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1. Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vispārīgais 

raksturojums 
 

1.1. Atrašanās vieta 

 

Vandzenes pagasts atrodas Talsu novadā, 16 km no novada centra  - 

Talsiem. Vandzenes pagasts robežojas ar Laidzes pagastu, Laucienes pagastu, 

Ārlavas pagastu, Mērsraga un Rojas novadu. Pagastā ir 1546 iedzīvotāji. 

Vandzenes pagasta robežās aizstiepjas pat līdz jūrai – Upesgrīvā. Pagasts ir 

slavens ar ļoti attīstītām zemnieku saimniecībām. 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” atrodas ciemata centrā – ābeļdārza 

vidū, 60 metrus no centrālā ceļa. Iestāde atrodas uz privātīpašnieka zemes, kas 

tiek nomāta, arī visapkārt ir privātmāju rajons. Iestādes teritorija ir iežogota. 

Iestādei ir divi gājēju vārtiņi un vieni vārti, kas paredzēti transportam. Pie 

iestādes nav auto stāvvietas, arī piebraucamais ceļš un gājēju taciņa ir uz privātās 

zemes. 

 

 

1.2. Sociālā vide 

 

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē izglītojamie no 

Vandzenes pagasta un apkārtējiem pagastiem. Liela daļa izglītojamo vecāki 

strādā zemnieku saimniecībās, un pagasta iestādēs. No 79 izglītojamiem iestādi 

apmeklē 19 izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm un viens izglītojamais no 

ģimenes ar trūcīgās ģimenes statusu. Šiem izglītojamiem  maksa par ēdināšanu 

tiek apmaksāta 100% no pašvaldības sociālā budžeta. Četru izglītojamo ģimenes 

saņem sociālā dienesta palīdzību.  

 

 

1.3. Iestādes vēsture  

 

Vandzenes PII “Zīlīte” ir 1977.gada 15.jūlijā atvērts bērnudārzs, ko Ļeņina 

kolhozs uzcēla pēc tipveida projekta 4 grupām 90 bērniem.  

Kopējā platība – 807 m². Toreizējais kolhoza priekšsēdētājs Imants Brauers 

izvēlējās bērnudārzam nosaukumu – „Zīlīte”. Līdz 1990.gadam bērnudārzs strādā 

diennakts režīmā, tad pāriet uz 12 stundu režīmu. Šajā laikā samazinās bērnu 

skaits bērnudārzā, ko ietekmē valdības lēmums par 100 rubļu izmaksu ģimenēm 

par katru bērnu, kas neapmeklēs bērnudārzu. Notiek kolhoza reorganizācija, 

nodibinās agrofirma „Vandzene”, līdz ar to izmainās bērnudārza finansēšanas 

sistēma. 1991.gadā, katras agrofirmas nozarei sākot strādāt ar savu saimniecisko 

aprēķinu, bērnudārzam vajadzēja slēgt līgumus ar nozarēm par viņu darbinieku 

bērnu uzturēšanu. Līdz ar bērnu skaita samazināšanos, pakāpeniski samazinās 

grupu skaits. 1991.gada martā bērnudārzā paliek tikai 1 jaukta vecuma grupa 20 

bērniem. Ar 1991.gada 1.septembri bērnudārza 2.stāvā tiek iekārtotas divas klases 

Vandzenes vidusskolas 1.a un 1.b klasēm. 
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 Sakarā ar agrofirmas likvidāciju un paju sabiedrības izveidi, sākas 

privatizācijas process, kā rezultātā 1993.gada janvārī paju sabiedrība 

„Vandzene” nolemj ar 1.martu pārtraukt bērnudārza darbību, līdz nokārtos 

privatizācijas lietas un jaunais ēkas īpašnieks izlems par tālāko darbību. 

Privatizācijas gaitā tiek atdota zeme zem ēkas un iestādes teritorijā tās 

vēsturiskajam īpašniekam. Bērnudārza ēkas privatizācijai pieteicas Vandzenes 

pagasta padome. Ar 1993.gada 1.aprīli bērnudārzs pāriet Vandzenes pagasta 

pakļautībā un atsāk darbību. Ar 1993.gada 1.septembri uz bērnudārzu pārceļ vēl 

divas Vandzenes vidusskolas klases. 1994.gada janvārī tiek ierīkota apkure uz 

vietas – līdz tam siltums tika piegādāts no cietes ceha.  

 1996.gadā tika atvērta otra grupa, jo pieaugot vecāku pieprasījumam, 

izveidojās rinda uz vietām bērnudārzā. Tika izveidota viena grupa bērniem no 3-

4 gadiem un viena bērniem no 5-6 gadiem. Bērnudārzu apmeklēja 38 bērni un 

skoliņu 80 bērni, līdz ar ko bija jūtama telpu pārslogotība. 2000.gadā tika 

izstrādāts un apstiprināts jaunais iestādes nolikums, kā rezultātā nosaukumu – 

bērnudārzs “Zīlīte” nomainīja nosaukums - pirmsskolas izglītības iestāde 

“Zīlīte”. 2001.gada augustā iestāde tika reģistrēta LR Izglītības un Zinātnes 

ministrijā ar reģistra Nr.2201901583.  2002. gadā tika licencēta iestādes 

izglītības programma un ar 1.septembri bija jāuzsāk 5 un 6-gadīgo bērnu obligātā 

sagatavošana pamatizglītības apguvei, tādēļ bija nepieciešams atvērt vēl vienu 

grupu. Tā kā skolēnu skaits bija samazinājies, tad bija iespēja 1.klasi pārvietot uz 

vidusskolu un atbrīvotajās telpās 2002.gada 1.septembrī tika atvērta trešā grupa  

- sešgadīgajiem bērniem.  

 Jau no 2002.gada liels vecāku pieprasījums bija uz vietām bērniem līdz 3 

gadu vecumam, tādēļ tika risināts jautājums par iespēju atvērt mazbērnu grupu, 

ar 2003.gada 1.septembri tika ieplānots skolēnus pilnībā pārcelt uz skolas 

telpām. 2003.gada budžetā tiek ieplānoti līdzekļi remontam un mēbelēm un ar 

1.septembri tiek atvērta 4.grupa - 5 un 6 gadīgajiem bērniem, kuri apmeklē 

obligāto apmācību uz nepilnu dienu un izveidota mazbērnu grupa bērniem no 1.5 

gadu vecuma. Izstrādātai “Pirmsskolas izglītības programmai”, kods -01011111, 

08.10.2003. saņemta licence Nr.3508. Ar 2003.gada 1.decembri tiek piešķirta 

logopēda amata vieta un darbu ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi, uzsāk 

logopēds.  

2006.gada tiek izstrādāta “Pirmsskolas izglītības programma”, kods – 

01011111, 15.06.2006. saņemta licence Nr.6330. 2006.gadā iestāde pāriet uz 

11stundu darba režīmu, jo vecākiem nav nepieciešamība, lai iestāde strādātu līdz 

pulksten 19.00. 2007.gadā bija tikai daži bērni, kuri apmeklēja iestādi nepilnu 

dienu – 9 stundas, līdz ar to tika izveidotas divas 5 un 6- gadīgo grupas ar 11 

stundu režīmu. 2007.gada 28.februārī dibinātājs - Vandzenes pagasta padome 

apstiprina PII “Zīlīte” nolikumu. 

2009.gadā izveidojas Talsu novads, par  PII “Zīlīte” dibinātāju kļūst Talsu 

novada pašvaldība, 29.10.2009. Talsu novada dome apstiprina ”Vandzenes PII 

“Zīlīte” nolikumu. Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4101901583. 
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1.4. Iestādes vide 

 

         PII “Zīlīte” 4 grupu telpas atrodas 2 stāvos. Grupu telpas un guļamtelpas ir 

sakārtotas, gaumīgi iekārtotas. Ir zāle mūzikas nodarbībām un pasākumiem. 

Katru gadu veikti uzlabojumi, veicot grīdu nomaiņu un mēbeļu iegādi. 

2000.gadā tika nomainīti zāles un virtuves logi, 2009.gadā visi logi un ārdurvis, 

nomainīts celiņu segums no betona plāksnēm uz bruģi, 2012.gadā tiek nomainīts 

ēkas jumts, 2015.gadā uzstādīts teritorijas apgaismojums. Iestādes vides 

uzlabošanai 2014.gadā tiek sastādīts projektēšanas uzdevums iestādes pārbūvei, 

tika veikts darbs pie projekta izstrādes. 2018.gada 27.septembrī Talsu novada 

dome pieņem lēmumu par jauna PII “Zīlīte” celtniecību un sākas būvprojekta 

izstrādes process.  

 

 

1.5. Īstenotā izglītības programma 

 

Licence izsniegta Izglītības u Zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas 

paraugam atbilstošas izglītības programmas īstenošanai. 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods                Licence  

Nr. Datums  

 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

 

 

01011111 

 

V-3419 

 

10.01.2011. 

 

 

 

 

1.6. Izglītojamo skaits 

 

Izglītojamo skaits pa mācību gadiem: 

 

Mācību gads Kopā  No tiem 5 un 6-gadīgie  

(obligātā apmācība) 

2016./2017. mācību gads 80 34 

2017./2018. mācību gads 74 32 

2018./2019. mācību gads 79 31 
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1.7. Pedagogi 

 

Iestādē uz 4 grupām ir 12 pedagogu amata vienības, no tām: vadītāja – 1; 

metodiķis – 1; PI skolotājas – 8; mūzikas skolotājs -1; logopēds – 1.  

 

Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības:  

 

 Ar vidējo izglītību Ar augstāko izglītību 
Ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

Ar vidējo 

vispārējo 

izglītību 

No tiem 

iegūst 

augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

Ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

t.sk. 

pedagoģijas 

maģistri 

Ar citu 

augstāko 

izglītību 

uz 

01.09.2016. 
 1 1 9 2  

uz 

01.09.2017. 
1 1 2 8 2 1 

uz 

01.09.2018. 
2  2 10 3  

 

 

 

Pedagogu skaita sadalījums pa vecumiem 

 

 25 – 

29 

gadi 

30 – 

34 

gadi 

35 – 

39 

gadi 

40 – 

44 

gadi 

45 – 

49 

gadi 

50 – 

54 

gadi 

55 – 

59 

gadi 

60 – 

64 

gadi 

65 gadi 

un 

vairāk 

uz 

01.09.2016. 
1  1 1 2 1 2 2  

uz 

01.09.2017. 
  2 1 2 1 2 2  

uz 

01.09.2018. 
  2 1 2 2 2 2 1 

 

  

  

1.8. Finansējums. 

 

Gads Pašvaldības 

budžets 

Valsts 

budžets 

Vecāku 

iemaksas 

Darbinieku 

maksas par 

ēdināšanu 

Kopējais 

iestādes 

budžets 

2015. 159117.00 21335.00 11573.00 1162.00 193187.00 

2016. 164412.00 23605.00 12091.00 1249.00 201357.00 

2017. 166343.00 28195.00 11725.00 1278.00 207541.00 
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2. Pirmsskolas izglītības iestādes  “Zīlīte” vīzija, darbības 

pamatmērķis un uzdevumi. 
 

Vīzija:  PII “Zīlīte – konkurētspējīga, mūsdienīga, humāna, sabiedrībā pozitīvi 

novērtēta pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības programmu un  sagatavot 

izglītojamos sekmīgai  pamatizglītības apguvei. 

 

Uzdevumi:  

 

1. Attīstīt katra izglītojamā aktivitāti (fizisko, garīgo, intelektuālo), kompetences, 

veidojot iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt iepriekšējo paaudžu 

radīto pieredzi. 

2. Veidot izglītojamā ”Es” apziņu, kuras pamatā ir viņa spēju apzināšanās un 

spēja sevi izpaust aktīvā darbībā un savstarpējā sadarbībā. 

3. Rosināt izglītojamo interesi par apkārtējo pasauli un izpratni par sevi kā 

pasaules daļiņu. 

4. Radīt vidi, kas nostiprina un aizsargā izglītojamo drošību un veselību. 

5. Veicināt iestādes un vecāku (aizbildņu)  sadarbību. 

6. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku pedagoģisko kompetenču 

paaugstināšanu. 

7. Nodrošināt visu iestādes darbinieku mūžizglītību. 

 

Pedagoģiskās darbības pamatprincips: Katrs bērns ir pelnījis veidot savu 

individuālo panākumu ceļu. Ļaujot viņam pilnvērtīgi izdzīvot savu bērnību un 

maksimāli piesātinot viņa dzīvi ar bērnam pieņemamām, patīkamām un 

nepieciešamām darbībām, sagatavot viņu turpmākajiem dzīves posmiem. 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 2016./2017. – 2018./2019. mācību gadu 

izvirzītās prioritātes un sasniegtie rezultāti. 

 

PII darbības 

pamatjomas 

Izvirzītās prioritātes Rezultāti  

Mācību saturs 

2016./2017.m.g. 1. Latviskās dzīvesziņas 

saglabāšana un 

tālāknodošana – 

pirmsskolas izglītības 

saturā integrējot savas 

tautas kultūras tradīcijas. 

* Tiek vākti materiāli, kas 

atspoguļo latviešu tautas 

tradīcijas, gadskārtu 

svinēšanu, tautas tērpus, u.c. 

* Kopā ar vecākiem veidotas 

foto izstādes, kur bērni 

iepazīstas ar latviešu tautas 
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2. Kvalitatīva 

pašvērtējuma procesa 

nodrošināšana 

pedagogiem. 

 

 

tradīciju pasākumiem Latvijā,  

Talsu novadā, Vandzenes 

pagastā ģimenē un mūsu 

iestādē. 

* Tiek apgūti pamatprincipi 

pašvērtējuma sagatavošanai. 

2017./2018.m.g. 1. Latviskās dzīvesziņas 

saglabāšana un 

tālāknodošana – 

integrējot izglītības 

saturā savas tautas 

kultūras tradīcijas. 

2. Veselībai un bērnu 

drošībai labvēlīgas 

rīcības prasmju 

sekmēšana ikdienā. 

3. PII “Zīlīte” 40 gadu 

jubileja. 

* Turpināts darbs pie 

iepazīšanās ar latviešu tautas 

tradīcijām, to iedzīvināšanu 

ģimenēs – organizējot 

pasākumus kopā ar 

vecākiem, vecvecākiem, 

skolu. 

* Bērniem organizētas 

tikšanās ar pašvaldības 

policijas pārstāvi – tēma 

“Rūķītis pilsētā”, drošības 

nedēļa, sporta aktivitātes. 

* “Zīlītei – 40” –jubilejas 

nedēļa. 

2018./2019.m.g. 1. Latvijai -100. 

2. Grupu vides 

izveidošana uz 

kompetencēm balstītas 

pirmsskolas izglītības 

programmas 

realizēšanai. 

3. Pedagogu 

kvalifikācijas celšana 

jaunā mācību satura 

apguvei. 

*Veido bērnu izpratni par 

Latvijas valsti un  piederības 

sajūtu savai dzimtajai vietai. 

* Pedagogi un citi iestādes 

darbinieki meklē optimālu 

grupas telpu iekārtojumu, lai 

ar 1.septembri uzsāktu jaunās 

programmas realizāciju. 

* Tiek izmantotas 

tālākizglītības iespējas un 

labās prakses ieviešanu ( PII 

“Sprīdītis”, Ventspils PII) 

Mācīšana un mācīšanās 

2016./2017.m.g. 1. Mūsdienīgas un 

kvalitatīvas izglītības 

vides veidošana iestādē. 

2. Sadarbība ar 

vecākiem. 

* Turpināts veidot vidi, kur 

skolotājas ērti var izmantot 

visu iestādē iegādāto jauno 

tehniku un aprīkojumu, 

grupas aprīkotas ar datoriem, 

darba plānošana tiek veikta 

elektroniski.  

* Regulāra sadarbība ar 

vecākiem, kopīgi sporta 

pasākumi, tematiskie 

pasākumi, iesaistīti dažādās 
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akcijās (makulatūras vākšana, 

talkas), veidotas grupu 

tradīcijas un katras grupas 

ietvaros saziņa (WhatsAPP). 

2017./2018.m.g. 1. Talantīgo bērnu 

atbalsta nodrošināšana 

iestādē un ārpus tās. 

2. Kvalificētu pedagogu, 

atbalsta personāla un 

metodiskā darba 

nodrošināšana. 

* Bērni piedalās vokālo 

grupu sadziedāšanās svētkos, 

Dziesmu dienā “Dāvana 

Latvijai” Talsu tautas namā, 

“Pīlādzīša Mazputniņš-

2017”, bērnu darbu izstāde  

Talsu novada 

administratīvajā ēkā, 

“Dzejolēns – 2018” Laidzes 

PII, u.c. 

* Skolotāju kompetences 

veicināšanai – nodrošināta 

iespēja piedalīties  

kvalifikācijas celšanas 

kursos, semināros, MA, 

organizētas tikšanās ar citu 

iestāžu pedagogiem.  

 

2018./2019.m.g. 1. Tehnisko un 

informācijas tehnoloģiju 

pielietošana 

rotaļnodarbību kvalitātes 

uzlabošanā. 

2. Mācību satura 

dažādošana un 

izmantojamo materiālu 

un pieejamība. 

* Tiek veicināta prakse un 

apgūtas iemaņas informāciju 

tehnoloģiju izmantošanā 

nodarbībās un pedagogu 

darba plānošanā  . 

* Katra iestādes skolotāja 

vismaz 1 reizi gadā dalās 

pieredzē un parāda integrēto 

rotaļnodarbību kolēģēm. 

 

Izglītojamo sasniegumi izglītošanas un audzināšanas procesā. 

2016./2017.m.g. 

- 

2018./2019.m.g. 

1. Izglītojamo attīstības 

diagnostikas kartes. 

2. Vecāku informēšana 

par izglītojamo 

individuāliem 

sasniegumiem. 

3. Sadarbība ar 

Vandzenes pamatskolas 

pedagogiem. 

* Divas reizes gadā tiek 

veikta izglītojamo attīstības 

diagnostika visās jomās, 

analizētas stiprās un vājās 

puses, kas jāņem vērā 

turpmākajā darbā.  

* Vecāki tiek individuāli 

informēti par diagnostikas 

rezultātiem. 

* Notiek regulāra sadarbība 

ar skolas pedagogiem. 
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Atbalsts izglītojamiem 

2016./2017.m.g. 

- 

2018./2019.m.g. 

1. Izglītojamo ar 

uzvedības traucējumiem 

iekļaušana grupās, 

sadarbības veicināšana. 

2.Sadarbība ar pagasta 

sociālo darbinieku. 

3. Bezmaksas ēdināšana 

6-gadīgajiem bērniem. 

* Izglītojamie ar uzvedības 

traucējumiem tiek iekļauti 

grupās, meklētas sadarbības 

formas, kas palīdzētu veidot 

normālas savstarpējās 

attiecības starp bērniem. 

* Regulāra sadarbība ar 

sociālo darbinieku pagastā, 

lai novērstu neattaisnotus 

kavējumus, lai nodrošinātu ar 

nepieciešamo psihologa 

palīdzību vai materiālo 

palīdzību ģimenei. 

*  No 01.09.2019. saskaņā ar 

Talsu novada domes lēmumu 

6 –gadīgiem bērniem tiek 

nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana. 

* 2018./2019.m.g. tika 

organizētas sporta deju 

nodarbības. 

Iestādes vide 

2016./2017.m.g. 

- 

2018./2019.m.g. 

1.Katru gadu 

pakāpeniska iestādes 

grupu nodrošināšana ar 

jaunām mēbelēm. 

2. Visu grupu un 

kabinetu plānveidīga 

aprīkošana ar datoriem. 

3. Pieejamība Wi-Fi 

visās iestādes telpās. 

4. Jauna aprīkojuma 

iegāde zālei.  

5. Jauna žoga un vārtu 

izbūve. 

6. Rotaļlaukuma ierīču 

remonts, krāsošana. 

7. Iestādes renovācijas 

projekts, dalība projekta 

darba grupā, korekciju 

un prioritāšu noteikšanā. 

8.Ir nojauktas visas 

nojumes, kas apdraudēja 

bērnu drošību. 

* Grupas un kabineti ir 

aprīkoti ar jaunām, 

mūsdienīgām mēbelēm. 

* Visas grupas, metodiskais 

kabinets, saimniecības 

pārzinis, logopēds, mūzikas 

skolotāja ir nodrošināti ar 

datoriem. * Iegādāts jauns 

aprīkojums zālei – digitālās 

klavieres, skaņu aparatūra, 

projektors, ekrāns, lielais 

sporta inventārs. 

* 2018.gadā par pagasta 

prioritāšu līdzekļiem 

uzstādīts jauns žogs un vārti. 

* Ar kristīgās nometnes 

dalībnieku palīdzību, 

demontētas bojātās un 

nokrāsotas laukuma ierīces. 

* Ir uzlabota Wi-Fi 

pieejamība visās iestādes 

telpās. 
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9. Savesta augsne un 

iesēts jauns zālājs. 

* Notiek darbs pie jaunas 

iestādes būvniecības  

projekta, pieņemti Talsu 

novada domes lēmumi par 

darba izpildi. 

Resursi 

2016./2017.m.g. 

- 

2018./2019.m.g. 

1. Nodrošinājums ar 

kvalificētiem 

pedagogiem, 

speciālistiem. 

2. Pedagogu 

kvalifikācijas 

paaugstināšana. 

3. Pieredzes bagāto 

pedagogu metodiskā 

darba popularizēšana 

iestādē. 

4. Pedagogu 

profesionālās darbības 

novērtēšana, kvalitātes 

pakāpes. 

 

*2017.gadā – PI metodiķis un 

PI skolotāja. 

2018.gadā - logopēde 

* Pedagogu kvalifikācijas 

paaugstināšana tiek realizēta 

apmeklējot kursus, daloties 

pieredzē iestādē, apmeklējot 

MA.  

*Šajā periodā 1 pedagogs ir 

pabeidzis studijas augstskolā, 

2 pedagogi turpina mācības. 

* Šajā periodā 2 skolotājas ir 

piedalījušās pedagogu 

darbības kvalitātes 

novērtēšanas procesā un 

ieguvuši 3.pakāpi. 

* 2019.g. Atklāta konkursa 

rezultātā darbā pieņemta PI 

skolotāja. 

PII darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

2016./2017.m.g. 

- 

2018./2019.m.g. 

1. Pedagogu 

pašvērtējuma metodiskās 

sistēmas izveidošana. 

2. Iekšējo normatīvo 

aktu pārskatīšana, 

papildināšana, atbilstoši 

noteiktajām prasībām. 

3. Iestādes darbības 

izvērtēšana ievērojot 

kontrolējošo institūciju 

aktos noteiktos 

ieteikumus. 

4. Darbinieku darbības 

un darba rezultātu 

izvērtēšana, darbinieku 

motivēšana. 

5. Pedagoģiskā un 

saimnieciskā darba 

* Ir izveidoti pamatprincipi 

pedagogu pašvērtējumu 

veikšanai, kas notiek 2 reizes 

gadā. 

* Pārskatīti un izstrādāti 2 

jauni iekšējie normatīvie akti. 

* Kolektīvs tiek iepazīstināts 

ar kontrolējošo institūciju 

aktiem, darbiniekiem sadalīti 

pienākumi trūkumu 

novēršanai, ja tādi ir. 

* Vismaz reizi gadā tiek 

izvērtēti visu darbinieku 

darba rezultāti, iespēju 

robežās izmaksātas prēmijas. 

* Katru gadu tiek noteiktas 

prioritātes piešķirtā iestādes 

budžeta izlietošanā. 
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plānošana, finanšu 

racionāla izmantošana. 

6. Iestādes attīstības 

plānošana. 

7. Iestādes padomes 

darba aktivizēšana. 

8. Sadarbība ar novada 

pašvaldību, Izglītības 

pārvaldi, pagasta 

pārvaldi, sociālo 

dienestu, skolu un citām 

iestādēm. 

Izmantojot ietaupītos 

līdzekļus ir iegādātas mēbeles 

un zāles aprīkojums. 

* Kopš 2018.gada tiek 

strādāts pie jaunas iestādes 

celtniecības plānošanas 

darbiem. 

* Iestādei ir pastāvīga 

sadarbība ar novada 

pašvaldību un visām pagasta 

iestādēm. 

 

 

 

3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos. 
 

3.1. Joma: Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības 

programmas. 
 

Pirmsskolas izglītības mācību saturs tiek organizēts pēc pirmsskolas izglītības 

programmas: kods 01011111. (Nr. V 3419, izdota 10.01.2011.). Katru gadu, 

atbilstoši izglītojamo vecuma grupai tiek apstiprināti rotaļnodarbību saraksti un 

dienas gaita. Katram mācību gadam tiek apstiprināts izmantojamās literatūras 

saraksts. Vadoties pēc novadā izstrādātās tēmas un iestādē plānotiem gada 

uzdevumiem, pirmajā pedagoģiskās padomes sēdē tiek izstrādāti gada galvenie 

uzdevumi un pasākumi. Katra mācību gada sākumā tiek aktualizētas pirmsskolas 

vadlīnijas, lai grupu skolotājiem būtu skaidri saskatāma izglītojamo attīstības 

pakāpe, lai varētu skaidri prognozēt sasniedzamos rezultātus. Mācību līdzekļus 

iegādājas iestāde un vecāki (individuālajai darbībai - pēc saraksta, ko ir 

sastādījusi un apstiprinājusi iestādes padome).  

 

Stiprās puses: 

*Radoši pedagogi, kas spēj izglītības programmas satura apguvi padarīt 

interesantāku. 

*Pedagogu savstarpējā sadarbība– grupā, iestādē. 

*Pedagogu gatavība pielāgoties jaunajam pirmsskolā – uz kompetencēm balstītu 

izglītību. 

 

Turpmākā attīstība: 

*Turpināt attīstīt izpratni par kompetenču izglītības pamatnostādnēm.  

*Pilnveidot efektīvāku IT iekļaušanu programmas satura apguvē. 

 



13 

 

Vērtējums: labi 

 

 

 

3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās  

 
3.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zīlīte” mācību procesu īsteno atbilstoši 

licencētajai programmai. 

Pirmskolas izglītības iestādē programmas apguves pamatnosacījums ir - 

pedagoģisko procesu organizēt tā, lai bērns iegūtu prasmes, pamatzināšanas un 

darbības pieredzi konkrēta programmas izglītības satura apguves jomā.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” mācīšanās darba organizācija tiek realizēta 

pēc ieteicamā integrēto rotaļnodarbību saraksta. Ir nodrošināta informācijas 

pieejamība izglītojamo vecākiem par rotaļnodarbību norisi, to laikiem, dienas 

ritmu un pasākumiem. 

 Izglītības iestādes administrācija un iestādes pedagogi iepazīstina izglītojamo 

vecākus ar izglītošanās procesam nepieciešamo materiālo bāzi, darba 

organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. Visi izglītojamo vecāki un aizbildņi 

ir iepazinušies ar  iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.  

Pedagoga metodiskais darbs tiek plānots atbilstoši izglītības iestādes mācību 

prioritātēm un aktuālajām aktivitātēm. 

Mācību darba plānošana tiek dokumentēta pirmsskolas skolotāja, mūzikas 

skolotāja, logopēda dienasgrāmatās. Katru nedēļu tiek apgūta kāda tēma un 

izvirzīti konkrēti uzdevumi. Skolotāja dienasgrāmatā ir izvirzīti uzdevumi visu 

mācību jomās, saskarsmes prasmēs, sadzīves iemaņās. 

Mācīšanās procesa pamatā ir rotaļa un spēle. Pedagogi izvēlas apmācības metodes, 

kas atbilst izglītojamo spējām, vecumposma attīstības likumsakarībām, integrēto 

rotaļnodarbību, rotaļnodarbību specifikai, PII mācību satura prasībām un 

izglītojamo mācīšanās tempam. Mācīšanas procesā izmantojamie mācību 

materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai rotaļnodarbībai. 

Mācību apguves iespējas tiek nodrošinātas atbilstošā vidē, ievērojot izglītojamo 

vecumu, kas sekmē ikviena bērna labsajūtu un piederības sajūtu. Katra izglītojamo 

vecuma grupas telpa iekārtota funkcionāli, nodrošinot ar ikdienā izmantojamām 

rotaļlietām un materiāliem. Mācību satura apguvei izvēlētās metodes ir 

daudzveidīgas un ir piemērotas izglītojamiem, vadot rotaļnodarbības un ārpus 

nodarbību aktivitātes: rīta aplis, individuālais darbs, darbs pa pāriem un grupās, 

sarunas par dienas tēmu, klausīšanās, stāstītmācīšana, attēlu aplūkošana, 

vingrinājumi roku pirkstu sīkās muskulatūras attīstībai, fiziskās aktivitātes un 

rotaļu pauzes, situāciju rotaļas, didaktiskās spēles, lomu sižeta rotaļas, zīmēšana, 

veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rotaļnodarbības dabā. Rotaļnodarbību laikā 

notiek arī pētnieciski eksperimenti ar dabas un apkārtējās vides resursiem. 

Pedagogi iesaistās mācību līdzekļu izstrādē, ko izmantot mācību procesā - 
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rotaļlietas, izdales materiāli, didaktiskās spēles, burtu un ciparu kartītes, dzīvnieku 

un priekšmetu atveidojumi, dažādas maskas. Tie ir piemēroti katrai vecuma grupai 

un tiek izmantoti rotaļnodarbībās un ārpus nodarbību aktivitātēs. 

Izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstībai izmanto dažādus paņēmienus – 

uzslavas, vērtējoši teikumi, pamudinājumi, uzmundrinājumi, kas bērniem veido 

motivāciju darboties, apgūt zināšanas un pielietot tās praksē. Atkarībā no 

uzdevuma satura, tiek piedāvāti pašpārbaudes elementi – burtu paraugi, saliekamo 

attēlu paraugi u.c 

Mācību procesa ietvaros izglītojamiem tiek radīta iespēja doties mācību 

ekskursijās, pastaigās ārpus iestādes teritorijas, kā arī dalība Vandzenes tautas 

nama un pamatskolas pasākumos.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti vairāki maršruti pastaigām ārpus iestādes teritorijas.  

   Vandzenes PII „Zīlīte” pedagogi 2x gadā aizpilda pašvērtējumu, kurā viņi savu 

darbību izvērtē pēc dažādiem kritērijiem, veic savas pedagoģiskās darbības 

kopsavilkumu. 

Pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība vai arī tā šobrīd tiek iegūta. Viņi 

regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci, piedaloties kursos, semināros un 

konferencēs. Pieredzes apmaiņas braucienos ir gūta vērtīga pieredze mācību 

metožu daudzveidīgajā pielietošanā, metodisko darbu izstrādāšanā. Iestādes 

pedagogi piedalās profesionālās kompetences paaugstināšanas kursos, kas ļauj 

skolotājam saskatīt savas stiprās darba puses un pilnveidojamās jomas.  

 

 

2016./2017. mācību gads 

                  Kursi, semināri, konferences Apmeklējuši 

pedagogi.  

Attīstību veicinoša komunikācija un disciplīna bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādē.   07.10.2016. 

1 

Ritmiski muzikālās darbības integrācija pirmsskolas vecuma 

bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās.  30.09.2016. 

1 

Biopsiholoģiskais dzīves pamats izglītībā un veselībā.  

28.-29.10.2016. 

1 

Pedagogu sadarbība un atbalstoša komunikācija ar vecākiem 

pirmsskolas izglītības iestādē.  14.10.2016. 

1 

Vaifija skola.  19.10.2016. 2 

Bērnu tiesību ievērošana, vardarbības risku izvērtēšana un 

pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.  

28.10.2017. 

1 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

14.03.2017. 

4 

Bērnu runas attīstība izmantojot darbā integrētās mācību 

metodes un modernās informāciju tehnoloģijas.  18.03.2018. 

1 

Labās prakses piemēri pirmsskolā. 29.03.2017. 2 

Lasītprasmes attīstīšana sākumskolā.  24.10.2016. 2 
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Pirmsskolas vecuma bērnu aktīvā pētniecības un praktiskā 

darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra 

nodarbībās.  19.04.2017. 

1 

Metodiskā darba vadīšana un organizēšana.  27.01.2017. 1  

Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas līdzekļi. 21.02.2017. 3  

Rotaļspēles un metodiskie paņēmieni latviešu valodas 

apgūšanā. 12.05.2017. 

1  

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas. 14.08.2017.  

Bērna attīstībai labvēlīga un emocionāla droša vide 

pirmsskolā. 29.08.2017. 

2  

 

 

2017/18. mācību gads 

Pedagogu sadarbība un atbalsts komunikācijā ar vecākiem. 

28.09.2017. 

3  

Bērnu tiesību aizsardzības joma.  28.02.2018.  2  

Konference Talsos.  16.03.2018. 7  

Kompetenču pieeja mācību satura apguve.  09.03.2018. 2  

Audzināšanas vadlīnijas un kompetences PII.  08.05.2018. 3  

Pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējums un profesionālās 

darbības novērtēšana.  11.10.2017. 

2  

Džimbas 9 soļu drošības programma.  14-15.05.2018. 1  

Pedagoga psihohigiēna. 28.-30.06.2018. 3  

 

 

 

2018/19. mācību gads 

                  Kursi, semināri, konferences Apmeklējuši 

pedagogi.  

Kompetenču kursi 1,.2.,3.,4. modulis 2 

,,Ar ko piepildīt mūsdienīga Džimbas aģenta koferi” 

27.09.2018. 

1 

,,Metodiskā darba vadīšana un organizēšana PII 

dokumentācija.”23.10.2018. 

2 

Sporta seminārs ,,Ikdienas kustība bērna priekam un 

attīstībai ilgtermiņā”  PII ,,Saulīte”02.11.2018. 

1 

,,Atbalsts PII un to vadītāju pašnovērtējuma 

veikšanai”18.01.2019. 

1 

Kompetenču pieejas ikdienas darba plānošanā PII. 

6.02.,20.02.,28.02.2019. 

1 

Kompetenču pieeja pedagoģijā- mūzikas vieta un loma 

pedagoģiskajā procesā. 4.03.,1.04.,5.04.2019. 

1 
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Praksē balstīta pedagoga kompetenču pilnveide, labās 

prakses pieredzes popularizēšana- organizētās 

rotaļnodarbību vērošana. 07.03.2019. 

3 

Praksē balstīta pedagogu vispārējo kompetenču 

pilnveide – labās prakses piemēri pirmsskolā. 

27.03.2019. 

3 

Konference ,,Lietpratība - zināt, prast un lietot" 

12.04.2019. 

1 

Praksē balstīta pedagogu vispārējo kompetenču 

pilnveide – labās prakses piemēri pirmsskolā. 

17.04.2019. 

3 

Praksē balstīta pedagogu vispārējo kompetenču 

pilnveide – labās prakses piemēri pirmsskolā. 

13.05.2019. 

1 

 

Kursi ,,Iekļaujošās izglītības aspekti darbā ar PII 

bērniem”. 2.08.,9.08.,16.08. 23.08.2019. 

1 

Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

plānošanā pirmsskolā (1daļa, 2. daļa)31.07.2019. 

1 

 

Skolotāji apmeklē metodisko apvienību pasākumus  citās Talsu novada, 

Dundagas novada, Rojas novada, Mērsraga novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs. 

Izglītības iestādē, sadarbojoties administrācijai un pedagogiem, notiek 

savstarpējie koleģiālie vērojumi, kurā pedagogi gūst jaunu pieredzi, analizē savu 

un citu 8 pedagogu pedagoģisko darbību, dalās pieredzē. Šie pasākumi notiek 

saskaņā ar izglītības iestādes gada plānu.  

Metodiskajās apspriedēs ir notikušas pedagogu diskusijas un pieredzes apmaiņas 

,,Ideju bankas” par metodisko materiālu izmantošanu mācīšanas kvalitātes 

nodrošināšanā, pedagogi izvērtē un diskutē par atbilstošu mācīšanas metožu 

pielietojumu konkrētā grupā, kā arī meklē risinājumus izglītojamo vajadzībām 

ikvienā grupā. 

Pedagoģiskās darbības process norit izglītojamo un pedagogu savstarpējā 

mijiedarbībā. Pedagoga stāstījums un skaidrojums ir atbilstošs mācāmajai tēmai 

un izglītojamo vecumam. Pedagogi izglītojamiem saprotami izskaidro 

uzdevumus un mērķus, ievērojot pēctecības principu, sasaista to ar iepriekš 

mācīto, rosina darboties pastāvīgi, domāt, pētīt, analizēt, secināt, izteikt savu 

viedokli.  

Izglītojamo darbs tiek organizēts grupās, pāros vai individuāli. Mācību procesa 

ietvaros izglītojamiem tiek radīta iespēja doties mācību ekskursijās, pastaigās 

ārpus iestādes teritorijas, kā arī dalība Vandzenes tautas nama un pamatskolas 

organizētos pasākumos. Izglītības iestādē ir izstrādāti vairāki maršruti pastaigām 

ārpus iestādes teritorijas. 

Izglītības iestādē ir apstiprināts literatūras saraksts mācību satura apguvei. 

Pedagogi un izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un 
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attīstošām spēlēm mācību satura apguvei. Pedagogi seko līdzi mācību līdzekļu 

aktualitātēm un inovācijām un viņiem ir iespēja pamatot nepieciešamību to 

iegādei.  

Pedagoģiskā procesa īstenošanai pedagogi paši darina attīstošos materiālus un 

didaktiskās spēlēs, kā arī izstrādā darba lapas un gatavo uzskates materiālus. 

Grupas pedagogi, logopēde un mūzikas pedagogs ir nodrošināti ar  portatīvo 

datoru, CD atskaņotājiem. Ir kopētāji, laminēšanas iekārta, projektors, mācību 

procesa bagātināšanai, informācijas pasniegšanai. Veiktās aptaujas dati liecina, ka 

skolotājas retāk savā darbā izmanto informācijas tehnoloģijas (projektors). 

Pirmsskolas darba specifika paredz vairāk reālu darbošanos. Savukārt, 

rotaļnodarbību gatavošanai 67% aptaujāto skolotāju izmanto informāciju 

tehnoloģijas.        Ir nodrošināta informācijas pieejamība (vecāku sapulces, sarunas, 

Whatsapp grupās, īsziņās, informatīvie stendi) izglītojamo vecākiem par 

rotaļnodarbību norisi, to laikiem, dienas ritmu un pasākumiem. Izglītošanas 

procesā grupu pedagogi piesaista izglītojamo vecākus, lai piedalītos 

rotaļnodarbībās(Atvērto durvju dienas).  Izglītības iestādē tiek organizēti projekti 

,,Esam veseli”, ,,Atpazīsti mani!”, ,,Eksperimentu diena”, ,,Sveču stāsti”, ,,Kā 

rodas piens?”, ,,Es dzīvoju Vandzenē” u.c., kuros izglītojamie  veic izpēti, izdomā 

stāstus, pasakas un, kurus aktīvi atbalsta bērnu vecāki  ar savu līdzdalību. 

 Jau kā tradīcija mūsu pirmsskolā ir kopīga sportošana kopā ar vecākiem ,,Tēvu 

dienā”, jauka kopā būšana Vecvecāku pēcpusdienā, Māmiņdienā, kā arī Izlaiduma 

svinēšana.  

Veiktās aptaujas dati liecina, ka 100 % aptaujāto apmeklējuši  iestādē organizētos 

pasākumus un ir ar tiem apmierināti. Aktīvi piedalāmies labdarības akcijās, 

makulatūras vākšanas konkursā u.c. 

Izglītības iestādes administrācija un iestādes pedagogi iepazīstina izglītojamo 

vecākus ar izglītošanās procesam nepieciešamo materiālo bāzi, darba organizāciju 

pirmsskolas izglītības iestādē. Visi izglītojamo vecāki un aizbildņi ir iepazinušies 

ar  iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zīlīte” tiek īstenota Džimbas drošības programma.  

Iestādē strādā pedagogi- prakses vadītāji, kas sniedz nepieciešamo atbalstu 

studentiem- nākamajiem pedagogiem pedagoģiskās prakse laikā. 

 Izglītības iestādē organizē svinīgos pasākumus izglītojamiem –  

• Zinību diena,  

• Latvijas valsts svētki,  

• Balto galdautu svētki, 

• Gaismas ceļš – Lāčplēša dienā, 

• iestādes dzimšanas diena,  

• izlaidums,  

kuri sekmē izglītojamā piederības apzināšanos iestādei, Latvijai, veido 

cieņpilnu attieksmi valstij, pagastam. 

 Atzīmējot gadskārtu tradīcijas- 

• Miķeļi, 

• Mārtiņi, 
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• Ziemassvētki, 

• Meteņi,  

• Lieldienas,  

izglītojamie bagātina priekšstatu un pilnveido izpratni par Latvijas kultūru, 

tradīcijām un vērtībām.  

• Līgo- izglītojamie bagātina priekšstatu un pilnveido izpratni par Latvijas 

kultūru, tradīcijām un vērtībām.  

Tiek organizēti radoši pasākumi, kuri rada bērnos patiesu prieku un vēlmi 

līdzdarboties, sadarboties –  

• ,,Vāru, vāru putriņu”; 

• ,,Sirsniņdarbnīcas”; 

• Dzejolīšu svētki ,,Saulītei ir tāda vara”; 

• ,,Spēlēsim teātri”; 

• ,,Supervaroņu ballīte”u.c. 

 

Audzināšanas plāns tiek veidots vadoties pēc aktualitātēm sabiedrībā un saiknes 

ar reālo dzīvi. Tā realizēšana notiek integrēti dažādos dienas momentos. 

Izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstībai izmanto dažādus paņēmienus – 

uzslavas, vērtējoši teikumi, pamudinājumi, uzmundrinājumi, kas bērniem veido 

motivāciju darboties, apgūt zināšanas un pielietot tās praksē.  

Atkarībā no uzdevuma satura, tiek piedāvāti pašpārbaudes elementi – burtu 

paraugi, saliekamo attēlu paraugi u.c.  

 

Stiprās puses. 

*Pedagogi mērķtiecīgi un radoši strādā pirmsskolas mācību satura apguvei, 

izmantojot daudzveidīgas mācību metodes, darba organizācijas formas, 

mūsdienīgus mācību līdzekļus. 

*Pedagogi iesaistās atklāto nodarbību vadīšanā, analizēšanā un vērtēšanā 

iestādes ietvaros. 

*Izglītojamo vajadzībām tiek izstrādāti un ikdienas darbā izmantoti dažādi 

didaktiskie materiāli, uzskates līdzekļi. 

*Jaunie pedagogi, kuri turpina mācības augstskolā, inovatīvās metodes iedzīvina 

pedagoģiskajā procesā iestādē. 

*Rotaļnodarbību pilnveidošanā izmanto informāciju tehnoloģijas materiālus. 

* Iestādē tiek veidotas un koptas tradīcijas. 

 

Turpmākā attīstība. 

 

*Ieviest mācīšanas pieejas maiņu, atbilstoši projekta “Skola 2030” prasībām, 

akcentējot izglītojamā prasmes, domāšanu, radošumu, sadarbību, līdzdalību. 

 

*Pedagogu tālākizglītība.  
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*Atbalstīt pedagogus mācību materiālu veidošanā ar informācijas komunikāciju 

tehnoloģijām, kuriem tas vēl īsti neveicas. 

*Rotaļnodarbību satura pilnveide, akcentējot kompetenču pieejā balstītu 

izglītības saturu. 

*Aktualizēt grupu skolotāju, mūzikas skolotāju un logopēda regulāru sadarbību, 

veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

 

 

 Vērojumi hospitētajās rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, 

ka pirmsskolas izglītības pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos un 

mācīšanās darbu, cenšas veidot bērnos motivāciju piedalīties mācīšanās darbā un 

pozitīvu attieksmi uz izzināšanas procesu, ieinteresējot. 

 Pedagogi mācību satura apguvei izvēlas tādas mācību metodes, paņēmienus un 

darba organizācijas formas (lomu spēles, projektu darbus, grupu darbus, u.c. 

metodes), kas rosina izziņas darbību, ievērojot sistēmiskumu, respektējot ikviena 

bērna attīstības vajadzības un veicinot fizisko, psihisko un sociālo attīstību. 

Pedagogu informēti, izglītojamie zina un saprot mācību un audzināšanas darbam 

izvirzītās prasības. Nepieciešamības gadījumos ar atsevišķiem izglītojamiem tiek 

strādāts individuāli. Mācību process tiek organizēts gan grupas telpā, gan 

guļamtelpā tādējādi racionāli izmantojot pieejamās telpās. Šāda darba organizācija 

ļauj bērniem izkustēties, būt mobilākiem, ir iespēja dalīties apakšgrupās. Rotaļas 

un dažādas aktivitātes notiek svaigā gaisā. Mācību procesā tiek likts uzsvars uz 

izglītojamo patstāvīgo darbību, gan pašapkalpojoties ēdienreizēs, gan sagatavojot 

savu darba vietu, gan to pēc darba sakārtojot, kā arī maksimāli ļaujot 

izglītojamajam pašam tikt ar uzdevumu galā. Pedagogu mudināti bērni veic sava 

darba vērtēšanu. 

 Pedagogi rosina izglītojamos izmantot patstāvīgajā darbībā dažādus 

resursus: rotaļlietas, attīstošās spēles, didaktiskās spēles un materiālus, dabas 

materiālus, lomu rotaļu atribūtus, bērnu literatūru, enciklopēdijas, attēlus un citus 

pieejamos mācību līdzekļus un materiālus.  

88% aptaujātie vecāki uzskata, ka iestādē ir nodrošināti bērniem nepieciešamie 

resursi, lai nodrošinātu mācīšanās kvalitāti (Edurio Ģimeņu aptauja). Iestāde 

regulāri papildina didaktisko un mācību materiālu klāstu, kā arī grāmatas un 

uzziņu literatūru. Metodiskajā kabinetā, logopēda kabinetā, grupās  pieejami 

dažādi mācību materiāli, uzskates līdzekļi, mūzikas un sporta inventārs, kuru, 

iespējams izmantot grupu vajadzībām. 

Izglītojamā vēlmi mācīties, uzzināt kaut ko jaunu, darboties, rosina pedagogu 

pozitīva attieksme, uzslavas, pamudinājumi, interesants mācību saturs, mūsdienīgi 
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mācību līdzekļi, savstarpējā sadarbība un vecāku atbalsts. Pedagogi regulāri 

informē izglītojamos un viņu vecākus par dažādiem izglītības iestādes 

organizētajiem pasākumiem, aicina līdzdarboties. Visiem izglītojamiem, atbilstoši 

katra vecumposma piedāvājumam, ir iespēja piedalīties dažādos tematiskajos 

pasākumos, svētkos, konkursos, izstādēs. Mācīšanās kvalitāti veicina arī Iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošana. Ar tiem iepazīstināti gan izglītojamie, gan viņu 

vecāki.  

Iestādē regulāri tiek veikta izglītojamo apmeklējuma uzskaite un analīze. 100% 

skolotāju uzskata (Skolotāju aptauja Edurio platformā, veikta 2018.gada 

decembrī/janvārī), ka iestādē efektīvi tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi un 

skolotājas pārsvarā gadījumu ir informētas par kavēšanas iemesliem.   

Neattaisnotu kavējumu gadījumos tiek veiktas pārrunas ar izglītojamo 

likumiskajiem pārstāvjiem. Izglītības iestāde sadarbojas ar Sociālo dienestu.  

Divas reizes gadā tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas, 

veicot atzīmes lapā- “Pirmsskolas vecuma bērna sasniegumu vērtējums”. 

 

Stiprās puses. 

*Pirmsskolas dienas ritms elastīgi ļauj izglītojamo izglītot visas dienas garumā. 

*Mācīšanās procesā izglītojamiem tiek piedāvāti bagātīgs mācību materiālu 

klāsts, attīstošās spēles, uzskates līdzekļi, mūzikas un sporta inventārs. 

*Izglītības iestādē regulāri veic izglītojamo apmeklētības uzskaiti un analīzi.  

 

Turpmākā attīstība.  

 

*Turpināt sekmēt izglītojamo mācīšanās prasmju attīstību, sekmējot sadarbību, 

līdzdarbību.  

*Veicināt izglītojamo prasmi darboties patstāvīgi, radot tam nepieciešamos 

apstākļus.  

 

Vērtējums: labi. 

 

 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  
 

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zīlīte” 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. 

Izglītības iestādē ir izstrādātas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas lapas, kurās 

izglītojamie tiek vērtēti  individuāli, atbilstoši viņu vecumposmam 2 reizes gadā. 

Pedagogi un vadība analizē vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Balstoties uz iegūtajiem individuālajiem izglītojamo 
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sasniegumiem, pedagogi apkopo grupas rezultātus iepriekš minētajās jomās 

aprakstošā formā. Vērtējumu aprakstoša formā par grupas rezultātiem veic arī 

grupas pedagogi, mūzikas skolotāja un logopēde. 

• Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto savā ikdienas 

darbā, lai veicinātu mācību procesa efektivitāti un izglītojamo izaugsmi. 

Iegūto informāciju izmanto metodiskā darba pilnveidē, mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 

• Vērtēšanu veic dažādās attīstības jomās- fiziskā attīstība, sociāla attīstība, 

psihiskā attīstība. Katrā jomā izvirzīti vairāki kritēriji, par kuriem tiek 

veikta atzīme – apguvis, apguvis daļēji, vēl jāpagūst. 

• Izglītojamo vecāki par bērnu sasniegumiem tiek informēti mutiski 

vairākas reizes mēnesī, atbildot uz vecāku interesējošiem jautājumiem.  

• 6 -7 g. v. izglītojamo grupā, pirms skolas gaitu uzsākšanas, pedagogi veic 

,,Pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu”, kurā izvērtē bērna 

apgūtās zināšanas, prasmes, attieksmes, sasniegumus, saskarsmes un 

sadarbības prasmes. 

Obligātās apmācības izglītojamo vecāki saņem izglītojamā rakstisku 

vērtējumu. 

 

 

 

Stiprās puses.  

 

*Izglītības iestādē regulāri tiek veikta izglītojamo sasniegumu vērtēšana.  

*Vecākiem ir iespējams, regulāri saņemt informāciju par sava bērna mācību 

sasniegumiem.  

*Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota iestādes 

darba pilnveidē. 

 

 

 Turpmākā attīstība.  

 

* Pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes sadarbību ar vecākiem, turpināt 

informēt vecākus par bērna individuālo attīstību, sasniegumiem. 

 

*Pilnveidot sadarbību starp skolotājiem, atbalsta personālu un vecākiem, 

veidojot komandas darbu. 

 

 

 

 

Vērtējums: labi. 
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3.3.  Joma: Izglītojamo sasniegumi. 

 
 Pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti 

rotaļnodarbībās, kur galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Skolotājas cenšas 

uzteikt katra izglītojamā veikumu, stimulējot un iedrošinot viņu nākošajai 

izzinošai darbībai, arī uzmundrinot, iedrošinot, lai veiktos turpmāk. Lepojamies ar 

ieviesto pašapkalpošanos ēdienreizēs un izglītojamo patstāvīgo darbību gan 

gatavojoties darbam, gan darba procesā, gan pabeidzot uzdevumu. 

Individuālos mācību sasniegumus un atbalsta veicināšanas pasākumus grupu 

pedagogi atspoguļo pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā, kas tiek 

aizpildīta elektroniskā veidā.. Par ikdienas sasniegumiem katrs vecāks tiek 

informēts individuāli. Sasniegumu rādītājs ir arī grupu garderobēs izvietotais 

izglītojamo radošo darbu izstāde, kurā katrs vecāks var iepazīties ar sava bērna 

sasniegumiem. Izglītojamo radošie darbiņi glabājas izglītojamo portfolio mapē. 

Mācību gada noslēgumā mapes izglītojamie saņem uz mājām. Pēc pirmsskolas 

izglītības programmas apguves vecāki saņem rakstisku informāciju par 

izglītojamā sasniegumiem fiziskajā, sociālajā un psihiskajā attīstībā. Informācija 

tiek atspoguļota, balstoties uz VISC 2011.gadā izstrādātajiem metodiskajiem 

ieteikumiem “Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā”.  

Izglītojamiem ar lēnāku darba tempu, mācīšanās un uzmanības noturības 

problēmām, tiek veikts individuālais darbs. Izglītojamo sasniegumu rādītājus 

būtiski ietekmē izglītības iestādes apmeklējuma regularitāte un izglītojamo 

valodas attīstības līmenis. 

 

 

Stiprās puses.  

 

*Regulāra vecāku informēšana par izglītojamo sasniegumiem. 

*Pedagogu prasme veikt izglītojamos motivējošus vērtējumus.  

*Regulāra izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu izpēte. 

*Individuālās nodarbības pie logopēda. 

 

 

Turpmākā attīstība.  

 

*Turpināt sadarbību ar vecākiem, lai veicinātu nepārtrauktu un vispusīgu 

izglītojamo izaugsmi.  

*Ieviest izglītojamo ikdienā tādas darbības formas, kas attīstītu viņu patstāvību, 

radošumu, zinātkāri. 

 

 

Vērtējums: labi. 
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3.4.Atbalsts izglītojamiem.  

 

 
3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts.  

 

Izglītības iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, sociāli 

pedagoģiskās un fiziskās vajadzības. To apzināšanu nodrošina iestādē strādājošie 

pedagogi, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem un 

institūcijām ārpus pirmsskolas izglītības iestādes- sociālajiem darbiniekiem, 

ģimenes ārstiem. 

Grupās tiek apzināti izglītojamie no daudzbērnu  un sociālā riska ģimenēm, 

sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un sociālo dienestu tiek veikti 

nepieciešamie atbalsta pasākumi. Sniegtais atbalsts vērsts uz sadarbību. Lielākā 

problēma – 1 psihologs uz visām Talsu pirmsskolas izglītības iestādēm, kā 

rezultātā, ne visi atbalsta pasākuma posmi var noritēt operatīvi.  

Grupas pedagogi veic regulārus pedagoģiskos vērojumus Pirmskolas izglītības 

skolotāja dienasgrāmatā, pierakstot novēroto, paredzot tālāko darbu. Pedagogi 

ņem vērā vecāku sniegto informāciju par izglītojamo veselību, īpatnībām un 

vajadzībām.  

Nepieciešamības gadījumā organizē sapulces, kurās piedalās izglītojamā 

likumiskais pārstāvis, administrācijas darbinieki un pirmsskolas izglītības iestāžu 

speciālists, sociālais darbinieks. Sociālais darbinieks veic izglītojošu darbu ar 

iesaistīto pušu vecākiem.  

 Par dažādām situācijām pirmsskolas izglītības iestādē mutiskā vai rakstiskā 

formā tiek informēta vadītāja. 

Izglītības iestādē ir iestrādāti noteikumi, kuri paredz kārtību, kas nosaka 

izglītojamo drošību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

Izglītības iestādē  uzskaita datus par izglītojamo veselības stāvokli. Veic atzīmes 

par izglītojamo prombūtni sakarā ar saslimšanu, apkopo datus par izglītojamiem, 

kuriem piemērota diēta. Tiek veikta regulāru profilaktisku izglītojamo apskašu 

apkopošana. Nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu iestādē, veic 

ēdināšanas kvalitātes pārbaudi. Izglītības iestādē tiek veikta izglītojamo 

izglītošana, iepazīstinot ar veselīga uztura principiem. Veic mutisku saziņu ar 

vecākiem, izvieto vecāku informācijas stendos paziņojumus un rakstus, kas 

saistīti ar higiēnu un profilaksi, kā arī nodrošina ērtu pieeju ēdienkartēm. 

Izglītības iestādē tiek organizēta izglītojamo ēdināšana. 2017./2018.m.g. iestāde 

iesaistījās atbalsta programmā “Skolas auglis”, 2018./2019.m.g. iestāde 

iesaistījās atbalsta programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. No 

01.09.2019. iestādes 6-gadīgie bērni saņem bezmaksas ēdināšanu.  

Adaptācijas periodā vecākiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar iestādes 

grupiņu, iekšējiem kārtības noteikumiem, normatīviem dokumentiem , uzdod 

interesējošus jautājumus, pirms bērns sācis apmeklēt iestādi.  
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Stiprās puses.  

 

*Iestādes personāls  un izglītojamie tiek informēti par jautājumiem, kas saistīti ar 

drošību, veselību. 

*Izglītojamie saņem bezmaksas augļus un pienu. 

*Laba sadarbība ar pagasta pārvaldes sociālajiem darbiniekiem. 

 

Turpmākā attīstība.  

 

* Pilnveidot atbalsta pasākumu veikšanu izglītojamiem ar mācīšanās un 

uzvedības traucējumiem.  

*Turpināt sadarbību  sociālo darbinieku.  

*Risināt jautājumu par psihologa piesaisti iestādes darbā. 

*Turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt, turpināt apgūt Džimbas 

programmu. 

 

 

Vērtējums: labi. 

 

 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā.  

 

Atbalsts personības veidošanā norit saskaņā ar izglītības iestādes darba plānu. 

Iestādē pedagoģiskajā procesā tiek plānots izglītojamo iekļaušanu un 

audzināšanas uzdevumu integrēšana dažādās aktivitātēs - gan rotaļnodarbību, 

gan ārpus rotaļnodarbības laika. Mērķi un uzdevumi izstrādāti programmas 

īstenošanai. Plāns tiek sastādīts katram mācību gadam, ar to  pedagogi iepazīstas 

pedagoģiskās padomes sēdē septembrī.  

Atbalsta pasākumu nodrošināšanā piedalās- vadītāja, metodiķis, pedagogi, 

skolotāja palīgi).  

Personības veidošanu sekmē arī sociālajās zinībās un ētikā izstrādātie uzdevumi, 

kuri iekļauti Pirmsskolas izglītības programmā. Uzdevumu realizēšanas laiku 

katrs pedagogs plāno individuāli, vadoties pēc ikdienas un mēneša aktualitātēm.  

Audzināšanas darbs notiek arī sadarbībā ar izglītojamo vecākiem. Vecāki tiek 

iesaistīti dažādu izstāžu veidošanā un konkursos (piemēram, “Es dzīvoju 

Vandzenē”, receptes grāmatiņai ,,Gardāko putru receptes”, “Atpazīsti mani!”, 

u.c.), radošajās darbnīcās (pēc grupu pedagogu iniciatīvas).  

Izglītības iestādē regulāri notiek dažādi tematiskie pasākumi, saskaņā ar iestādes 

gada darba plānu, mēneša darba plānu. Pasākumos tiek akcentēta izglītojamo 

patriotiskā un pilsoniskās piederības veidošana (Valsts svētku koncerti,  

“Gaismas ceļa” izveidošana u.c.), veselīga dzīvesveida (Veselības nedēļa, sporta 

svētki, programma ,,Veseli zobi”) izpratnes sekmēšana, piederības apziņa savai 

dzimtajai vietai un iestādei (ekskursijas ārpus iestādes, iestādes dzimšanas dienas 
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pasākumi, Teātra dienas, filmas par Vandzeni, tikšanās ar pagasta cilvēkiem) 

veicināšana.  

Pedagogi regulāri iesaista izglītojamos grupu kārtības noteikumu aktualizēšanā 

un atbalsta pozitīvu uzvedību. Par iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšanu 

atbildīgi grupu pedagogi. Noteikumus atspoguļo ar pedagogu veidotiem 

(sarūpētiem) vizuāliem attēliem. Pedagogs, izmantojot verbālo un uzskates 

metodi, vienojas ar grupas izglītojamiem par rīcību pārkāpumu gadījumā.  

Ārpus rotaļnodarbību pasākumu organizēšana notiek vadoties pēc gadskārtu 

svētkiem, kalendārajiem svētkiem, iestādes tradīcijām, izvirzītajiem galvenajiem 

mācību gada virzieniem un viesmākslinieku piedāvājuma. Plānošanu veic 

vadītāja, metodiķis, sadarbībā ar mūzikas skolotāju un grupas skolotājiem.  

Grupas, pēc savas iniciatīvas, organizē pasākumus, vadoties pēc nedēļas tēmām, 

mēneša aktualitātēm. Pasākuma sagatavošanā un norisē tiek iesaistīti 

izglītojamie pēc iepriekš sagatavota pasākuma plāna/scenārija vai radoši, brīvi 

iestudēti.  

Pēc katra tematiskā pasākuma, satura un norises veic analīzi, akcentējot pozitīvo, 

nepieciešamos uzlabojumus.  

Izglītības iestādes darbinieki piedalās  radošo darbu izstādēs (piem., Mans 

Lieldienu zaķis”, “Mans vaļasprieks” u.c.). 

Izglītības iestādē tiek sniegts atbalsts izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, 

grūtības koncentrēties un noturēt uzmanību, nodrošinot individuālu pieeju, 

sadarbojoties ar logopēdu, vecākiem. Uzmanība tiek pievērsta arī darbam ar 

talantīgajiem bērniem, sagatavojot  viņus konkursiem  - ,,Mazputniņš”, 

,,Dzejolēns-2018”, Dambretes turnīrs iestādē un PII “Sprīdītis”.  radošo darbu 

izstādēm. 

Izglītības iestādē ir zāle mūzikas nodarbībām,  kurā tiek organizēta  arī rīta 

vingrošana, ritmika un fiziskās izglītības un veselības rotaļnodarbības. Iestādes 

telpas ir sakoptas un estētiski noformētas, telpu izmantojums ir racionāls un 

atbilst izglītības programmas īstenošanai un pirmsskolas izglītības iestādes darba 

specifikai. 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” karjeras izglītības saturs tiek integrēts 

pedagoģiskajā procesā.  

Dažādi  pasākumi tiek īstenoti grupu rotaļnodarbībās un pasākumos, citās 

aktivitātēs. Izglītojamie iepazīstas ar savas tautas tradīcijām, dažādām profesijām 

un amatiem, izzina to darba specifiku un pienākumus. Iestādes metodiskajā 

kabinetā un grupās pedagogiem pieejami izglītojamo vecumam atbilstoši 

metodiskie materiāli karjeras izglītības jautājumos. Izglītības iestādei ir 

izveidojusies laba sadarbība profesiju popularizēšanā ar Vandzenes Tautas 

namu, veikaliem, zemnieku saimniecībām, frizētavām, bibliotēku, ugunsdzēsības 

muzeju, ,,Latvijas meži” vecāku pārstāvjiem. 2016./2017.m.g.; 2017./2018.m.g.; 

2018./2019.m.g. iestāde piedalījās karjeras izglītības programmas “Ēnu diena” 

pasākumos. Izglītības iestāde atbalstīja karjeras izglītības pasākumus, nodrošinot 

iespēju iepazīties ar pirmsskolas skolotāja darba specifiku darbā ar pirmsskolas 

vecuma bērniem.  
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Mācību gada sākumā vecāki tiek informēti par piedāvājumu interešu izglītības 

pulciņā ,,Sporta dejas”(BJC), ,,Vingrošana”(Talsu Sporta skola) Informācija tiek 

izvietota grupās, vecāku stendos.  Vingrošanā piedalās 4-7 gadus veci bērni. 

Galvenais faktors, kas kavē interešu izglītības pulciņu apmeklējumu – 

izglītojamo sociālais statuss (ne visas ģimenes var atļauties maksāt par 

pulciņiem), kā rezultātā, rodas grūtības nokomplektēt grupu. 

 

Stiprās puses.  

 

*Pedagogu prasme veidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, atbalstot 

izglītojamā personības veidošanu.  

*Daudzpusīgi tematiskie pasākumi, kas veicina piederības apziņu ģimenei, PII 

“Zīlīte”, pagastam, valstij.   

*Veselīga dzīves veida popularizēšana. 

*Dažādi sporta pasākumi kopā ar vecākiem. 

 

Turpmākā attīstība.  

 

*Veikt izglītojošu darbu un vecāku iesaisti jaunās programmas realizācijas 

procesā. 

*Turpināt mācību procesā iekļaut tēmas par drošību, veselīgu dzīvesveidu un  

karjeras izglītību. 

 

 

Vērtējums: labi. 

 

 

3.4.3. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 Izglītības iestādē regulāri tiek plānotas rotaļnodarbības, balstoties uz 

pirmsskolas mācību programmā pieejamo mācību saturu un sasniedzamajiem 

rezultātiem katrā vecuma grupā. Pedagogi katru dienu veic pedagoģiskos 

novērojumus. Pierakstus veic skolotāju dienasgrāmatā. Izvērtējot izglītojamo 

prasmes un vajadzības, pedagogi veic individuālo darbu, piedāvājot atbalstu gan 

izglītojamiem, kuriem nepieciešams individuāla palīdzība konkrētu prasmju 

pilnveidei (rakstīšanas iemaņu pilnveidei, sensorā attīstība u.c.) gan talantīgajiem 

izglītojamiem, piedāvājot katra individuālajām spējām un interesēm atbilstošas 

aktivitātes (dažādas galda spēles, dalība pasākumos, lomas tematiskos 

pasākumos, u.c.). 

Individuālais darbs norit dažādos dienas momentos, visas dienas garumā. Pamatā 

individuālo darbu veic grupas pedagogs. Rotaļnodarbību laikā, nepieciešamības 

gadījumā, atbalstu bērniem sniedz grupas skolotāja palīgs. Aktīva sadarbība 

notiek ar logopēdu. Logopēds, atbilstoši veiktajai individuālajai izglītojamā 

runas un valodas pārbaudei, veic nepieciešamo korekcijas darbu visa mācību 

gada garumā vai līdz brīdim, kad traucējums novērsts. Grupas pedagogi 
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sadarbojas ar mūzikas pedagogu, lai nodrošinātu veiksmīgu mācību darba 

diferenciāciju. Aktīvākā sadarbība norit, gatavojot izglītojamos dažādiem 

pasākumiem un konkursiem, piedāvājot individuālas lomas dzejas deklamēšanā, 

teicēja lomā –  dramatizācijās un muzikālajos priekšnesumos. Sadarbība notiek 

pēc savstarpējas darba plānošanas un mutiskas vienošanās. 

 

Stiprās puses.  

 

*Regulāri tiek veikts individuālais darbs ar izglītojamiem, tādu nepieciešamību 

nosaka arī jaukta vecuma grupu esamība.  

*Pedagogiem savā starpā laba sadarbība mācību darba diferenciācijas 

nodrošināšanā.  

*Izglītības iestāde ir ieinteresēta un atbalstoša izglītojamo talantu attīstīšanai.  

 

Turpmākā attīstība.  

 

*Organizēt dažādus Izglītības iestādes iekšējos pasākumus izglītojamo talantu 

pilnveidošanai - runas konkursu, dambretes spēles apmācību, solo un ansambļa 

dziedāšanai, instrumentu spēlei, u.c..  

*Turpināt darbu pie dziedošo talantu pamanīšanā un tālākas attīstīšanas. 

*Turpināt rūpīgi sekot katra izglītojamā individuālajām mācību vajadzībām un 

rezultātiem, savlaicīgi pamanot talantu vai mācību grūtības un sniedzot iespējamo 

atbalstu.  

 
 

     Vērtējums: labi. 

 

 

3.4.4. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

Komunikācija, informācijas apmaiņa un sadarbība starp Izglītības iestādi un 

vecākiem notiek dažādās darba formās– sarunas, informēšana vecāku stendos, 

sapulces, kopīgos pasākumos, WhatsApp grupas, ar informācijas tehnoloģiju 

palīdzību - telefonsarunas un īsziņas. Vecākiem ir iespēja vērtēt un izteikt 

priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai, piedaloties Edurio aptaujās. 

Ikdienas komunikācija, kā arī informācija par izglītojamā individuālajiem 

sasniegumiem, notiek individuālu sarunu formā. Daļa sarunu fiksētas 

pirmsskolas izglītības skolotāju dienasgrāmatā.  

Informācija par aktualitātēm izglītības iestādē, izglītojoši materiāli par 

audzināšanas u.c. jautājumiem tiek izvietoti grupu garderobēs pieejamos vecāku 

informācijas stendos. Vismaz divas reizes gadā notiek grupas vecāku sapulces, 

vienreiz –kopsapulce. Grupās, pēc pedagogu un vecāku iniciatīvas – izveidots 

grupu kopējais WhatsApp , kurā pedagogi dalās ar grupas dzīves aktualitātēm, 

bet vecākiem tā ir iespēja apmainīties ar dažādu informāciju savā starpā. Par 
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mēneša aktualitātēm informācija regulāri pieejama  metodiķa sagatavotā mēneša 

plānā garderobēs.  

Izglītības iestādē darbojas Iestādes padome, kurā darbojas vecāki. Katru grupu 

pārstāv viens vecāks. Izglītības iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. 

Izglītības iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par izglītojamo drošību un 

veselību, atbalsta sniegšanu veiksmīga un daudzpusīga mācību procesa 

nodrošināšanai. Izglītības iestādes padomes locekļi tiek informēti par ieguldīto 

mācību vides pilnveidē, aktuālākajiem pasākumiem, izskata vecāku ieteikumus 

un priekšlikumus, apstiprina sarakstu par mācību materiāliem, kas vecākiem 

jānodrošina bērnu apmācībai. 

Vecāki tiek regulāri iesaistīti dažādos pasākumos, kas saistīti ar izglītojamo 

mācību un audzināšanas procesu. Tās ir dažādas izstādes (piem., ,,Jautrie 

dārzeņi” , Lieldienās, “Mūsu vasaras piedzīvojumi”, u.c.), dažādi tematiskie 

pasākumi (Mārtiņdiena, Mīļumdienas modes skate, Ziemassvētku pasākums- 

izrāde u.c.), kā arī pasākumi, kuros vecāki tiek aicināti kā dalībnieki (Tēva 

dienas sporta svētki, Mātes dienas koncerts, Omīšu un opīšu pasākumi u.c.). 

Vismaz reizi gadā katra grupa organizē radošo pēcpusdienu ar grupas vecākiem 

vai vecvecākiem.  

Vienu reizi gadā Izglītības iestāde piedāvā vecākiem iepazīties ar Izglītības 

iestādes dienas gaitas procesu, ņemot dalību atvērtajās durvju dienās.  

Vecāku atsaucība grupu pasākumos un  iestādes pasākumos ir liela, savukārt 

atvērto durvju dienas apmeklē tikai daži interesenti.  

Regulāra sadarbība notiek ar Izglītības iestādes logopēdu. Tās ir individuālas 

sarunas, kuras tiek fiksētas logopēda dienasgrāmatā.  

Izglītojamo vecākiem, kuru bērniem ir problēmas mācību un audzināšanas 

procesā, tiek sniegtas individuālas konsultācijas. Pēc pirmsskolas izglītības 

satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm 

atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai viņa 

likumiskos pārstāvjus.  

Problēmas, kuras aktuālas vairākiem grupas izglītojamiem, tiek aktualizētas 

grupu vecāku stendos izvietotajos informatīvajos materiālos. Materiāli sagatavoti 

pamatojoties uz pedagogu, psihologu u.c. speciālistu ieteikumiem. Sadarbība 

notiek ar Vandzenes pamatskolu, iestāde organizē sapulces, kurās skola piedalās 

ar savu prezentāciju nākamo izglītojamo vecākiem.  Piedalāmies kopīgos 

pasākumos, kas saistīti ar Olimpisko sporta nedēļu, apmeklējam skolēnu 

veidotās teātra izrādes, apciemojam skolu, piedalāmies svētku reizēs un 

izlaiduma bērni katru gadu brauc iepazīties ar nākamo skolotāju un klasi. 

 

Stiprās puses.  

 

*Izglītības iestādē notiek regulāra informācijas apmaiņa.  

*Vecākiem tiek piedāvāta iespēja vērtēt un  izteikt savus priekšlikumus.  

*Daudzveidīgi izglītojoši pasākumi, sadarbībā ar ģimenēm.  
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Turpmākā attīstība.  

 

*Iestādes padomes aktivizēšana, iesaistot vecākus  aktuālu iestādes jautājumu 

risināšanā. 

*Izglītojamo vecāku izglītošana par dažādiem ar veselību un audzināšanu 

saistītiem jautājumiem. 

*Vecākus iesaistīšana  izglītības iestādes darbībā, aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā. 

* Turpināt nodrošināt vecākiem iespēju piedalīties Edurio aptaujās. 

* Risināt jautājumu par E-klases ieviešanu. 

 

 

Vērtējums – ļoti labi  

 

 

3.5. Joma: Iestādes vide. 
 

3.5.1. Mikroklimats. 

 

PII „Zīlīte” pārsvarā strādā darbinieki ar lielu darba pieredzi. Iestādes kolektīvs, 

savstarpēji sadarbojoties, strādā, lai veidotu iestādes mikroklimatu, kurā būtu 

patīkami uzturēties darbiniekiem, izglītojamiem un arī viņu vecākiem. Iestādei ir 

ieviestas un koptas tradīcijas, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un labvēlīgu 

attieksmi vienam pret otru, rosinātu iecietību, lai izglītojamie un darbinieki 

iestādē justos komfortabli. Kolektīvā ir savas svētku svinēšanas tradīcijas, 

pieredzes ekskursijas, Skolotāju dienas ekskursijas, teātra izrāžu apmeklēšana, 

jubilāru sumināšana, iestādes jubileju atzīmēšana, u.c. Iestādes darbinieki un 

izglītojamie piedalās pagasta kultūras  dzīvē – dzied sieviešu korī „Dīva”, 

ansamblī „Madaras”, dejo kolektīvā „Afrodītes”, spēlē teātri. Bērni dzied grupā 

„Zemenītes”, ko Tautas namā vada iestādes mūzikas skolotāja. Kolektīvs 

piedalās iestādes noformēšanā svētkiem, ir izdomas un radošu izdomu bagāti. 

Iestādes darbinieki un izglītojamie piedalās pagasta rīkotajos pasākumos ar 

priekšnesumiem. Divus gadus, arī 2017.gada  Ziemassvētku pasākumā viss 

kolektīvs piedalījās teatralizētā uzvedumā, iejūtoties dažādos tēlos. Mēģinājumi 

notika vakaros pēc darba Tautas namā, un arī tērpus meistaroja paši, kas tikai 

parādīja darbinieku lielo atbildības sajūtu. Pasākumi izdevās lieliski. Iestādes 

vadītāja, iespēju robežās katru gadu cenšas sarūpēt naudas balvas visiem 

darbiniekiem no ietaupītiem līdzekļiem budžetā. Katru gadu Latvijas 

proklamēšanas svinību laikā kāds no iestādes darbiniekiem saņem Goda rakstu 

par apzinīgu darbu. 

Kolektīvs apzinās savu misiju un ar lielu atbildības sajūtu un pārliecību dara 

savu darbu, ir laipni pret bērniem un vecākiem. Ja gadās kāda konfliktsituācija, 

cenšamies kopīgiem spēkiem to risināt, lai nepaliktu neatbildēti jautājumi. Ja 

iestāde iesaistās kādā projektā (makulatūras, bateriju vākšana, rotaļlaukuma 

projekts), tajā iesaistās gandrīz visi darbinieki un ļoti jūtams ir arī vecāku 
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atbalsts. 2018.gada 1.jūnijā tika realizēta mūzikas skolotājas iecere PII un skolai 

kopīgi deju svētki Anču birzī – „Ripo Rausis”. Iestādes darbinieki izgatavoja 40 

tērpus šim pasākumam.  

Katrs jaunais darbinieks tiek iepazīstināts ar mūsu iestādes vērtībām, 

profesionālo ētiku, humānisma principiem.  

 

Stiprās puses. 

 

*Iestādē ir savas tradīcijas. 

*Veidojas un savu vietu ieņem jaunas tradīcijas. 

*Iestādes aktivitātes atbalsta izglītojamo vecāki. 

*Pastāv darbinieku motivēšanas iespējas. 

 

Turpmākā attīstība 

 

*Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu labvēlīgu mikroklimatu 

kolektīvā. 

*Vismaz reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes braucienu. 

*Turpināt motivēt darbiniekus radošam un iestādes prestižu sekmējošam 

darbam. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

3.5.2. Fiziskā vide 

 

Vandzenes PII „Zīlīte” iekštelpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības 

programmas realizēšanai. Grupu telpas, zāle, guļamtelpas un administratīvas 

telpas ir gaumīgi iekārtotas, mājīgas. Tomēr ir telpas, kas ir fiziski un morāli 

nolietojušās un aprīkojums neatbilst normatīvo aktu prasībām – bērnu tualetes 

telpas, virtuve, veļas mazgātava. Iestādei ir lokālā malkas apkures sistēma, 

siltuma un karstā ūdens padevi var regulēt pēc vajadzības. Apkures sistēma ir 

nolietojusies, fiksēta noplūde sistēmā, kas daļēji ir novērsta. Grupu telpas ir 

atbilstošas sanitāri-higiēniskajām prasībām, tās regulāri tiek vēdinātas. 

Apkalpojošais personāls regulāri uztur kārtību un tīrību visās iestādes telpās.  

Grupas ir nodrošinātas ar mēbelēm atbilstoši bērnu vecumam, pārsvarā jaunas - 

pēdējos 3- 4 gados iegādātas. Grupu personāls cenšas iekārtot telpas, lai grupā 

būtu patīkami uzturēties un radoši strādāt un radītu bērna darbību rosinošu 

atmosfēru.  

 2017.gadā tika uzsākta grupu iekārtošana pa aktivitāšu centriem, lai spētu 

apzināt labāko iekārtojuma variantu, uzsākot strādāt pēc uz kompetencēm 

balstītas izglītības programmu.  

Sakarā ar neapmierinošo iestādes tehnisko un vizuālo (ārējo) stāvokli, 2014.gadā 

tika sagatavots projektēšanas uzdevums iestādes energoefektivitātes uzlabošanai 

un telpu renovācijai. Taču šo gadu laikā remontdarbi nav uzsākti.  
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2018.gada augustā Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu par jaunas 

pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību. Ir noslēdzies iepirkums par projekta 

izstrādi un tam piešķirti līdzekļi.  

Rotaļlaukums ir nolietojies un pilnībā atjaunojams, nojumes, kas apdraudēja  

bērnu drošību, ir nojauktas. Iestāde atrodas uz privātās zemes, līdz ar to nav 

iespēja sakārtot gājēju celiņu, piebraucamo ceļu un automašīnu stāvlaukumu. Ar 

pagasta pārvaldes palīdzību, iestādes teritorijā ir uzstādīts apgaismojums un 

bruģis celiņiem laukumā. 2018.gada augustā ir uzstādīti jauni vārti un žogs par 

pagasta pārvaldes prioritāšu līdzekļiem - 5000 EUR.  

 

Stiprās puses 

 

*Atrisināts jautājums ar vārtu un žoga uzstādīšanu. 

*Nojauktas vecās, brūkošās nojumes, to vietā izveidots zālājs. 

*Kristīgās nometnes jauniešu nokrāsotās esošās ierīces, tādejādi padarot 

rotaļlaukumu pievilcīgāku. 

*Darbinieku radošais darbs, apdarinot esošās telpas, lai darba vidi paradītu 

mājīgu un darbam atbilstošāku. 

 

Turpmākā attīstība 

 

*Regulāri apsekot iestādes ēku, rotaļlaukumu, pašreizējās iestādes darbības 

laikā, nodrošinot drošību izglītojamiem un darbiniekiem,  

*Aktīvi piedalīties, ar jaunās iestādes celtniecību saistīto, jautājumu risināšanā.  

 

Vērtējums: apmierinoši 

 

 

 

3.6. Joma: Iestādes resursi 
 

3.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” ir iestāde 4 grupām ar kopējo telpu platību 

807 m². Iestādē ir nepieciešamās telpas logopēdei, metodiķim, taču nav telpas, 

kur novietot lielo sporta inventāru. Iestāde ir aprīkota ar mēbelēm, kopētāju, 3 

printerim, krāsu printeri, skeneri, 5 stacionārie un 5 portatīvie datoriem - katrai 

grupai, vadītājai, metodiķim, mūzikas skolotājai, saimniecības pārzinei,  ir 

kamera. Zāle aprīkota ar televizoru, digitālajām klavierēm, skaņu aparatūru, 

projektoru un ekrānu. Iestādē ir Lattelekom interneta pieslēgums, Wi-Fi, tomēr 

tā signāls nav pieejams visā iestādē. Visas IT iekārtas ir darba kārtībā un 

pastāvīgi tiek izmantotas darba ar izglītojamiem rotaļnodarbību organizēšanā un 

citos pasākumos. Iestādes metodiskajā kabinetā ir plašs grāmatu, metodisko 

materiālu un mūzikas instrumentu klāsts, kas plānveidīgi un regulāri tiek 

papildināts. 
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Iestāde ir nodrošināta ar piemērotiem traukiem un virtuves aprīkojumu. Virtuves 

aprīkojums būtu atjaunojams, jo ir fiziski nolietojies. 

 

Stiprās puses:  

 

*Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas pirmsskolas 

izglītības programmas realizēšanai, 

*Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

 

Turpmākā attīstība 

 

*Turpināt apgūt  un efektīvi pielietot mācību līdzekļus un IT. 

*Panākt Wi-Fi signāla uzlabošanu. 

 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.6.2. Personālresursi 

 

Vandzenes PII „Zīlīte” strādā 12 pedagogi, no tiem 11 – pamatdarbā. 10 

pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 –mācās LU. Pedagogi pilnveido 

savas kompetences, apmeklējot kursus, seminārus, metodiskās apvienības. 

2018.gadā 2 pedagogi pedagogu pedagoģiskās darbības novērtēšanā ieguva 

3.pakāpi uz 3 gadiem, 3 pedagogiem vēl 3.pakāpe derīga līdz 31.08.2019. 

Iestādē tiek organizēta labās prakses pieredzes apmaiņa starp kolēģēm. 

Darbinieku vakances un konkursi uz tām tiek izsludinātas Talsu novada mājas 

lapā: www.talsi.lv. Iestādes pedagogi uzņemas prakses vadītāja pienākumus 

studējošajiem. Iestādē darbojas arodgrupa, kā arī ir apstiprināts koplīgums. 

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes katram apmaksā vienu reizi 3 gados, 

katru gadu tiek apmaksāta pārbaudes medicīniskai grāmatiņai (izziņai). Ar 

2018.gada augustu darbu uzsāka logopēde. Darbinieku amatu vienības ir 

noteiktas amatu sarakstā, ko apstiprina Talsu novada izpilddirektors 2 reizes 

gadā. 

 

 

Stiprās puses 

 

*Izglītības iestāde ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem. 

*Iestādē ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

*Darbojas koplīgums. 

*Labi darbojas darbinieku savstarpējā pieredzes apmaiņa. 

*Darbiniekiem tiek dota iespēja profesionāli pilnveidoties, apmeklējot kursus un 

pieredzes pārņemšanu no kolēģiem. 

http://www.talsi.lv/
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Turpmākā attīstība 

 

*Organizēt apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumus uz vietas iestādē. 

*Veicināt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos. 

 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.7.Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Iestādes darba pašnovērtēšana tiek veikta par 3 mācību gadu periodu no  

2016 -2019. Iestādes pedagoģiskais process veidots, pamatojoties uz 

pedagoģiskās padomes sēdē pieņemtiem lēmumiem par gada galvenajiem 

uzdevumiem. Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts, administrācijai sadarbojoties 

un apkopojot iestādes darba rezultātus, kā arī skolotāju pašvērtējumu. 

Pašvērtēšanas procesā parādās konstatētās stiprās puses un arī nepieciešamos 

uzlabojumus turpmākajā darbībā. Tas kalpo par pamatu attīstības plāna un 

prioritāšu plānošanai, kā arī gada darba plānam, kurš tiek koriģēts gada laikā, 

atbilstoši situācijai. 

 

Stiprās puses 

 

*Pedagogi un citi darbinieki ņem līdzdalību iestādes pašvērtēšanas un attīstības 

plānošanā. 

*Vērtēšana tiek veikta plānveidīgi. 

 

Turpmākā attīstība 

 

*Iesaistīt iestādes padomi un vecākus iestādes tālākās attīstības plānošanā. 

*Turpināt organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes un ieteikumus 

iestādes darbības plānošanā. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla vadība. 

 

Vandzenes PII „Zīlīte” ir visa obligātā dokumentācija. Izstrādāti dokumenti 

izstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem, tie tiek aktualizēti. Dokumenti tiek 
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noformēti atbilstoši dokumentu noformēšanas noteikumiem un sakārtoti 

atbilstoši PII „Zīlīte” lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir 

izstrādāti vadītājas apstiprināti atbilstoši amatu apraksti, kuros ir noteikti viņu 

pienākumi un tiesības. Katram darbiniekam ir iekārtota personas lieta. Vadītāja 

pārrauga iestādes darbību kopumā un katra darbinieka darba pienākumu izpildi, 

kā arī nodrošina darba nepārtrauktībai nepieciešamos apstākļus un materiālus. 

Iestādes administrācija veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, 

nodrošinot labus un drošus darba apstākļus, atbalstu, atalgojumu, profesionālās 

izaugsmes iespējas, apbalvojumus un kolektīvu saliedējošus pasākumus visiem 

darbiniekiem. Iestādes vadītājai ir noteikts darba laiks apmeklētāju pieņemšanai. 

Skolotāju darba slodzes tiek noteiktas, ņemot vērā bērnu skaitu grupā, kas atbilst 

Talsu novada domes lēmumam. Iestādes apkalpojošam personālam tiek veikta 

darbības un tā rezultātu vērtēšana, pēc kuras darbinieki attiecīgi tiek prēmēti. 

Izvērtējot  darba rezultātus naudas balvas tiek piešķirtas arī pedagogiem, ja ir 

ietaupījums iestādes budžetā. Apkalpojošais personāls saņem arī atvaļinājuma 

pabalstu. 

  

 

Stiprās puses 

 

*Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie akti. 

*Rūpes par pirmsskolas iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā. 

*Demokrātisku, taisnīgu lēmumu pieņemšana. 

*Situācijas izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību. 

*Normatīvo aktu prasību izpilde iestādē. 

 

Turpmākā attīstība 

 

*Veicināt katra darbinieka līdzdalību pieņemto lēmumu realizācijā. 

*Turpināt attīstīt iestādes kultūrvidi. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” ir sadarbība ar Talsu novada pašvaldības 

institūcijām, citām pirmsskolas izglītības iestādēm novadā un ārpus tā, Izglītības 

pārvaldi, Vandzenes pagasta pārvaldi, pagasta iestādēm – Tautas namu, 

bibliotēku, kur tiek organizēti kopīgi pasākumi un bērnu darbu izstādes. Iestādes 

kolektīvs ir aktīvs pagasta kultūras dzīves dalībnieks un atbalstītājs. Laba 

sadarbība ir ar skolu, notiek tikšanās gan skolā, gan PII, kopīgi pasākumi, dalība 

akcijās, Ēnu dienas. Bijušie iestādes audzēkņi, ņem dalību mūsu iestādes 

pasākumos, izlaidumā. Iestādes absolventi, kas mācās citās novada skolās, vai 

jau strādā ir sarūpējuši dāvinājumus mūsu iestādei – 3 datorus, jubilāru krēslu. 
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Visus trīs gadus iestādes vadītāja ir iesaistīta PII “Zīlīte” attīstības projekta darba 

grupā, līdz ar to notiek aktīva sadarbība ar Talsu novada pašvaldības attīstības 

nodaļu, izpildvaru, deputātiem, komunālo daļu, pagasta pārvaldi. Iestāde, 

sadarbībā ar augstskolām un pieaugušo izglītības iestādēm, pieņem dažādu jomu 

praktikantus (pedagogus, pavārus). 

 

Stiprās puses 

 

*Veiksmīga sadarbība ar skolu un citām pagasta iestādēm. 

*Aktīva iestādes darbinieku iesaistīšanās kultūras dzīves norisēs pagastā. 

 

Turpmākā attīstība 

 

* Sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, turpināt aktīvi piedalīties PII 

“Zīlīte” attīstības plānošanas procesā un lēmumu realizācijā.  

 

 

Vērtējums: labi 

 

 

 

4. Pašvērtējuma kopsavilkums 
 

  

Jomas  Vērtējuma līmenis 

3.1. Mācību saturs  

3.1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas. Labi 

3.2. Mācīšana un mācīšanās  

3.2.1.Mācīšanas kvalitāte. Labi 

3.2.2.Mācīšanās kvalitāte. Labi 

3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. Labi  

3.3. Izglītojamo sasniegumi Labi 

3.4. Atbalsts izglītojamiem  

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. 

Labi 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā. Labi 

3.4.3. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. Labi 

3.4.4. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni. Ļoti labi 

3.5. Iestādes vide  

3.5.1. Mikroklimats. Ļoti labi 

3.5.2. Fiziskā vide. Apmierinoši  

3.6. Iestādes resursi  

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. Labi 

3.6.2. Personālresursi. Labi 
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3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana. 

Labi 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla vadība. Labi 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. Labi 

 

 

5. Turpmākā attīstība 
 

Iestādes darbības 

pamatjomas 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs *Turpināt attīstīt izpratni par kompetenču izglītības 

pamatnostādnēm.  

*Pilnveidot efektīvāku IT iekļaušanu programmas satura 

apguvē. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

*Ieviest mācīšanas pieejas maiņu, atbilstoši projekta 

“Skola 2030” prasībām, akcentējot izglītojamā prasmes, 

domāšanu, radošumu, sadarbību, līdzdalību. 

*Pedagogu tālākizglītība.  

*Atbalstīt pedagogus mācību materiālu veidošanā ar 

informācijas komunikāciju tehnoloģijām, kuriem tas vēl 

īsti neveicas. 

*Rotaļnodarbību satura pilnveide, akcentējot kompetenču 

pieejā balstītu izglītības saturu. 

*Aktualizēt grupu skolotāju, mūzikas skolotāju un 

logopēda regulāru sadarbību, veidojot kompetenču pieeju 

mācību satura apguvei. 

*Turpināt sekmēt izglītojamo mācīšanās prasmju 

attīstību, sekmējot sadarbību, līdzdarbību.  

*Veicināt izglītojamo prasmi darboties patstāvīgi, radot 

tam nepieciešamos apstākļus.  

Pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes sadarbību ar 

vecākiem, turpināt informēt vecākus par bērna 

individuālo attīstību, sasniegumiem. 

*Pilnveidot sadarbību starp skolotājiem, atbalsta 

personālu un vecākiem, veidojot komandas darbu. 

*Turpināt sadarbību ar vecākiem, lai veicinātu 

nepārtrauktu un vispusīgu izglītojamo izaugsmi.  

*Ieviest izglītojamo ikdienā tādas darbības formas, kas 

attīstītu viņu patstāvību, radošumu, zinātkāri. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

* Pilnveidot atbalsta pasākumu veikšanu izglītojamiem ar 

mācīšanās un uzvedības traucējumiem.  

*Turpināt sadarbību  sociālo darbinieku.  
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*Risināt jautājumu par psihologa piesaisti iestādes darbā. 

*Turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt, 

turpināt apgūt Džimbas programmu. 

*Veikt izglītojošu darbu un vecāku iesaisti jaunās 

programmas realizācijas procesā. 

*Turpināt mācību procesā iekļaut tēmas par drošību, 

veselīgu dzīvesveidu un  karjeras izglītību. 

*Organizēt dažādus Izglītības iestādes iekšējos pasākumus 

izglītojamo talantu pilnveidošanai - runas konkursu, 

dambretes spēles apmācību, solo un ansambļa dziedāšanai, 

instrumentu spēlei, u.c..  

*Turpināt darbu pie dziedošo talantu pamanīšanā un 

tālākas attīstīšanas. 

*Turpināt rūpīgi sekot katra izglītojamā individuālajām 

mācību vajadzībām un rezultātiem, savlaicīgi pamanot 

talantu vai mācību grūtības un sniedzot iespējamo atbalstu.  

*Iestādes padomes aktivizēšana, iesaistot vecākus  

aktuālu iestādes jautājumu risināšanā. 

*Izglītojamo vecāku izglītošana par dažādiem ar veselību 

un audzināšanu saistītiem jautājumiem. 

*Vecākus iesaistīšana  izglītības iestādes darbībā, 

aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. 

* Turpināt nodrošināt vecākiem iespēju piedalīties Edurio 

aptaujās. 

* Risināt jautājumu par E-klases ieviešanu. 

Iestādes vide *Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu labvēlīgu 

mikroklimatu kolektīvā. 

*Vismaz reizi gadā organizēt iestādes darbinieku 

pieredzes braucienu. 

*Turpināt motivēt darbiniekus radošam un iestādes 

prestižu sekmējošam darbam. 

*Regulāri apsekot iestādes ēku, rotaļlaukumu, pašreizējās 

iestādes darbības laikā, nodrošinot drošību izglītojamiem 

un darbiniekiem,  

*Aktīvi piedalīties, ar jaunās iestādes celtniecību saistīto, 

jautājumu risināšanā.  

 

Iestādes resursi *Turpināt apgūt un efektīvi pielietot mācību līdzekļus un 

IT. 

*Panākt Wi-Fi signāla uzlabošanu. 

*Organizēt apmācības un kvalifikācijas celšanas 

pasākumus uz vietas iestādē. 

*Veicināt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos. 
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Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

*Iesaistīt iestādes padomi un vecākus iestādes tālākās 

attīstības plānošanā. 

*Turpināt organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku 

vēlmes un ieteikumus iestādes darbības plānošanā. 

*Veicināt katra darbinieka līdzdalību pieņemto lēmumu 

realizācijā. 

*Turpināt attīstīt iestādes kultūrvidi. 

* Sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, turpināt 

aktīvi piedalīties PII “Zīlīte” attīstības plānošanas procesā 

un lēmumu realizācijā.  

 

 

 

Vandzenes PII “Zīlīte” vadītāja                                               S.Moldavčuka 


