencēto mācīšanos – vispirms darām kopā, pēc tam daļēji kopā, tad 

uzdevumu veic patstāvīgi. 

 Izmantojam atgriezenisko saiti.Darba beigās bērni novērtē paveiktā darba rezultātu. 

Pedagogi ikdienā ar bērniem strādā individuāli, atbilstoši bērnu vēlmēm un vajadzībām. Iestāde 

organizē izstādes, tematiskos, izzinošos un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus 

pasākumus. Pedagogi mācību programmas īstenošanā nodrošina mācību procesa saikni ar 

audzināšanas darbu, reālo dzīvi un aktualitātēm. 

 Stiprās puses, secinājumi: 

 Bērniem regulāri tiek nodrošināta izglītības iestādes resursu pieejamība. 

 Ir izveidota veiksmīga informācijas apmaiņa starp bērniem, pedagogiem, vadību un 

ģimeni. 

 Izmantojam atgriezenisko saiti darba beigās bērni novērtē paveiktā darba rezultātu. 
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Turpmākā attīstība: 

 Pedagogiem, sākot ar pašiem mazākajiem, ļaut bērniem darīt pašiem. 

 Aktualizēt bērnu pašapkalpošanās prasmi mācīšanās procesā. 

 Papildināt grupu mācību materiālus ar praktiskās dzīves darbības priekšmetiem. 

Vērtējums kritērijā mācīšanās kvalitāte: -  labi 

 

 3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pirmsskolas izglītības iestādē, skolotāju galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un 

audzināšanas procesu organizēt interesantu, jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un 

interesēm. 

 Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu skolotājas regulāri vērtē, kas izdevies, kam 

pastiprināti jāpievērš uzmanība, kādi uzdevumi izvirzāmi turpmākai pedagoģiskai darbībai. 

Regulāra mācīšanas un mācīšanās vērtēšana ir neatņemama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. 

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 533, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus: 

 Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu 

izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos, pozitīvs 

pedagoga vērtējums motivē bērnu mācību procesā.  

 Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiemrezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus 

bērna likumiskos pārstāvjus.  

 Bērnu vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija par bērnu 

sasniegumiem. 

 Vērtējot bērnu prasmes, skolotājas nosaka ne tikai viņu sasniegumu atbilstību noteiktām 

prasībām, bet arī individuālo attīstības dinamiku.  

  Izvērtējot sasniegumus var spriest par bērna attīstību kopumā, vajadzības gadījumā 

sniedzot individuālu palīdzību, vai piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu. 

 Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar bērnu sasniegumiem un to dinamiku. 

 Mācību procesa laikā notiek bērnu pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Pozitīvs pedagoga vērtējums motivē bērnus mācību procesā. 

 Informē vecākus vai citus bērna likumiskos pārstāvjuspar bērna spējām, sasniegumiem, 

problēmām mācībās, uzvedībā vai savstarpējā saskarsmē. 
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 Mācību procesa laikā notiek bērnu pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt izvērtēt bērnu sasniegumus. 

 Sekmēt pedagogu prasmi sniegt bērniem savlaicīgu atgriezenisko saiti ar konkrētāku mērķi, 

virzītu uz sasniegumiem. 

Vērtējums kritērijā kā mācību procesa sastāvdaļa: -  labi 

 

3.3. Joma: Bērnu sasniegumi 

 Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo sasniegumu vērtēšanai ir noteikta kārtība un 

analīze. Katru gadu pavasarī skolotājas izvērtē bērnus, aizpildot vērtējuma lapas pa vairākiem 

kritērijiem. 

 Iestādes pedagogi mācību gada noslēgumā apkopo informāciju pēc izstrādātajiem 

kritērijiem. Bērniem, kam zemāki attīstības rādītāji mācību gada sākumā,  pirmsskolas programmas 

apguves periodā tiek pievērsta papildus uzmanība.Lai veicinātu bērnu vispusīguattīstību, nodrošina 

papildus logopēda nodarbības, plāno individuālo darbu pēcpusdienās un informē vecākus par 

nepieciešamību papildus ar bērnu nodarboties mājās. 

 

2016./2017.mācību gada bērnu sagatavotības izvērtējums 

4.tabula Audzēkņu izvērtējuma rezultāti 2016./2017.mācību gadā 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Attīstības joma Ļoti labi Labi Vidēji Nepietiekoši 

Fiziskā attīstība 25/28 % 62/69 % 3/3 % 0 

Psihiskā attīstība 

Latviešu valoda 

      Runas attīstīšana 4/9 % 18/40 % 23/51 % 0 

     Lasīt un rakstīt prasmes veidošana.  1/3 % 11/37 % 14/46% 4/14 % 

     Iepazīstināšana ar literatūru un 

folkloru 

0 22/63 % 11/31 % 2/6 % 

Vizuālā māksla 0 71/89 % 9/11 % 0 

 Mājturība un tehnoloģijas.  1/1 % 103/90 % 11/9 % 0 

Matemātika 14/13 % 61/55 % 27/25 % 8/7 % 

Mūzika 10/14 % 34/49 % 15/21 % 11/16% 

Dabaszinības 2/2 % 70/74 % 23/24 % 0 

Sociālā un personības attīstība 15/27 % 29/53 % 11/20 % 0 

KOPĀ: 72/10 % 481/66 % 147/20 % 25/4 % 
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Kopsavilkums par grupu visās attīstības jomās kopā 

(Grupā ir 5 bērni, pavisam kopā ir 145 kritēriji )    725 

 

Vērtējums Kopā Procentos 

Ļoti labi 72 10 % 

Labi 481 66 % 

Vidēji 147 20 % 

Nepietiek. 25 4 % 

 

 

Secinājumi par sagatavotību pamatizglītības apguvei 2016./2017.mācību gadā 

Kā redzams kopsavilkuma tabulā - biežāk vērojamas labas sekmes, retāk – ļoti labs un vidējs 

vērtējums. Diemžēl nepietiekams vērtējums vērojams psihiskās attīstības jomā. 

Analizējot atsevišķas attīstības jomas, redzams: 

 labs vērtējums (vairāk par 50%) ir fiziskajā attīstībā, iepazīstināšanā ar literatūru, vizuālajā 

mākslā, mājturībā, matemātikā, dabaszinībās un sociālajās zinībās. 

 vidējs vērtējums (vairāk par 50%) ir runas attīstīšanā 

 nepietiekams vērtējums 14% lasīt un rakstītprasmēs, veidošanā, 16% mūzikā, pārējās jomās 

mazāk. 

Grupā ir pieci bērni, uz skolu ies četri bērni. Varam secināt, ka šie bērni ir sagatavoti 

pamatizglītības apguvei atbilstoši katrs savam potenciālam. 

 No viena bērna vecākiem ir saņemts iesniegums un ģimenes ārsta slēdziens, ka viņi vēlas, 

lai bērns  atkārtoti apgūt sešgadīgo bērnu apmācības programmu.  

 

2017./2018.mācību gada bērnu sagatavotības izvērtējums 

5.tabula Audzēkņu izvērtējuma rezultāti 2017./2018.mācību gadā 

Attīstības joma Ļoti labi Labi Vidēji Nepietiekoši 

Fiziskā attīstība 28/52 % 13/24 % 13/24 % 0 

Psihiskā attīstība 

Latviešu valoda 

      Runas attīstīšana 5/19 % 12/44 % 10/37 % 0 

     Lasīt un rakstīt prasmes veidošana.  0 7/39 % 6/33 % 5/28 % 

     Iepazīstināšana ar literatūru un 

folkloru 

2/10 % 8/38 % 11/52 % 0 

Vizuālā māksla 1/2 % 43/90 % 4/8 % 0 

Mājturība un tehnoloģijas.  6/9 % 46/66 % 17/25 % 0 

Matemātika 23/35 % 27/41 % 16/24 % 0 
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Kopsavilkums par grupu visās attīstības jomās kopā 

(Grupā ir 3 bērni, pavisam kopā ir 145 kritēriji )    435 

 

Vērtējums Kopā Procentos 

Ļoti labi 87 20 % 

Labi 233 54% 

Vidēji 105 24% 

Nepietiek. 10 2 % 

 

Secinājumi par sagatavotību pamatizglītības apguvei 2017./2018.mācību gadā 

Kā redzams kopsavilkuma tabulā - biežāk vērojamas labas sekmes. 

Analizējot atsevišķas attīstības jomas, redzams: 

 labs vērtējums (vairāk par 50%) ir vizuālajā mākslā, mājturībā, dabaszinībās un sociālajās zinībās. 

 vidējs vērtējums (vairāk par 50%) ir literatūrā 

 nepietiekams vērtējums 28% lasīt un rakstītprasmēs, 12% mūzikā. 

Grupā ir trīs bērni, uz skolu ies visi bērni (viens bērns uz skolu vājredzīgajiem bērniem), kas 

izskaidro salīdzinoši zemākus rādītājus. Varam secināt, ka šie bērni ir sagatavoti pamatizglītības 

apguvei atbilstoši katrs savam potenciālam. 

 

2018./2019.mācību gada bērnu sagatavotības izvērtējums 

 

6.tabula Audzēkņu izvērtējuma rezultāti 2018./2019.mācību gadā 

Mūzika 5/12 % 15/36 % 17/40 % 5/12% 

Dabaszinības 12/21 % 34/60 % 11/19 % 0 

Sociālā un personības attīstība 5/15 % 28/85 % 0 0 

KOPĀ: 87/20 % 233/54 % 105/24 % 10/2% 

Attīstības joma Ļoti labi Labi Vidēji Nepietiekoši 

Fiziskā attīstība 34/63% 20/37 % 0 0 

Psihiskā attīstība 

Latviešu valoda 

      Runas attīstīšana 16/59 % 3/11 % 8/30  % 0 

     Lasīt un rakstīt prasmes veidošana.  14/78 % 4/22 % 0            0 

     Iepazīstināšana ar literatūru un 

folkloru 

6/29 % 14/67 % 1/4 % 0 

Vizuālā māksla 16/33 % 20/42 % 12/25 % 0 

Mājturība un tehnoloģijas.  18/26 % 30/44 % 21/30 % 0 

Matemātika 36/55 % 27/41% 3/4  % 0 

Mūzika 11/26 % 19/45 % 12/29 % 0 
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Kopsavilkums par grupu visās attīstības jomās kopā.  

(Grupā ir 3 bērni, pavisam kopā ir 145 kritēriji )    435                                                                        
 

Secinājumi par sagatavotību pamatizglītības apguvei 2018./2019.mācību gadā 

 

Kā redzams kopsavilkuma tabulā - biežāk vērojams labs un ļoti labs vērtējums, retāk- vidējs 

vērtējums.  

 Analizējot atsevišķas attīstības jomas, redzams: 

 ļoti labs vērtējums, visbiežāk (vairāk par 50%) ir fiziskajā attīstībā, lasīt un rakstīt prasmes 

veidošanā un matemātikā; 

 labs vērtējums visbiežāk (vairāk par 50%) ir vērojams dabas zinībās, iepazīstināšanā ar 

literatūru un folkloru; 

 labs vērtējums (vairāk par 50%) ir sociālajā un personības attīstībā. 

 
 

Vērtējums Kopā Procentos 

Ļoti labi 171 39 

Labi 197 45 

Vidēji 67 16 

Nepietiek. 0 0 

 

Grupā ir trīs  bērni.  Varam secināt, ka šie  bērni ir sagatavoti pamatizglītības apguvei atbilstoši 

katrs savam potenciālam.  

 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Labi pirmsskolas izglītības programmas apguves rezultāti. 

Turpmākā attīstība: 

 Aktualizēt sadarbību ar Ances pamatskolu, lai gūtu informāciju par bērnu tālākām sekmēm 

skolā un grūtībām uzsākot skolas gaitas. 

Vērtējums kritērijā bērnu sasniegumi: -  labi 

 

 

 

 

 

Dabaszinības 10/18 % 39/68 % 8/14 % 0 

Sociālā un personības attīstība 10/30 % 21/64 % 2/6 % 0 

KOPĀ: 171/39 % 197/45 % 67/16 % 0 
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3.4. Joma: Atbalsts bērniem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi, veic valodas korekcijas darbu, 

sadarbojas ar grupas skolotājām un bērnu vecākiem. Vadītāja koordinē skolotāju darbu un izvērtē 

informāciju par izglītības procesa organizāciju. 

 Grupas skolotājas veic pedagoģiskos vērojumus un ja konstatē bērnu uzvedības grūtības, 

sadarbojas ar sociālo dienestu meklē risinājumus, lai piesaistītu psihologa konsultācijas. Skolotāji 

un skolotāju palīgi zina kā rīkoties, saskatot jebkādas vardarbības pazīmes izglītojamā uzvedībā, vai 

ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības. Iestādei ir sadarbība ar Ventspils novada sociālo dienestu 

un bāriņtiesu. Iestāde informē vecākus, kuru bērniem ir nepieciešams saņemt atbalstu no 

pedagoģiski medicīniskās komisijas.  

Stiprās puses, secinājumi: 

 Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi. 

Turpmākā attīstība: 

 Motivēt vecākus veidot labāku sadarbību ar iestādes logopēdu. Problēmu gadījumos 

pārliecināt vecākus apmeklēt speciālistus ārpus iestādes.  

Vērtējums Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts: - labi 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Bērni jūtas droši izglītības iestādes telpās un apkārtnē. Iestādē tiek ievēroti MK noteikumi, 

kontrolējošās institūcijas ir devušas pozitīvu novērtējumu. Bērni un izglītības iestādes personāls ir 

informēts kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Bērniem ir pieejami medmāsas 

pakalpojumi, kurai ir ierīkots kabinets. Medmāsa nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanu. Medicīnas māsa katru gadu informē iestādes personālu par grozījumiem MK 

noteikumos, Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītojamiem” un norādījumiem pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.  

Iestāde popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus pasākumus. 

Piedalās programmā ,,Skolas auglis” un ,,Skolas piens”, kas nodrošina bērniem 3 reizes nedēļā 

saņemt uzturā svaigu augli un 250 ml pienu. Iestādē ēdināšanu nodrošina skolas virtuve, kas sniedz 

pakalpojumus 3 reizes dienā. Skolotājas grupās organizē praktiskas nodarbības veselīgas pārtikas 

lietošanā. Iestādē organizē dažādas veselību veicinošas fiziskas aktivitātes. Mācību saturā iekļauj ar 

bērnu drošību saistītus jautājumus. Personāls kursos ir ieguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā un apgūs Džimbas 9 soļu drošības programmu. 
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Izglītības iestādē ir izstrādāti normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti 

pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās. Ar drošības noteikumu prasībām regulāri iepazīstina 

iestādes darbiniekus, bērnu vecākus unbērnus. 

 Septembra pirmajā nedēļā rīko drošības pasākumus, kuros pārrunā un izspēlē dažādas 

problēmsituācijas. Septembrī bērniem par drošību uz ceļa un ugunsdrošību stāsta skolotāja vai 

pieaicinātie ceļu policijas vai ugunsdrošības pārstāvji. Ierakstus burtnīcā par bērnu iepazīstināšanu 

ar noteikumiem veic skolotāja.  

Iestādē ir noteikta kārtība kā tiek organizētas ekskursijas, pastaigas ārpus iestādes. Ir 

noteikta kārtība kā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas. Ir izstrādāta kārtība iestādes 

darbinieku un izglītojamo rīcībai, ja kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai cita drošībai, ja 

tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība. Telpās ir izvietotas ugunsdrošības prasībām 

atbilstošas norādes. Bērniir iepazīstināti ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Bērni jūtas droši izglītības iestādes telpās un teritorijā. 

 Medmāsa nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. 

 Tiek organizētas dažādas veselību veicinošas fiziskas aktivitātes. 

 Ar drošības noteikumu prasībām regulāri iepazīstina iestādes darbiniekus, bērnu vecākus un  

bērnus. 

 Skolotāji un skolotāju palīgi zina kā rīkoties, saskatot jebkādas vardarbības pazīmes bērna 

uzvedībā. 

 Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot bērnu un iestādes personāla zināšanas par drošas uzvedības 

noteikumiem dažādās dzīves situācijās. 

 Ierīkot iestādē ugunsdrošības signalizāciju. 

 Ierīkot slēdzamus žoga vārtus un durvja kodu pie ārdurvīm. 

Vērtējums Bērnu drošības garantēšana: - labi 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darbu plāno atbilstoši noteiktajiem mācību gada galvenajiem pedagoģiskā 

darba uzdevumiem. Grupu skolotājas audzināšanas darbu veic sadarbojoties ar mūzikas 

skolotāju un logopēdu. Audzināšanas darbs notiek sadarbojoties arī ar izglītojamo vecākiem, 

kuri iesaistās projektos, pasākumos.  

Sakarā ar Latvijas 100 gadi iestāde audzināšanas darbā kā prioritāti izvirzīja patriotisko, 

kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanos, nosakot audzināšanas darba galveno mērķi. 

Izglītības procesā veidot bērna izpratni par Latvijas valsti, latviešu valodu, kultūru, Latvijas 

vēsturi, veicināt piederību savai izglītības iestādei, novadam. Audzināšanas darbu 
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veicorganizējot un piedaloties dažādos iestādes rīkotajos pasākumos. Gatavojoties pasākumiem 

bērni apgūst sadarbības, līdzdarbības prasmes un māku uzstāties. Pasākumi ir kļuvuši par 

tradīcijām: 

Gadskārtu ieražu svētki - Miķeļi; Mārtiņi; Ziemassvētki; Meteņi; Lieldienas 

Pasākumi – Pirmsskolas iestādē atzīmēta Latvijas dzimšanas diena, sveču diena, ģimenes 

diena, izlaidums, sporta izpriecas, garās pastaigas, koncerti un teātra izrādes, ekskursijas, 

ciemošanās pie Puzes bērniem pasākumā ,,Piparkūku balle”. Izglītības iestādē ikdienu veic 

bērnu audzināšanas pasākumus, atbalsta pozitīvu uzvedību, veicina iesaistīšanos iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanā. Bērni iesaistās pasākumos iestādē un ārpus iestādes - izstādēs, 

sporta dienās un pagasta pasākumos sadarbojoties ar skolu, kultūras namu un muižu. 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Pirmsskolas izglītības iestādē strādā pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību procesu 

atbilstoši bērnu individuālajām spējām. 

 Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību darbu pirmsskolā. 

 Audzināšanas darbs notiek sadarbojoties ar bērnu vecākiem un pagasta iestādēm. 

 Ir iedibinātas stipras tradīcijas. 

. Turpmākā attīstība: 

 Turpināt strādāt radoši, attīstīt bērnu spējas un talantus 

 Izvirzīt sasniedzamos rezultātus mācību jomās, vērtībās un tikumos.  

 Izzināt vecāku vēlmes un idejas par interešu izglītības iespējām iestādē. 

Vērtējums Atbalsts personības veidošanā: - labi  

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Pirmsskolas izglītības iestādē, saskaņā ar audzināšanas plānu, izglītojamo karjeras izglītībā 

tiek izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. Grupās ir galda 

spēles, kurās ir jāatpazīst un jānosauc profesijas, kā arī jāprot sameklēt darba rīki vai instrumenti, 

kas nepieciešami šai profesijai.  

Rotaļnodarbībās vispirms bērnus iepazīstina ar tām profesijām, kuras ir pirmsskolas iestādē 

- pirmsskolas skolotāja, mūzikas skolotāja, skolotāja palīdze, sētniece, apkopēja, vadītāja, 

medmāsa, logopēde, veļas mazgātāja un kurinātājs.  

Bērni labprāt piedalās dažādu profesiju izpētē. Bērnus aicina pastāstīt par savu vecāku 

profesiju un iespēju robežās apmeklēvecāku darbavietas. Bērni zīmē un izzina profesiju 

pienākumus. Lai izzinātu profesijas, iesaista izglītojamo vecākus, kuri bērniem pastāsta par savu 
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darbu. Bērni kopā ar pedagogiem dodas plānveidīgās mācību ekskursijās uz dažādām pagasta 

iestādēm.  

Iestādes metodiskajā kabinetā skolotājas var saņemt metodisko materiālu par profesijām, 

piemērotu bērnu vecumam. Pagasta bibliotēkā, kas atrodas tajā pašā ēkā kur pirmsskolas izglītības 

iestāde, regulāri organizē pasākumus, lai dažādotu mācību procesu, ņemot vērā bērnu spējas, 

vajadzības un intereses. Karjeras izglītība ir integrēta arī bērnu brīvajā laikā dažādos pasākumos.  

Stiprās puses, secinājumi: 

 Bērni daudzpusīgi tiek iepazīstināti ar profesijām. 

 Veiksmīga sadarbība ar bērnu vecākiem. 

 Bērni labprāt piedalās dažādu profesiju izpētē. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt profesiju izpēti iesaistot sabiedrības pārstāvjus un sekmēt aktīvāku bērnu 

iepazīstināšanu ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

 

Vērtējums Atbalsts karjeras izglītībā: - labi  

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Pedagogi, izvērtējot bērnu individuālās attīstības rādītājus, realizē diferencētu pieeju mācību 

programmas apguvē. Ja bērns ilgstoši nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, tad pedagogi, 

izvērtējot viņa zināšanu pakāpi, plāno turpmāko mācību darbu atbilstoši bērna spējām. Ja kādam 

bērnam izvirzītie uzdevumi ir nepaveicami, viņam palīdz skolotāja palīgs. 

Iestāde mērķtiecīgi organizē darbu ar bērniem, kuriem ir grūtības apgūt izglītības 

programmu.Analizējot bērnu attīstības rādītājus, plāno turpmāko mācību darbu. Pedagogi sniedz 

individuālas konsultācijas vecākiem, kā veicināt bērna vispusīgu attīstību. 

Integrēto rotaļnodarbību saturā pedagogi iekļauj diferencētus uzdevumus. Mācību procesā 

pedagogi veicina bērnu savstarpējo mācīšanos sadarbojoties, organizējot grupu un pāru darbus. 

Bērni ar runas un valodas attīstības traucējumiem apmeklē logopēda nodarbības un viņiem 

nodrošina individuālo darbu. 

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, zināšanu un 

talantu izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu nodarbībās pakāpeniski apgūt 

nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai bērnus sagatavotu skolas gaitu uzsākšanai.  

Pirmsskolas izglītošanās process ir demokrātiskas un draudzīgs bērnam, jo tas paredz 

izglītošanos visas dienas garumā, līdz ar to pedagogs var plānot ar bērnu strādāt individuāli, bērnam 

piemērotā laikā un atbilstošā attīstības līmenī.  
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Bērnu vajadzību izpētē iesaista logopēdu. Šis speciālists sadarbojas ar grupu pedagogiem un 

vecākiem un sniedz lielu atbalstu bērnu runas korekcijā. Skolotāji izmanto dažādas mācību metodes 

mācību darba diferenciācijai, lai mācību procesu pielāgotu izglītojamo vajadzībām, spējām un 

interesēm.  

Stiprās puses, secinājumi: 

 Pedagogi savā darbā izmanto dažādas mācību metodes mācību darba diferenciācijai. 

 Skolotāja palīgs iesaistās mācību procesā. 

 Mācīšanās procesā visas dienas garumā pedagogi,spēj pielāgoties bērnu interesēm un 

vajadzībām, nodrošināt diferencētu un individuālu mācību procesu atbilstoši bērnu 

individuālajām spējām. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot pedagogu zināšanas par diferencēta mācību darba organizēšanu ar dažādas 

individuālās attīstības pakāpes bērniem. 

 Pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem. 
 

 

 Vērtējums Atbalsts mācību darba diferenciācijai: - labi 

3.4.6. Sadarbība ar bērna ģimeni 

Sadarbībai ar bērna ģimeni pirmsskolas izglītības iestādē izmantodažādas sadarbības 

formas: grupu vecāku sapulces, iestādes padomes tikšanās un aktivitātes, radošās darbnīcas, 

individuālas tikšanās - sarunas ar vecākiem un dažādi pasākumi. Iestāde informē vecākus par 

mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Divas reizes mācību gadā organizē grupu 

vecāku sapulces. Sapulcēs vecāki saņem informāciju par iestādes darbu, plānotajiem pasākumiem, 

un pateicības par vecāku atsaucību. Vecāku sapulces dokumentē sapulču protokolos. Problēmu 

situācijās iesaista pagasta sociālo darbinieku un bāriņtiesu. Vecākiem ir pieejamas konsultācijas pie 

logopēda un iestādes vadītājas.  

Iestāde sadarbojas ar bērna ģimeni gadījumos, kad ir nepieciešams individuāls atbalsts. 

Vecākus regulāri informē par izglītības iestādes darbību, sniegtā informācija ir kvalitatīva un 

savlaicīga. Vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un ņem vērā. Vecākiem  sniedz informāciju par 

bērnu sasniegumiem, uzvedību un attieksmi. Gada sākumā vecākusinformē par aktualitātēm jaunajā 

mācību gadā. Vecāki un vecvecāki atsaucīgi stāsta par saviem hobijiem, profesijām, talantiem, 

dalās dažādu prasmju pieredzē. Par tradīciju ir kļuvuši kopīgie Ziemassvētku pasākumi, Ģimenes 

dienas pasākumi, izlaidums. Iestādes pedagogi pirms katras mācību ekskursijas vecākus rakstiski 

informē par ekskursijas norisi, laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu 

parakstu apliecina, ka iepazinušies ar šo informāciju.  
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Stiprās puses, secinājumi: 

 Izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem. 

 Vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga un kvalitatīva. 

 Turpmākā attīstība: 

 Turpināt veiksmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem. 

Vērtējums Atbalsts sadarbībai ar izglītojamā ģimeni: - ļoti labi 

 

3.5. Joma: Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

 Izglītības iestāde plāno darbus iestādes tēla veidošanai. Kopj esošās tradīcijas un cenšas 

ieviest jaunas. Ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai 

nacionālās izcelsmes, vecuma reliģiskās piederības un stāvokļa sabiedrībā. Personāla un bērnu 

mijiedarbībā vērojama savstarpēja cieņa. Personāls, bērni, vecāki savstarpēji sadarbojas, kopīgi 

veido iestādes iekšējās kārtības noteikumus un atbalsta pozitīvu uzvedību. Iestādē analizē 

pārkāpumus, izvēlas atbilstošākās metodes, lai bērnam veidotudziļu izpratni par atbildīgu 

attieksmi, rīcībspēju un cilvēkdrošību. Risinot bērnu uzvedības problēmas, pedagogi veic 

mērķtiecīgas darbības, iesaistot atbalsta personālu un vecākus. 

Bērniem, kuri pirmo reiz ierodas pirmsskolas iestādē un viņu vecākiem tiek sniegts atbalsts 

iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē. Augusta mēnesī, pirms iestādi sāk apmeklēt jaunie bērni, 

vadītāja piedāvā iespēju vecākiem iepazīties ar skolotājām un skolotāja palīgu, veido izpratni 

par dienas ritmu,  grupas vidi, par lietām, kas nepieciešams sagādāt bērnam. Pedagogs iegūst 

informāciju par vecākiem un bērnu, pastāsta par ēdināšanas pakalpojumu un datu aizsardzību, 

noslēdz līgumu ar vecākiem. 

Veiksmīga bērna adaptācija sākas ar savlaicīgu komunikāciju ar bērna vecākiem. Lai 

atvieglotu emocionālu satraukumu un kliedētu neziņu par norisēm iestādē, gada sākumā  

bērniem, kuri pirmo reiz ierodas pirmsskolas iestādē piedāvā iespēju iestādi apmeklēt kopā ar 

vecākiem. Iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 Liela uzmanība iestādē pievērsta izglītojamo patriotiskai audzināšanai, jo viens no 

galvenajiem mācību uzdevumiem ir veicināt patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas 

veidošanos. Personāls ievēro politisko neitralitāti un ir lojāls Latvijas valstij. Iestādes personāls 

ir laipns un korekts, un ar savu rīcību nediskreditē iestādi un valsti.  

Attieksmē pret iestādes apmeklētājiem personāls ir laipns un korekts.Atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām iestādē ir izstrādāti un pieņemti iekšējās kārtības noteikumi. Iekšējās kārtības 
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noteikumi paredz noteiktu atbildību un rīcību pārkāpumu gadījumā. Ir izstrādāti noteikumi par 

nepiederošu personu atrašanos iestādē.  

Stiprās puses, secinājumi: 

 Pedagogi sniedz profesionālu atbalstubērnu vecākiem. 

 Tiek audzināta piederība savai dzīvesvietai un valstij. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

 Radīt labvēlīgus priekšnoteikumus pedagoģiskās saskarsmes izvērtēšanai un 

pilnveidošanai. 

 

Vērtējums Mikroklimats: - ļoti labi 

 

 3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Pirmsskolas izglītības iestādes “ Vālodzīte” ēka atrodas ,,Vālodzes”, Ances pagasta, 

Ventspils novadā, LV – 3612. Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmu 

realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums 

un inventārs atbilst bērnu skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā iestādes telpu specifiku, 

katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, tualetes telpa, virtuves telpa. Grupu telpas 

ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri 

vēdinātas un uzkoptas. Grupās ir ierīkota ventilācijas sistēma. Telpu apgaismojums ir atbilstošs 

normatīvo aktu prasībām. Telpu krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, kas veicina bērnu labsajūtu. 

Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko normu prasībām. Iestādē ir 

metodiskais un logopēda kabinets, vadītāja kabinets, veļas mazgātuve un gludināšanas telpa. 

Iestādē ir virtuve, kur trīs reizes dienā tiek izdalīts no skolas atvestais ēdiens.  

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls un pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību 

sanitāri higiēniskajām prasībām. Ir 19.04.2017. atzinums iestādes darbības turpināšanai. Veselības 

inspekcijas atzinums – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām. PVD 

pārbaudes protokolā 18.09.2018. visi pārbaudītie kritēriji atbilst normai. 

Bērni kopā ar skolotājām regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības un kārtības 

uzturēšanā. Izglītības iestādē pakāpeniski budžeta ietvaros tiek veikti telpu remonti. 2013.gada 

KPFI projekta ietvaros tika siltināta izglītības iestāde, nomainīts jumta segums, ierīkota drenāžas 

sistēma un ieklātas bruģētas taciņas un saimniecības laukums. Iestādē ir interneta pieslēgums un 

Wi-Fi nodrošinājums. Izglītības iestāde ir nožogota, kurā atrodas rotaļlaukums ar konstrukcijām 

izglītojamo fiziskajām aktivitātēm. Katrai grupai ir sava āra nojume. Teritorija ir apgaismota, lai 
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izglītojamie varētu veikt āra pastaigas un rotaļas arī diennakts tumšajā periodā. Katru pavasari  

atjaunopuķu un zaļo augu stādījumus. 

 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Iestādes vide ir sakopta, piemērota pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai. 

 Vide tiek regulāri pilnveidota, mainīts telpu estētiskais noformējums iestādes telpās.  

 Labiekārtota āra vide organizētai un brīvai rotaļdarbībai. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt telpu remontu (aktu zāles un žoga remonts, durvju nomaiņa) 

  Turpināt rotaļu laukumu labiekārtošanu. 

 Rosināt pedagogus iesaistīties inovatīvas mācību vides veidošanā.  

 

Vērtējums  Fiziskā vide un vides pieejamība: - labi 

 

3.6. Joma: Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 2 grupu telpas, iestādē ir visi nepieciešamie kabineti speciālistiem, 

metodiskais kabinets, uz vietas iestādē tiek mazgāta veļa, tā ir aprīkota ar nepieciešamajām 

iekārtām. Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās izglītības 

programmas realizēšanai.  

Telpu iekārtojums atbilst bērnu skaitam, vecumam, bērnu augumam. Pedagogi savā darbā izmanto 

datoru, projektoru, skeneri, laminētāju, printerus, kopētāju, CD un DVD ierakstus no iestādes 

metodiskā kabineta. Pakāpeniski grupu telpasaprīko ar jaunām mēbelēm. Katrā grupā ir dators ar 

interneta pieslēgumu. Pedagogi datoru arvien biežāk izmanto savās integrētās rotaļnodarbībās. 

Stacionārais projektors ar lielo ekrānu atrodas zālē un to izmanto izglītojošu filmu vai attēlu 

skatīšanai. Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā.  

Atbildīgās personas iestādē veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, 

novērš tos. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs un racionāls. Izglītības 

iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi izmanto integrēto 

rotaļnodarbību un audzināšanas momentu nodrošināšanai.  

Pedagogiem ir pieejami jaunākie preses izdevumi - mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu 

literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra, ko regulāri un plānveidīgi papildina ar 

aktuāliem un jauniem izdevumiem.  
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Stiprās puses, secinājumi: 

 Iestādē piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt materiāltehniskās bāzes regulāru pilnveidošanu. 

Vērtējums Iekārtas un materiāltehniskie resursi:  - labi 

 

 3.6.2. Personālresursi 

Pirmsskolā strādā 5 pedagoģiskie darbinieki, no tiem: 

 pedagogi, kuri ieguvuši bakalaura grādu pedagoģijā – 1 

 pedagogi, kuri ieguvuši maģistra grādu – 2 

  pedagogi, kuri ieguvuši 1. līmeņa augstāko pedagoģisko izglītību - 2 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir nokomplektēts izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamais personāls, sekmīgi darbojas atbalsta personāls un tehniskie darbinieki. Izglītības 

iestādes pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestādē 

strādā radoši, profesionāli pedagogi, kas regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci.  

Iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību profesionālās meistarības paaugstināšanas 

pasākumos. Jau 10 gadus piedalāmies Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldesrīkotajās 

labās prakses pieredzes apmaiņas konferencēs,kurpirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi prezentē 

savu gada metodisko darbu un dalās savā pieredzē. 

Reizi gadā iestādes darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz citām pirmsskolas 

izglītības iestādēm. Personāla tālākizglītību plānosaskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām un 

izglītības iestādes attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Darbiniekiem ir izsniegti amatu apraksti 

un viņi zina savus pienākumus un tiesības. Tehniskajiem darbiniekiem rīkosapulces, kurās 

pārrunādažādus aktuālus jautājumus.  

Stiprās puses, secinājumi: 

 Iestādē ir kompetents pedagogu, atbalsta un tehniskais personāls. 

 Regulāri notiek pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pedagogu profesionālo izaugsmi. 

 Turpināt organizēt kvalifikācijas celšanas kursus. 

 Rosināt pedagogus piedalīties profesionālās darbības kvalitātes pakāpes iegūšanā. 
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Vērtējums Personālresursi:  - labi 

 3.7. Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta. Iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam,  

kuru sistemātiski pilnveido un aktualizē. Darbu analizē sadarbojoties vadītājai, pedagogiem un 

atbalsta personālam. Katra mācību gada beigās pedagoģiskais personāls iesniedz sava pedagoģiskā 

darba pašvērtējumu. Individuālajās sarunās ar pedagogiem un tehnisko personālu tiek saņemta 

informācija par iestādes darbu, ieteikumi iestādes darba procesa uzlabošanai. Iegūto informāciju 

apkopo un izvērtē. Iestādes vadītāja vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu iestādes 

darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Jaunā mācību gada pedagoģiskajā sēdē izvirza 

mērķi un uzdevumus, apstiprina pasākumu plānu jaunajam mācību gadam. Iestādes pedagoģisko 

procesu veidots uz pedagoģiskajā sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Gada plānu koriģēatbilstoši 

situācijai. 

 Stiprās puses, secinājumi: 

 Pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta.  

 Mācību gada beigās pedagoģiskais personāls iesniedz sava pedagoģiskā darba 

pašvērtējumu. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt veidot uz sasniegumiem virzītu iestādes darba pašvērtējumu un attīstības plānu. 

 Vērtējums iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: - labi 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros ir noteikti viņu tiesības un 

pienākumi. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai. Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem un Ventspils novada pašvaldības domes rīkojumiem.  

Vecākiem ir piejama informācija kā sazināties ar iestādes vadību, atbalsta un grupas 

personālu, ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. Iestādes vadītāja plāno, organizē un vada 

izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Izglītības iestādes personālam 

un izglītojamiem ir iespējas brīvi sarunāties ar iestādes vadītāju. Iestādes vadītāja nodrošina 

informācijas apmaiņu ar personālu, par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pilda uzticētos 
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pienākumus, sadarbojas savā starpā ar personālu, izglītojamiem un viņu vecākiem. Iestādes vadītāja 

atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas. Iestādē pedagogi kopīgi analizē ar mācību procesu saistītos 

jautājumus, dalās pieredzē, izvirza priekšlikumus mācību procesa un darba vides uzlabošanai.  

Stiprās puses, secinājumi: 

 Efektīva iestādes darba organizācija. 

 Ir iespējas brīvi sarunāties ar iestādes vadītāju. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt analizēt un izvirzīt priekšlikumus mācību procesa un darba vides uzlabošanai. 

Vērtējums Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība: - labi 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestāde ir atvērta sabiedrībai, mērķtiecīgi īsteno sadarbību ar pašvaldības, valsts un 

citām institūcijām. Iestādei ir laba sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību un tās institūcijām. 

Iestāde sadarbojas ar Ances pamatskolu, kultūras namu, bibliotēku un muižu.Sadarbībā ar 

Ances EKO skolu iesaistāmies makulatūras un tukšo bateriju vākšanā. Kultūras namā rīkojam 

bērnu darbu izstādes, svinam Mārtiņdienu un sniedzam Ziemassvētku koncertu Ances 

mazākajiem bērniem. Katru mēnesi bibliotēkā notiekpasākumi, iepazīšanās ar jaunākajām 

grāmatām,latviešu tautas folkloru un tradīcijām. Piedalāmies muižas rīkotajos pasākumos,  

sklandraušu cepšanā. Iestāde kvalitatīvi pilda savus pienākumus. 

Stiprās puses, secinājumi: 

 Iestāde ir atvērta sabiedrībai, valsts un pašvaldības institūcijām 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sadarboties ar pagasta iestādēm 

Vērtējums Iestādes sadarbība ar citām institūcijām: - ļoti labi 
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4.TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 

Iestādes darbības joma 

 

Vērtējums 

 

Turpmākā attīstība 

 

Mācību saturs 

 

 

labi 

 

 Kompetencēs balstīta pirmsskolas 

izglītības satura ieviešana. 
 Izvērtēt grupas vides iespējas 

mācību jomu centru izveidošanai, lai 

nodrošinātu kompetenču pieejas 

mācību satura apguvi. 

 

 

Mācīšana un mācīšanās: 

 

 Mācīšanas kvalitāte; 

 

 

 

 

 

 

 Mācīšanās kvalitāte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

 

 

labi 

 

 

 

 

 

 

 

labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labi 

 
 

 Pedagogiem turpināt izzināt 

dažādas metodes un darba formas 

mācību un audzināšanas darba 

pilnveidošanai. 
 Veicināt komandas darbu iestādē. 

 Rast iespēju izmantot jaunākās 

informācijas tehnoloģijas. 

 

 Pedagogiem, sākot no pašiem 

mazākajiem, ļaut bērniem darīt 

pašiem. 

 Aktualizēt bērnu pašapkalpošanās 

prasmi mācīšanās procesā. 
 Papildināt grupu mācību materiālus 

ar praktiskās dzīves darbības 

priekšmetiem. 

 Turpināt izvērtēt bērnu 

sasniegumus. 
 

 Sekmēt pedagogu prasmi sniegt 

bērnam savlaicīgu atgriezenisko 

saiti ar konkrētāku mērķi, virzītu uz 

sasniegumiem. 

 

 

Bērnu sasniegumi: 

 

 Labi pirmsskolas izglītības 

programmas apguves 

rezultāti 

 

 

 

 

labi 

 

 

 

 

 Aktualizēt sadarbību ar Ances 

pamatskolu, lai gūtu informāciju par 

bērnu tālākām sekmēm skolā un 

grūtībām uzsākot skolas gaitas. 
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Atbalstsbērniem: 

 

 Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

 

 

 

 

 Drošības garantēšana 

bērniem (drošība un darba 

aizsardzība) 

 

 

 

 

 

 

 Atbalsts personības 

veidošanā; 

 

 

 

 

 

 

 Atbalsts karjeras izglītībā; 

 

 

 

 

 

 Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sadarbība ar bērna ģimeni 

 

 

 

 

labi 

 

 

 

 

 

 

labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

labi 

 

 

 

 

 

 

 

labi 

 

 

 

 

 

labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ļoti labi 

 

 

 

 Motivēt vecākus veidot labāku 

sadarbību ar iestādes logopēdu. 

Problēmu gadījumos pārliecināt 

vecākus apmeklēt speciālistus ārpus 

iestādes.  

 

 

 Turpināt pilnveidot bērnu un 

iestādes personāla zināšanas par 

drošas uzvedības noteikumiem 

dažādās dzīves situācijās 

 Ierīkot iestādē ugunsdrošības 

signalizāciju 

 Ierīkot slēdzamus žoga vārtus un 

durvja kodu pie ārdurvīm. 

 

 Turpināt strādāt radoši, attīstīt bērnu 

spējas un talantus 

 Izvirzīt sasniedzamos rezultātus 

mācību jomās, vērtībās un tikumos.  

 Izzināt vecāku vēlmes un idejas par 

interešu izglītības iespējām iestādē. 
 

 

 Turpināt profesiju izpēti iesaistot 

sabiedrības pārstāvjus un sekmēt 

aktīvāku bērnu iepazīstināšanu ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem. 
 
 

 Pilnveidot pedagogu zināšanas par 

diferencēta mācību darba 

organizēšanu ar dažāda individuālās 

attīstības pakāpes bērniem. 
 Pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem 

ar runas un valodas attīstības 

traucējumiem turpināt profesiju 

izpēti. 
 

 

 Turpināt veiksmīgu sadarbību ar 

bērnu vecākiem. 
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Iestādes vide: 

 

 Mikroklimats; 

 

 

 

 

 

 Fiziskā vide un vides 

pieejamība 

 

 

 

 

 

 

ļoti labi 

 

 

 

 

 

labi 

 
 

 Turpināt pilnveidot iestādes 

tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu 

labvēlīgu mikroklimatu. 
 Radīt labvēlīgus priekšnoteikumus 

pedagoģiskās saskarsmes 

izvērtēšanai un pilnveidošanai. 
 

 Turpināt telpu remontu (aktu zāles 

un žoga remonts, durvju nomaiņa) 

 Turpināt rotaļu laukumu 

labiekārtošanu. 

 Rosināt pedagogus iesaistīties 

inovatīvas mācību vides veidošanā.  
 

 

Iestādes resursi: 

 

 Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi; 

 

 Personālresursi 

 

 

 

 

 

labi 

 

 

labi 

 
 

 Turpināt materiāltehniskās bāzes 

regulāru pilnveidošanu. 
 

 Turpināt pedagogu profesionālo 

izaugsmi. 

 Turpināt organizēt kvalifikācijas 

celšanas kursus. 
 Rosināt pedagogus piedalīties 

profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpes iegūšanā. 

 

Iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana: 

 

 iestādes darba pašvērtēšana 

un attīstības plānošana; 

 

 

 iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība; 

 

 

 iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

 

 

 

labi 

 

 

 

labi 

 

 

 

ļoti labi 

 

 

 

 Turpināt veidot uz sasniegumiem 

virzītu iestādes darba pašvērtējumu 

un attīstības plānu. 
 

 Turpināt analizēt un izvirzīt 

priekšlikumus mācību procesa un 

darba vides uzlabošanai. 
 

 Turpināt sadarboties ar pagasta 

iestādēm. 
 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja:  

Una  Teibe 05.08.2019. 

 


